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ЯК КАРЫСТАЦЦА СЛОЎНІКАМ
1. “Школьны марфемны слоўнік беларускай мовы” ствараецца на базе
апублікаванага другім выданнем у 1989 г. “Марфемнага слоўніка беларускай
мовы” А.М. Бардовіча і Л.М. Шакуна.
У школьным слоўніку захаваны асноўныя палажэнні і ўсе асаблівасці
марфемнай характарыстыкі слоў названага даведніка. Галоўнае адрозненне
заключаецца ў тым, што ў школьным слоўніку паказваюцца не толькі
матэрыяльна выражаныя гукамі (літарамі) марфемы, але і нулявыя марфемы –
канчаткі і суфіксы.
Нулявыя канчаткі ўмоўна абазначаны прынятым у школе знакам ,
нулявыя суфіксы – (перакрэсленым нулём).
Слоўнік прызначаны даць неабходную даведку адносна члянення таго ці
іншага слова сучаснай беларускай мовы на структурныя значымыя часткі –
марфемы (прыстаўкі, корані, суфіксы, злучальныя галосныя, канчаткі).
2. Пры адборы слоў улічваліся галоўным чынам два крытэрыі:
а) частотнасць ужывання слова ў літаратурнай мове, б) практычная магчымасць
аналізу яго ў школе пры вывучэнні пэўных тэм.
3. У слоўніку прыводзяцца ў алфавітнай паслядоўнасці назоўнікі,
прыметнікі, лічэбнікі, дзеясловы, прыслоўі, а ў некаторых выпадках, калі гэта
патрэбна для ўстанаўлення марфемнага складу іншых слоў, і дзеепрыметнікі.
Назоўнікі падаюцца ў форме назоўнага склону адзіночнага ліку (у множным
ліку – тыя, якія не маюць адзіночнага ліку), прыметнікі (дзеепрыметнікі) – у
форме назоўнага склону, дзеясловы – у форме інфінітыва.
4. Для аддзялення ў прыведзеных словах адной марфемы ад другой
прыняты ўмоўны знак – гарызантальная рыска (-):
вы-вуч-ы-ць
сям-і-клас-ніц-а
5. Марфемнае чляненне слоў праводзіцца паводле пашыранага ў
сучасным мовазнаўстве прынцыпу: тое ці іншае слова ставіцца ў рад
аднакарэнных слоў, семантычна (значэннем) звязаных паміж сабою;
структурныя часткі гэтых слоў супастаўляюцца, у выніку чаго ў кожным слове
выяўляецца пэўны гукавы астатак. У слове падводнік выяўляюцца корань -вод-,
прыстаўка пад-, суфіксы -н-, -ік- і нулявы канчатак (параўн. вад-а, вод-ы, вод-н-ы, вод-н-ік, пад-вод-н-ы), а ў слове праваднік – корань -вад-, прыстаўка пра-,
суфікс -нік- і нулявы канчатак (параўн. вадз-і-ць, пра-водз-і-ць, пра-вад-ніц-а і
іншыя аднакарэнныя вытворныя словы, сярод якіх нельга адшукаць асобнага
вытворнага з суфіксам -н-, што дало б падставу вылучыць у слове праваднік два
суфіксы: -н- і -ік-).
Пры супастаўленні аднакарэнных слоў, семантычна матываваных, могуць
вылучацца і такія марфемы, якія ўжываюцца ў адным слове і не паўтараюцца ў
іншых словах, напрыклад, суфікс -ічок- у слове навічок (параўн. нав-ічок- –
нов-ы), суфікс -альён- у слове паштальён (пашт-альён- ), суфікс -ёл- (гукавы
-ол-) у слове казёл (каз-ёл- ), суфікс -эрск- у слове братэрскі (брат-эрск-і).
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З агульнаўжывальнай лексікі з мэтай эканоміі месца не разглядаюцца ў
слоўніку:
а) словы з празрыстым марфемным складам, у якіх ёсць толькі корань
(там), корань і нулявы канчатак (сад- , наш- ), корань і гукавы (літарны)
канчатак (бел-ы, круп-ы), аднак у слоўніку прыводзяцца словы-амонімы тыпу
бабачк-а (гальштук) і баб-ач-к-а (памянш. ад баб-к-а), у адным з якіх ёсць
корань і канчатак, у другім, акрамя таго, і іншыя марфемы;
б) словы з прыстаўкамі не-, ня- (не-шыр-ок-і, ня-дрэн-н-а), якія дадаюцца
да ўсяго слова і вылучаюцца лёгка (калі ўзнікае пытанне, як трэба падзяліць на
марфемы частку без гэтых прыставак, неабходна звярнуцца да адпаведных слоў
шыр-ок-і, дрэн-н-а). Захоўваюцца словы, якія без адмоўных прыставак не
ўжываюцца: не-відз-і-м-к-а, ня-дрэм-н-ы;
в) словы з прыстаўкай, якая далучаецца да слова з прыстаўкай: на-вы-піс-ва-ць, пера-вы-бар-ы, па-вы-з-вал-я-ць, але прыводзяцца словы, якія без
першай прыстаўкі не ўжываюцца (без-у-важ-н-ы, без-у-пын-н-асць- ) ці маюць
зусім іншае значэнне: с-па-сыл-к-а;
г) словы з запазычанымі з другіх моў прыстаўкамі: грэч. а-(а-мараль-н-ы), анты- (анты-народ-н-ы), лац. дэ- (дэ-мабіліз-ацы-я), дэз- (дэз-інфарм-ав-а-ць), ім- (ім-парт- , параўн. экс-парт- ), інтэр- (інтэр-нацы-яналь-н-ы),
контр- (контр-мер-а), пра- (пра-грэс- , параўн. рэ-грэс- ), суб- (суб-тропік-і),
супер- (супер-во-клад-к-а), транс- (транс-акіян-ск-і), ультра- (ультра-карот-к-і), э- (э-мігр-ант- , параўн. і-мігр-ант- ), рэ- (рэ-э-мігр-ант- );
д) словы з суфіксамі (постфіксамі) зваротных дзеясловаў -ца, -ся (аб-наўл-я-ц-ца, вы-пе-чы-ся), у тым ліку і тая адносна невялікая па колькасці група
дзеясловаў, якая без зваротных суфіксаў не ўжываецца (смя-я-ц-ца) ці
ўтварылася
прыставачна-суфіксальным
(прыставачна-пастфіксальным)
спосабам: раз-бег-чы-ся;
е) інтэрнацыяналізмы – словы агульнага паходжання з аднолькавым
значэннем, якія ўжываюцца ў многіх мовах і якія ўзніклі на базе грэчаскіх і
лацінскіх элементаў (бібліятэка, ракетадром, танкадром, тэлефон, тэлеграф і
многія інш.), таму што сярод моваведаў няма агульнапрынятых рэкамендацый
адносна марфемнага складу такіх слоў. Адны спецыялісты лічаць іх
складанымі, другія – простымі (з адным коранем), трэція гавораць, што
марфемнае чляненне падобных слоў не толькі немагчыма, але і не мае сэнсу.
ж) складаныя словы, першая частка якіх належыць многім утварэнням (у
“Марфемным слоўніку…” 1989 г. прыведзены з першым кампанентам адн-атыпу адн-а-клас-нік- 152 словы, з элементам сам-а-тыпу сам-а-пад-рыхт-оў-к-а 238 адзінак. Пасля падобных кампанентаў робіцца такі запіс: адн-а-… –
першая частка складаных слоў, якія ў дадзеным слоўніку не фіксуюцца.
Прыводзіцца толькі адно слова з першапачатковым адн-а- (адн-а-клас-нік- і
інш.), сам-а- (сам-а-пад-рыхт-оў-к-а і інш.). Другая частка падобных
складаных утварэнняў нярэдка ўжываецца ў якасці самостойнага слова і даецца
на сваім алфавітным месцы, як, напрыклад, пад-рыхт-оў-к-а.
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Са слоў-варыянтаў перавага аддаецца таму, які падаецца ў “Слоўніку
беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне”, Мн.,
пад рэд. акад. М.В. Бірылы, 1987 з паметай часцей: аб-маладз-і-ць часцей амаладз-і-ць, аб-меж-ак- часцей уз-меж-ак- , чарэм-ш-ын-а часцей чаром-х-а.
Па традыцыі не разглядаюцца ў слоўніку складанаскарочаныя словы:
авіязавод – авіяцыйны завод, аўтагараж – аўтамабільны гараж, аўтапілот –
аўтаматычны пілот.
Не ўключаны ў даведнік словы, якія ў тлумачальных і другіх слоўніках
падаюцца са стылёвымі паметамі, што сведчыць пра абмежаванае ўжыванне ў
моўнай практыцы гэтых адзінак: абмыліцца (памыліцца) – абласное слова,
візіцёр (устарэлае слова), газамер (тэхнічны тэрмін), краевугольны (слова
кніжнага стылю).
6. Слоўнік уключае амонімы з розным марфемным чляненнем:
ада-бр-а-ць (адбіраць)
а-дабр-а-ць (адобрыць)
Пасля кожнага такога слова для разумення яго сэнсу ў дужках падаецца
аднакарэннае слова:
па-спя-ва-ць (спе-л-ы)
па-с-пя-ва-ць (пе-ць)
паспя-ва-ць (паспя-х-ов-а),
падбіраецца сінонім:
косн-ы (адсталы)
кос-н-ы (кост+н+ы; касцяны),
робіцца спасылка на часціну мовы:
ліп-к-а (назоўнік)
ліп-к-а (прыслоўе),
прыводзіцца лагічнае азначэнне (як у тлумачальных слоўніках):
лавач-к-а (невялікі магазін)
лав-ач-к-а (прыстасаванне для сядзення).
Калі словы адрозніваюцца націскам, але марфемныя іх часткі супадаюць,
то значэнні такіх слоў у неабходных выпадках могуць удакладняцца асобнымі
словамі, прыведзенымі ў дужках:
ветр-ан-ы (дзень)
ветр-ан-ы (млын)
Амонімы, у якіх марфемная структура аднолькавая, напрыклад аб-смал-і-ць (агнём) і аб-смал-і-ць (смалой), падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле
без спасылкі на значэнні:
аб-смал-і-ць
7. Калі патрэбна растлумачыць вычляненне асобных марфем (найперш
каранёвых) у складзе якога-небудзь слова, у дужках пасля паметы
параўн. (параўнай) прыводзіцца іншае аднакарэннае слова, падзеленае на
марфемы:
аб-у-ць (параўн. раз-у-ць)
бар-а-ць-б-а (параўн. адзін-а-бор-ств-а)
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бес-сард-эч-н-а (параўн. перад-сэрдз-е)
па-ваг- -а (параўн. з-ня-ваг- -а)
пры-чал- - (параўн. ад-чал-і-ць)
8. Для зручнасці карыстання слоўнікам пры вылучэнні марфем
захоўваецца агульнапрынятае напісанне слоў (адзначаецца літарны склад
марфем). Калі такое напісане “зацямняе”, выразна не адлюстроўвае
структурныя элементы слова, то для дакладнага абазначэння яго марфемнага
складу выкарыстоўваюцца квадратныя дужкі [ ], якія паказваюць на
ўзаеманалажэнне (зліццё) гукаў на стыку марфем, а ў круглых дужках за словам
гэтыя марфемы “аднаўляюцца” ў іх поўным выглядзе і далучаюцца адна да
другой знакам (+):
бра [ц-к]- і (брат+ск+і)
на-[хі-н]-у-ць (на+хін+ну+ць)
[ра-с]ад-а (рас+сад+а)
[ся-ч]ы (сяк+чы)
“Аднаўляецца” таксама ў марфемах і гук, які абазначаецца літарай й (у
тлумачальнай частцы, якая падаецца пасля слова ў круглых дужках):
гімназ-і-я (гімназ-ій-а)
се-я-ць (сей-а-ць)
уз-мор’-е (уз-мор-й-э)
шы-я (шый-а)
Зычны, які падоўжыўся ў выніку асіміляцыі да яго гука [j] (пераважна
суфіксальнага), падаецца ў складзе адной пэўнай марфемы (жы-цц-ё, маўл-енн-е, па-гранічч- -а, пыт-а-нн-е) у адрозненне ад тых выпадкаў, калі
аднолькавыя зычныя “сутыкаюцца” на стыку дзвюх розных марфем (ад-да-ць,
бяз-зуб- -ы, камен-н-ы).
9. Калі ў слове гук ці спалучэнне гукаў па тых або іншых прычынах
“выпалі”, у дужках прыводзяцца рэканструяваныя марфемы (у большасці яны
захоўваюцца ў іншых словах таго ж кораня) са знакам (+) паміж імі:
ад-гар-ну-ць (ад+гарт+ну+ць)
а-палас-ну-ць (а+паласк+ну+ць)
а-пра-ну-ць (а+прат+ну+ць)
бліс-ну-ць (бліск+ну+ць)
вы-г-ну-ць (вы+гіб+ну+ць)
вы-яз-н-ы (вы+язд+н+ы)
гі-ну-ць (гіб+ну+ць)
глы-ну-ць (глыт+ну+ць)
не-па-хіс-н-ы (не+па+хіст+н+ы)
па-ціс-ну-ць (па+ціск+ну+ць)
10. Вычляненне марфем праводзіцца з улікам сучаснага разумення
марфемнай будовы слоў. Калі ў працэсе гістарычнага жыцця слова ў яго
марфемным складзе адбыліся структурныя змены, гэта фіксуецца ў дужках з
паметай гіст. (гістарычна):
абавяз-ак- (гіст. аба-вяз-ак- )
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дан-ін-а (гіст. да+н+ін-а)
празрыст-а (гіст. пра+зр+ыст+а)
Замест рыскі ў такіх заўвагах ставіцца знак (+) у тых выпадках, калі ў
марфемах з цягам часу адбыліся іншыя (напрыклад, фанетычныя) змены, якія
прывялі да структурных змен у слове:
абыч-ай- (гіст. аб+выч+ай+ )
абяр-ну-ць (гіст. аб+вяр+ну+ць)
***
Мэтанакіравана акрэсліць рэестр дадзенага слоўніка, больш дакладна
ўстанавіць сэнсавыя і структурныя сувязі паміж словамі і на падставе гэтага
ўнесці карэктывы ў марфемнае чляненне некаторых слоў садзейнічала
выкарыстанне “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” (Мн., 1977–1984),
“Слоўніка
беларускай мовы” пад рэд. акад. М.В. Бірылы (Мн., 1987),
“Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы” (Мн., 1999).
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А
аазіс-н-ы
аба-бег-а-ць
аба-бег-чы
аба-бі-ць
аба-бр-а-ць
абавяз-ак- (гіст. аба-вяз-ак- )
абавяз-а-цельств-а
абавяз-а-ць
абавяз-ва-ць
абавяз-к-ов-а
абавяз-к-ов-асцьабавяз-к-ов-ы
а-багац-і-ць
а-багач-а-льн-іка-багач-а-льн-ы
а-багач-а-ць
аба-гн-а-ць
аба-г-ну-ць (аба+гіб+ну+ць)
аба-гра-ва-льн-ікаба-гра-ва-льн-ы
аба-гра-ва-нн-е
аба-гра-ва-ць
аба-грэ-ў- аба-грэ-ць
аб-агул-ен-асцьаб-агул-і-ць
аб-агуль-ва-нн-е
аб-агуль-ва-ць
аб-агуль-н-ен-асцьаб-агуль-н-енн-е
аб-агуль-н-і-ць
аб-агуль-н-я-ць
абад-к-ов-ы
абад-ок- (параўн. вобад- )
абад-оч-н-ы
аба-др-а-ць
абажур-н-ы
аба-зв-а-ць
аба-знач-а-ць
аба-знач-ва-ць

аба-знач-ы-ць
аба-знач-энн-е
аба-мк-ну-ць
(параўн. па-за-мык-а-ць)
аба-мле-л-ы
аба-мле-нн-е
аба-мле-ць
абан-ементабан-емент-н-ы
абан-ентабан-ент-н-ы
абан-ен[ц-к]- і (абан+ент+ск+і)
абан-ент-к-а
абан-ент-н-ы
абан-ірав-а-нн-е
абан-ірав-а-ць
аба-пра-ва-ць
аба-прэ-л-ы
аба-прэ-ць
а-баран-а-здольн-асцьа-баран-а-здольн-ы
абаранач-н-ы
а-баран-і-ць
абаранк-ам
а-баран-я-ць
аб-ар-а-ць
абарач-а-ць
абарач-энн-е
аба-рв-а-ць
а-барон- -а
а-барон-н-ы
а-барон-ц-а
а-барон-ч-ы
абарот-лів-ы (аб+варот+лів+ы)
абароч-ва-нн-е
абароч-ва-ць
аба-тк-ну-ць
а-бач-лів-а
а-бач-лів-асць-
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а-бач-лів-ы
абая-льн-а
абая-льн-асцьабая-льн-ы
абая-нн-е
аб-бег-а-ць
аб-бег-чы
аб-буд-ав-а-ць
аб-буд-оў-ва-нн-е
аб-буд-оў-ва-ць
аб-бяг-а-ць
аб-вад-н-енн-е
аб-вад-н-і-ць
аб-вад-н-я-льн-ы
аб-вад-н-я-ць
аб-важ-ва-нн-е
аб-важ-ва-ць
аб-важ-ы-ць
аб-вал- аб-валак-а-нн-е
аб-валак-а-ць
аб-валак-ва-нн-е
аб-валак-ва-ць
аб-[вала-ч]ы (аб+валак+чы)
аб-вал-іст-ы
аб-вал-і-ць
аб-валь-ва-нн-е
аб-валь-ва-ць
аб-валь-н-ы
аб-вандрав-а-ць
аб-вар-ва-нн-е
аб-вар-ва-ць
аб-вар-ы-ць
аб-вастр-а-ць
аб-вастр-ы-ць
аб-вастр-энн-е
аб-вез-ці
аб-верг-ну-ць
аб-верт-а-ць
аб-верч-ва-ць
аб-вес-і-ць
аб-вест-к-а
аб-вес-ці
аб-ветр-а-л-ы

аб-ветр-а-н-ы
аб-ветр-а-ць
аб-ветр-ыва-ць
аб-ветр-ы-ць
аб-веш-а-ць
аб-веш-ва-ць
аб-ве-я-ць (аб-вей-а-ць)
аб-ві-ва-нн-е
аб-ві-ва-ць
аб-ві-ва-ч-н-ы
аб-він-авац-і-ць
аб-він-авач-анн-е
аб-він-авач-ва-нн-е
аб-він-авач-ва-ць
аб-він-а-нн-е
аб-він-а-ць
аб-[ві-н]у-ць (аб+він+ну+ць)
аб-віс-а-ць
аб-віс-л-асцьаб-віс-л-ы
аб-віс-ну-ць
аб-віў-к-а
аб-ві-ць
аб-вод- аб-водз-і-ць
аб-вод-к-а
аб-вод-н-ы
аб-воз- аб-воз-і-ць
аб-вор-ва-ць
аб-востр-ан-асцьаб-вугл-іва-нн-е
аб-вугл-іва-ць
аб-вугл-і-ць
аб-вуз-і-ць
аб-вык-а-ць
аб-вык-ну-ць
аб-вя-ва-ць
аб-вядз-енн-е
аб-вяз-а-ць
аб-вяз-ач-н-ы
аб-вяз-ва-нн-е
аб-вяз-ва-ць
аб-вя-л-і-ць (аб+вяд+л+і+ць)
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аб-вя-л-ы (аб+вяд+л+ы)
аб-вя-ль-ва-ць (аб+вяд+ль+ва+ць)
аб-вя-ну-ць (аб+вяд+ну+ць)
аб-вярг-а-ць
аб-вярж-энн-е
аб-вярц-е-ць
аб-вясц-і-ць
аб-вя-ць
аб-вяшч-а-ць
аб-вяшч-энн-е
аб-габл-ёў-ва-нн-е
аб-габл-ёў-ва-ць
аб-габл-яв-а-ць
аб-гавар-ва-ць
аб-гавар-ы-ць
аб-гавар-энн-е
аб-гавор- аб-гавор-ва-нн-е
аб-гавор-ва-ць
аб-гавор- -ы
аб-гал-і-ць
аб-ган-я-льн-ы
аб-ган-я-нн-е
аб-ган-я-ць
аб-гарадз-і-ць
аб-гар-а-ць
аб-гар-ва-ць
аб-гар-ну-ць (аб+гарт+ну+ць)
аб-гародж-ва-нн-е
аб-гародж-ва-ць
аб-гарод-к-а
аб-гар-э-л-ы
аб-гар-э-ць
аб-гі-н-а-ць (аб+гіб+н+а+ць)
аб-гладж-ва-ць
аб-гладз-і-ць
аб-гледз-е-ць
аб-гляд-а-ць
аб-гні-ва-ць
аб-гні-л-ы
аб-гні-с-ці
аб-гні-ць
аб-гон- аб-горт-ач-н-ы

аб-горт-ва-нн-е
аб-горт-ва-ць
аб-горт-к-а
аб-граб-а-нн-е
аб-граб-а-ць
аб-грунт-ав-а-н-а
аб-грунт-ав-а-н-асцьаб-грунт-ав-а-нн-е
аб- грунт-ав-а-ць
аб-грунт-оў-ва-ць
аб-грыз-а-ць
аб-грыз-ці
аб-грэб-ці
аб-гуль-ва-нн-е
аб-гуль-ва-ць
аб-гул-я-ць
аб-да-ва-ць
аб-дар-ы-ць
аб-да-ць
аб-дзель-ва-нн-е
аб-дзель-ва-ць
аб-дзерн-ав-а-ць
аб-дзер-ці
аб-дзёўб-ва-ць
аб-дзім-а-нн-е
аб-дзім-а-ць
аб-дзір-а-нн-е
аб-дзір-а-ць
аб-дзір-к-а
аб-дзьм-ух-а-ць
аб-дзьм-ух-ва-нн-е
аб-дзьм-ух-ва-ць
аб-дзьм-у-ць
аб-дзял-і-ць
аб-дзял-я-ць
аб-дзярн-оў-ва-нн-е
аб-дзярн-оў-ва-ць
аб-дзяўб-а-ць
аб-дзяўб-ці
аб-дор-ва-ць
аб-дум-а-н-а
аб-дум-а-н-асцьаб-дум-а-ць
аб-дум-ва-нн-е
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аб-дум-ва-ць
аб-дым- аб-дым-а-нн-е
аб-дым-а-ць (параўн. аб-нім-а-ць)
аб-дым-і-ць
аб-дым-к-і
аб-дым-н-ы
а-бег-а-ць
а-бег-чы
абед-а-ць (гіст. аб-ед-а-ць)
абедз-енн-ы
аб’-ед-к-і
абез-галов-і-ць
абез-галос-е-ць
абез-галоўл-іва-нн-е
абез-галоўл-іва-ць
аб’-езд- аб’-ездз-і-ць
аб’-езд-к-а
аб’-езд-чыкабез-зараж-ва-льн-ы
абез-зараж-ва-нн-е
абез-зараж-ва-ць
абез-зараз-і-ць
абез-зямел-енн-е
абез-зямел-е-ць
абез-зямел-і-ць
абез-зямель-ва-нн-е
абез-зямель-ва-ць
абез-надзе-і-ць (абез-надзей-і-ць)
абез-надзей-ва-ць
аб’-ез-н-ы (аб’+езд+н+ы)
аб’ект-ав-ы
аб’ект-н-ы
аб’ект-ыўн-а
аб’ект-ыўн-асцьаб’ект-ыўн-ы
а-беларус-і-ць
а-беларуш-ва-ць
а-бель-ва-нн-е
а-бель-ва-ць
а-бераг-а-ць
а-бераг-чы

абес-каляр-оў-ва-нн-е
абес-каляр-оў-ва-ць
аб’-ес-ці
аб’-ех-а-ць
аб’-ёмаб’-ём-іст-ы
аб’-ём-н-асцьаб’-ём-н-ы
аб-жав-а-ць
аб-жа-т-ы
аб-жа-ць
аб-жоў-ва-ць
аб-жы-ва-ць
аб-жын-а-ць
аб-жы-т-асцьаб-жы-ць
аб-за-вод-акаб-за-вядз-енн-е
аб-задач-ва-нн-е
аб-задач-ва-ць
аб-задач-ы-ць
аб-зелян-і-ць
аб-зыв-а-ць
а-бі-ва-льшчыка-бі-ва-льшчыц-а
а-бі-ва-нн-е
а-бі-ва-ць
а-бі-ва-ч-н-ы
аб’-ін-е-л-ы
аб’-ін-е-ць
аб’-інь-ва-ць
а-бір-а-нн-е
а-бір-а-ць
абітурыент-к-а
а-бі-ў-к-а
а-бі-ў-н-ы
а-бі-ў-шчыка-бі-ў-шчыц-а
аб-калац-і-ць
аб-кал-о-ць
аб-калоч-ва-ць
аб-кап-а-ць
аб-кап-а-ць
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аб-кап-ва-ць
аб-карм-і-ць
аб-кар-э-л-ы
аб-кар-э-ць
аб-кас-і-ць
аб-кат-а-ць
аб-кат-ва-нн-е
аб-кат-чыкаб-кат-чыц-а
аб-кац-і-ць
аб-кач-а-ць
аб-кач-ва-нн-е
аб-кач-ва-ць
аб-кід-а-нн-е
аб-кід-а-ць
аб-кід-а-ць
аб-кід-ва-нн-е
аб-кід-ва-ць
аб-клад-а-нн-е
аб-клад-а-ць
аб-клад-ва-нн-е
аб-клад-ва-ць
аб-клад-к-а
аб-клад-чыкаб-клад-чыц-а
аб-клас-ці
аб-кле-і-ць (аб-клей-і-ць)
аб-клей-ва-нн-е
аб-клей-ва-ць
аб-клей-шчыкаб-клей-шчыц-а
аб-клёў-ва-ць
аб-кляв-а-ць
аб-кол-акаб-кол-ва-нн-е
аб-кол-ва-ць
аб-коп-ва-нн-е
аб-коп-ва-ць
аб-коп-к-а
аб-кор-ва-нн-е
аб-кор-ва-ць
аб-корм- аб-кормл-іва-нн-е

аб-кормл-іва-ць
аб-кос- аб-коўз-а-ць
аб-коўз-ва-ць
аб-коч-ва-нн-е
аб-коч-ва-ць
аб-кош-ва-нн-е
аб-кош-ва-ць
аб-крад-а-нн-е
аб-крад-а-ць
аб-крад-ва-нн-е
аб-крад-ва-ць
аб-круц-і-ць
аб-круч-ва-нн-е
аб-круч-ва-ць
аб-крыв-ав-і-ць
аб-крыв-аўл-іва-ць
аб-крыш-ва-ць
аб-крыш-ы-ць
аб-кур-а-ць
аб-кур-ва-нн-е
аб-кур-ва-ць
аб-кур-ы-ць
аб-кус-а-ць
аб-кус-ва-нн-е
аб-кус-ва-ць
аб-лав-і-ць
аб-лагодж-ва-ць
аб-лагодз-і-ць
аб-ладж-ва-нн-е
аб-ладж-ва-ць
аб-ладз-і-ць
аб-лаж-н-ы
аб-лаж-ы-ць
аб-лам-а-ць
аблас-н-ы (абласт+н+ы)
аб-лашч-ва-ць
аб-лашч-ы-ць
аб-ла-я-ць (аб-лай-а-ць)
аб-лег-л-ы
аб-лег-чы
аб-ледз-еня-ва-ць
аб-ледз-яне-л-ы
аб-ледз-яне-нн-е
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аб-ледз-яне-ць
аб-лез-л-ы
аб-лез-ці
аб-лепл-іва-нн-е
аб-лепл-іва-ць
аб-лёт- аб-лёт-а-ць
аб-лёт-ва-ць
аб-лі-ва-нн-е
аб-лі-ва-ць
аблігацый-н-ы
аб-ліз-а-ць
аб-ліз-ва-нн-е
аб-ліз-ва-ць
аб-ліз-ну-ць
аб-ліп-а-нн-е
аб-ліп-а-ць
аб-ліп-ну-ць
аб-ліцав-а-ць
аб-ліцов-ач-н-ы
аб-ліцоў-ва-нн-е
аб-ліцоў-ва-ць
аб-ліцоў-к-а
аб-ліцоў-шчыкаб-ліцоў-шчыц-а
аб-лі-ць
аб-ліч-ва-нн-е
аб-ліч-ва-ць
аб-ліч-ы-ць
аб-лом- аб-лом-акаб-лом-ва-нн-е
аб-лом-ва-ць
аб-лом-к-ав-ы
аб-ломл-іва-нн-е
аб-ломл-іва-ць
аб-лоў- аб-лоўл-іва-нн-е
аб-лоўл-іва-ць
аб-луз-а-ць
аб-луз-ва-ць
аб-луп-і-ць
аб-лупл-іва-нн-е

аб-лупл-іва-ць
аб-лушч-ва-ць
аб-лушч-ы-ць
аб-лыс-е-л-ы
аб-лыс-е-нн-е
аб-лыс-е-ць
а-блыт-а-ць
а-блыт-ва-нн-е
а-блыт-ва-ць
аб-люб-ав-а-ць
аб-люб-оў-ва-нн-е
аб-люб-оў-ва-ць
аб-ляг-а-нн-е
аб-ляг-а-ць
аб-ляг-ч-а-ць (параўн. лёг-еньк-і)
аб-ляг-ч-ы-ць
аб-ляг-ч-энн-е
аб-ляп-іх-а
аб-ляп-іх-ав-ы
аб-ляп-і-ць
аб-ляс-енн-е
аб-лят-а-нн-е
аб-лят-а-ць
аб-ляц-е-л-ы
аб-ляц-е-ць
аб-маз-а-ць
аб-маз-ач-н-ы
аб-маз-ва-нн-е
аб-маз-ва-ць
аб-мазг-ав-а-ць
аб-мазг-оў-ва-ць
аб-маз-к-а
аб-мак-а-ць
аб-мак-ва-ць
аб-мак-ну-ць
аб-макр-э-л-ы
аб-макр-э-ць
аб-малац-і-ць
аб-мал-ёў-ва-нн-е
аб-мал-ёў-ва-ць
аб-мал-ёў-к-а
аб-малот- аб-малоч-ва-ць
аб-мал-яв-а-ць
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аб-ман- аб-ман-ва-ць
аб-ман-лів-асцьаб-ман-лів-ы
аб-ман-н-ы
аб-ма[н-у]-ць (аб+ман+ну+ць)
аб-ман-шчыкаб-ман-шчыц-а
аб-мараж-энн-е
аб-марож-ва-нн-е
аб-марож-ва-ць
аб-мароз-і-ць
аб-масл-і-ва-ць
аб-масл-і-ць
аб-мат-а-ць
аб-матыч-ы-ць
аб-мах-ва-ць
аб-мах-ну-ць
аб-мац-а-ць
аб-мац-ва-нн-е
аб-мац-ва-ць
аб-мач-ы-ць
аб-меж-ав-а-льн-ы
аб-меж-ав-а-н-а
аб-меж-ав-а-н-асцьаб-меж-ав-а-нн-е
аб-меж-ав-а-ць
аб-мен- аб-мен-н-ы
аб-мень-ва-ць
аб-мер- аб-мер-а-ць
аб-мер-ва-нн-е
аб-мер-ва-ць
аб-мерз-л-ы
аб-мерз-ну-ць
аб-мерк-ав-а-нн-е
аб-мерк-ав-а-ць
аб-мер-н-ы
аб-мер-шчыкаб-мер-шчыц-а
аб-мес-ці
аб-меш-ва-нн-е

аб-меш-ва-ць
аб-мін-а-ць
аб-[мі-н]у-ць (аб+мін+ну+ць)
аб-мок-л-ы
аб-мок-ну-ць
аб-мот-ач-н-ы
аб-мот-ва-нн-е
аб-мот-ва-ць
аб-мот-к-а
аб-мот-чыкаб-мот-чыц-а
аб-моч-ва-ць
аб-муль-ва-ць
аб-мул-я-ць
аб-мундзір-ав-а-нн-е
аб-мундзір-ав-а-ць
аб-мундзір-ов-ач-н-ы
аб-мундзір-оў-ва-ць
аб-мундзір-оў-к-а
аб-мур-ав-а-ць
аб-мур-оў-ва-нн-е
аб-мур-оў-ва-ць
аб-мур-оў-к-а
аб-мур-оў-шчыкаб-мы-ва-нн-е
аб-мы-ва-ць
аб-мыл-і-ць
аб-мысл-і-ць
аб-мы-ць
аб-мяж-оў-ва-ць
аб-мяк-а-ць
аб-мяк-л-ы
аб-мяк-ну-ць
аб-мял-е-л-ы
аб-мял-е-нн-е
аб-мял-е-ць
аб-мяль-ч-э-л-ы
аб-мяль-ч-э-нн-е
аб-мяль-ч-э-ць
аб-мян-і-ць
аб-мян-я-ць
аб-мяр-а-ць
аб-мярз-а-ць
аб-мярк-оў-ва-ць
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аб-мят-а-ць
аб-мя-ць
аб-мяш-а-ць
аб-нав-і-цельаб-нав-і-цель-н-ы
аб-нав-і-цель-ск-і
аб-нав-і-ць
аб-надзе-і-ць (аб-надзей-і-ць)
аб-надзей-ва-нн-е
аб-надзей-ва-ць
аб-надзей-лів-ы
аб-народ-ав-а-нн-е
аб-народ-ав-а-ць
аб-нас-і-ць
аб-наўл-енн-е
аб-наўл-я-ць
аб-не-маг-а-ць
(параўн. з-не-маг-а-ць)
аб-не-маг-чы
аб-нес-ці
аб-нос-і-ць
аб-ноў-к-а
аб-нош-ва-ць
аб-нюх-а-ць
аб-нюх-ва-нн-е
аб-нюх-ва-ць
аб-ня-дуж-а-ць
аб-ня-дуж-ва-ць
аб-ня-слав-і-ць
аб-ня-слаўл-енн-е
аб-ня-слаўл-іва-ць
аб-ня-ць
а-бог-а-твар-а-ць
а-бог-а-твар-ы-ць
а-бог-а-твар-энн-е
абоз-н-ікабоз-н-ы (гіст. аб-воз-н-ы)
абоз-н-я
абой-н-ы (ад абоі)
а-бой-шчык- (майстар
па абіўцы мэблі)
абор-к-а
а-боч-н-ы
а-боч-ын-а

аб-пал- аб-пал-і-н-а
аб- пал-і-ць
аб-паль-ва-нн-е
аб-паль-ва-ць
аб-паль-н-я
аб-паль-шчыкаб-паўз-а-ць
аб-паўз-ці
аб-піл-ав-а-ць
аб-плы-ва-ць
аб-плы-с-ці
аб-плы-ць
аб-плят-а-нн-е
аб-плят-а-ць
аб-поўз-а-ць
аб-поўз-ва-ць
аб-прамен-і-ць
аб-прамень-ва-нн-е
аб-прамень-ва-ць
аб-[пя-ч]ы (аб+пяк+чы)
аб-раб-ав-а-нн-е
аб-раб-ав-а-ць
аб-раб-і-ць
аб-рабл-я-ць
аб-рад-ав-а-ць
абрад-ав-ы (гіст. аб-рад-ав-ы)
абрад-н-асцьабраж-а-льнікабраж-а-льніц-а
абраж-а-ць
аб-раз-а-льшчыкаб-раз-а-льшчыц-а
аб-раз-а-нн-е
аб-раз-а-ць
абраз-і-ць
абраз-лів-а
абраз-лів-асцьабраз-лів-ы
аб-раз-н-ы
аб-рам-і-ць
аб-рамл-енн-е
аб-рамл-я-ць
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а-бр-а-нн-е
а-бр-а-н-ніка-бр-а-н-ніц-а
аб-рас-і-ць
аб-раст-а-нн-е
аб-раст-а-ць
аб-[рас-ц]і (аб+раст+ці)
аб-раўн-ав-а-ць
аб-раўн-оў-ва-ць
аб-рахман-і-ць
а-бр-а-ць
аб-рос-л-ы (аб+рост+л+ы)
аб-руб-акаб-руб-к-а
аб-рубл-іва-нн-е
аб-рубл-іва-ць
аб-рус-е-л-ы
аб-рус-е-нн-е
аб-рус-е-ць
абрус-н-ы
абруч-н-ы (гіст. аб-руч-н-ы)
аб-руш-ва-ць
аб-руш-ы-ць
аб-руш-энн-е
аб-рыв-акаб-рыв-а-нн-е
аб-ры-ва-ць (рыць)
а-бры-ва-ць (брыць)
аб-рыв-іст-асцьаб-рыв-іст-ы
абрызг-а-ць (малако)
абрызг-л-ы
абрызг-ну-ць (малако)
абрыкос-ав-ы
абрыкос-н-ы
аб-рын-а-ць
аб-ры[н-у]ць (аб+рын+ну+ць)
абрыс- аб-рыс-ав-а-ць
аб-рыс-оў-ва-нн-е
аб-рыс-оў-ва-ць
аб-рыс-оў-к-а
аб-рыў- -

аб-ры-ць (рыць)
аб-рэвіз-ав-а-ць
аб-рэз- аб-рэз-акаб-рэз-а-ць
аб-рэз-ач-н-ы
аб-рэз-ва-нн-е
аб-рэз-ва-ць
аб-рэз-к-а
аб-рэз-к-ав-ы
аб-сад- -а
аб-садж-ва-нн-е
аб-садж-ва-ць
аб-садз-і-ць
абсалют-н-а
абсалют-н-асцьабсалют-н-ы
аб-свіст-а-ць
аб-свіст-ва-ць
аб-сев-акаб-сек-чы
аб-сем-ян-енн-е
аб-сем-ян-і-ць
аб-сем-ян-я-ць
абсерватор-ск-і
абсерватор-ы-я (абсерватор-ый-а)
аб-сес-ці
аб-се-ў- аб-се-я-ць (аб-сей-а-ць)
аб-сівер-а-ць
аб-скардж-анн-е
аб-скардж-ва-ць
аб-скардз-і-ць
аб-скок-ва-ць
аб-скраб-а-нн-е
аб-скраб-а-ць
аб-скрэб-ва-нн-е
аб-скрэб-ва-ць
аб-скрэб-ці
аб-след-ав-а-льнікаб-след-ав-а-льніц-а
аб-след-ав-а-льні[ц-к]-і
(аб+след+ав+а+льнік+ск+і)
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аб-след-ав-а-нн-е
аб-след-ав-а-ць
(параўн. да-след-ав-а-ць)
аб-слін-і-ць
аб-слінь-ва-ць
аб-слуг- -а
аб-слуг-ов-ы
аб-слуг-оў-ва-нн-е
аб-слуг-оў-ва-ць
аб-служ-ы-ць
аб-слух-а-ць
аб-слух-ва-ць
аб-слух-оў-ва-ць
аб-смаж-ва-ць
аб-смаж-ы-ць
аб-смакт-а-ць
аб-смей-ва-нн-е
аб-смей-ва-ць
аб-смокт-ва-нн-е
аб-смокт-ва-ць
аб-смя-я-нн-е (аб-смяй-а-нн-е)
аб-смя-я-ць (аб-смяй-а-ць)
аб-соў-ва-ць
аб-сох-л-ы
аб-сох-ну-ць
аб-соч-ва-ць
аб-став-і-ць
аб-сталёў-ва-ць
аб-сталяв-а-нн-е
аб-сталяв-а-ць
(параўн. у-сталяв-а-ць)
аб-стаўл-я-ць
аб-ста-ць
аб-стой-ва-ць
абстраг-ав-а-н-асцьабстраг-ав-а-нн-е
абстраг-ав-а-ць
абстракт-н-а
абстракт-н-асцьабстракт-н-ы
абстракц-ы-я (абстракц-ый-а)
аб-страл-я-ць
аб-страч-ы-ць
аб-строч-ва-ць

аб-струг-а-ць
аб-струг-ва-нн-е
аб-струг-ва-ць
аб-стрыг-а-нн-е
аб-стрыг-а-ць
аб-стрыг-чы
аб-стрэл- аб-стрэль-ва-ць
аб-стук-а-ць
аб-стук-ва-ць
аб-ступ-а-ць
аб-ступ-і-ць
абсурд-н-а
абсурд-н-асцьабсурд-н-ы
аб-суш-ва-нн-е
аб-суш-ва-ць
аб-суш-к-а
аб-суш-ы-ць
аб-сып-а-нн-е
аб-сып-а-ць
аб-сып-а-ць
аб-сых-а-ць
аб-ся-ва-ць
аб-сяд-а-ць
аб-сяк-а-нн-е
аб-сяк-а-ць
аб-[ся-ч]ы (аб+сяк+чы)
аб-та-ва-ць
аб-та-л-ы
аб-тапт-а-ць
аб-[таў-ч]ы (аб+таўк+чы)
аб-та-ць
аб-тач-ы-ць
аб-топт-ва-нн-е
аб-топт-ва-ць
аб-тоўк-а-ць
аб-тоўк-ва-ць
аб-точ-ва-нн-е
аб-точ-ва-ць
аб-точ-к-а
аб-точ-н-ы
аб-трап-а-ць
аб-у-ва-нн-е
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аб-у-ва-ць (параўн. раз-у-ць)
а-будж-а-ць
а-будж-энн-е
а-будз-і-ць
аб-умов-і-ць
аб-умоўл-ен-асцьаб-умоўл-іва-ць
абур-а-льн-ы
абур-а-н-асцьабур-а-ць
а-бур-ва-ць
абур-ы-ць (давесці каго-небудзь да
абурэння)
а-бур-ы-ць (разбурыць)
абур-энн-е
аб-у-т-ак- (параўн. раз-у-ць)
аб-у-т-к-ов-ы
аб-у-т-нікаб-у-т-ніц-а
аб-у-ць (параўн. раз-у-ць)
аб-уч-а-ць
аб- уч-ы-ць
аб-уч-энн-е
абуш-ок- (гіст. аб-уш-ок- )
абу-я-ць (абуй-а-ць)
аб-футр-ав-а-ць
аб-футр-оў-ва-ць
аб-хадз-і-ць
аб-хап-і-ць
аб-хараш-ы-ць
аб-харош-ва-ць
аб-хваст-а-ць
аб-хват- аб-хват-ва-ць
аб-хвост-ва-ць
аб-хітр-ав-а-ць
аб-хітр-ы-ць
аб-ход- аб-ходж-ва-ць
аб-ходз-і-ць
аб-ход-н-ы
аб-ход-чыкаб-хопл-іва-ць
аб-цал-ав-а-ць

абцас-ав-ы
аб-цераб-і-ць
аб-церус-і-ць
аб-церуш-ы-ць
аб-цер-ці
аб-цін-акаб-цін-а-ць (параўн. ад-ця-ць)
аб-цір-а-нн-е
аб-цір-а-ць
аб-цір-ач-н-ы
аб-ціск-а-нн-е
аб-ціск-а-ць
аб-ціс-ну-ць (аб+ціск+ну+ць)
аб-ціх-а-ць
аб-ціх-ну-ць
аб-цяг-ва-нн-е
аб-цяг-ва-ць
аб-цяг-ну-ць
аб-цяж-ар-ан-асцьаб-цяж-ар-ва-нн-е
аб-цяж-ар-ва-ць
аб-цяж-ар-ы-ць
аб-цяж-ач-н-ы
аб- цяж-к-а
аб-цяж-н-ы
аб-цяк-а-льн-асцьаб-цяк-а-льн-ікаб-цяк-а-льн-ы
аб-цяк-а-нн-е
аб-цяк-а-ць
аб-цярэбл-іва-нн-е
аб-цярэбл-іва-ць
аб-ця-ць (параўн. ад-ця-ць)
аб-[ця-ч]ы (аб+цяк+чы)
аб-чапл-я-ць
аб-чарц-і-ць
аб-час-а-ць
аб-чысц-і-ць
аб-чышч-а-ць
аб-чэпл-іва-ць
аб-чэс-ва-нн-е
аб-чэс-ва-ць
абшар-нікабшар-ні[ц-к]-і (абшар+нік+ск+і)

18

абшлаг-ов-ы
аб-шук-а-ць
аб-шук-ва-нн-е
аб-шук-ва-ць
абшчын-н-ікабшчын-н-ы
аб-шчып-а-ць
аб-шчып-ва-ць
аб-шы-ва-н-к-а
аб-шы-ва-нн-е
аб-шы-ва-ць
аб-шы-в-ач-н-ы
аб-шы-ў-к-а
аб-шы-ць
абы-адкуль
аб-ыгр-а-ць
аб-ыгр-ыва-нн-е
аб-ыгр-ыва-ць
абы-дзе
абы-калі
абык-л-асць(гіст. аб+вык+л+асць+ )
абык-л-ы (гіст. аб+вык+л+ы)
абы-кольк-і
абы-куды
аб-ылг-а-ць
аб-ымш-э-л-ы
аб-ымш-э-ць
аб-ырж-ав-е-л-ы
аб-ырж-ав-е-ць
аб-ыс-ці
абы-ход- абы-ход-акабы-ходж-анн-е
абы-ходз-і-ць
абы-ход-лів-а
абы-ход-лів-асцьабы-ход-лів-ы
абы-чыйабы-як
абы-як-ав-а
абы-як-ав-асцьабы-як-ав-ы

абы-як-і
а-бюракрац-і-ць
а-бюракрач-ва-ць
аб’-яв- -а
аб’-яв-і-ць
а-бяг-а-ць
аб’-яд-а-ць
аб’-ядз-енн-е
аб’-ядн-а-н-асцьаб’-ядн-а-нн-е
аб’-ядн-а-ўч-ы
аб’-ядн-а-ць
а-бядн-е-л-ы
а-бядн-е-нн-е
а-бядн-е-ць
а-бядн-і-ць
аб’-ядн-оў-ва-нн-е
аб’-ядн-оў-ва-ць
а-бядн-я-ць
абяз-бол-і-ць
абяз-боль-ва-нн-е
абяз-боль-ва-ць
абяз-веч-ва-ць
абяз-водж-ва-нн-е
абяз-водж-ва-ць
абяз-водз-е-ць
абяз-водз-і-ць
абяз-вол-е-ць
абяз-вол-і-ць
абяз-воль-ва-ць
аб’-яздж-а-нн-е
аб’-яздж-а-ць
абяз-дол-ен-асцьабяз-дол-і-ць
абяз-доль-ва-ць
абяз-збро-і-ць (абяз-зброй-і-ць)
абяз-зброй-ва-нн-е
абяз-зброй-ва-ць
абяз-лес-е-нн-е
абяз-лес-е-ць
абяз-лес-і-ць
абяз-ліч-ан-асцьабяз-ліч-анн-е
абяз-ліч-ва-нн-е
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абяз-ліч-ва-ць
абяз-ліч-к-а
абяз-ліч-ы-ць
абяз-людз-е-л-ы
абяз-людз-енн-е
абяз-людз-е-ць
абяз-людз-і-ць
аб’-яз-н-ы (аб’+язд+н+ы)
а-бял-і-ць
а-бял-я-ць
абяр-ну-ць (гіст. аб+вяр+ну+ць)
а-бярэм-ак- (параўн. бярэм-я)
абяс-колер-а-нн-е
абяс-колер-а-ць
абяс-колер-ва-нн-е
абяс-колер-ва-ць
абяс-колер-ы-ць
абяс-кров-і-ць
абяс-кроўл-іва-нн-е
абяс-кроўл-іва-ць
абяс-крыл-і-ць
абяс-крыль-ва-ць
абяс-плодж-ва-ць
абяс-плодз-е-ць
абяс-плодз-і-ць
абяс-смерц-і-ць
абяс-сэнс-і-ць
абяс-сэнш-ва-ць
абяс-тлусц-і-ць
абяс-тлушч-ва-нн-е
абяс-тлушч-ва-ць
абяс-цэн-енн-е
абяс-цэн-і-ць
абяс-цэнь-ва-нн-е
абяс-цэнь-ва-ць
абяс-шкодж-ва-нн-е
абяс-шкодж-ва-ць
абяс-шкодз-і-ць
аб’-яўл-енн-е
аб’-яўл-я-ць
абяц-а-нн-е
абяц-а-ць
а-валод-а-нн-е
а-валод-а-ць

а-валод-ва-нн-е
а-валод-ва-ць
аваль-н-асцьаваль-н-ы
аванс-ав-а-нн-е
аванс-ав-а-ць
аванс-ав-ы
аванс-ам (прыслоўе)
аварый-н-асцьаварый-н-ы
авеч-к-а (гіст. ав-ечк-а)
авеч-к-а-гад-ов-ецавеч-к-а-гад-оўл-я
авеч-к-а-гад-оў-ч-ы
авеч-ніка-ве-я-ць (а-вей-а-ць)
а-габл-ёў-ва-ць
а-габл-яв-а-ць
а-гавар-ы-ць
а-гавор-ва-нн-е
а-гавор-ва-ць
а-гавор-к-а
а-галас-і-ць
а-галаш-а-ць
а-галаш-энн-е
а-гал-е-л-ы
а-гал-енн-е (голы)
а-гал-е-ць
а-гал-і-ць
а-галош-ва-ць
а-гал-я-ць
аган-ёка-ган-я-ць
а-гарадж-альн-ы
а-гарадз-і-ць
а-гар-ака-гар-ну-ць (а+гарт+ну+ць)
а-гародж- -а
а-гародж-ва-нн-е
а-гародж-ва-ць
а-гарод-к-а
агарод-н-ікагарод-н-ін-а
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агарод-н-ін-н-ы
агарод-н-іц-а
агарод-н-і[ц-к]-і
(агарод+н+ік+ск+і)
агарод-н-і[ц-тв]-а
(агарод+н+ік+ств+а)
агарод-н-іч-а-ць
агарод-н-ы
агарод-чыкагент-ур-а
агент-ур-н-ы
аген[ц-к]-і (агент+ск+і)
аген[ц-тв]-а (агент+ств+а)
агень-чыка-гіб-а-ць
а-гід-а
а-гід-лів-асцьа-гід-лів-ы (параўн. гід-лів-ы)
а-гід-н-а
а-гід-н-асцьа-гід-н-ы
а-гі-н-а-ць (а+гіб+н+а+ць)
агіт-ав-а-ць
агіт-атарагіт-атар-ск-і
агіт-ацый-н-ы
агіт-ацы-я (агіт-ацый-а)
аглабель-к-а
аглабель-н-ы
а-гледз-е-ць
а-гледз-ін-ы
а-глух-ну-ць
а-глуш-а-льн-а
а-глуш-а-льн-ы
а-глуш-а-ць
а-глуш-ва-ць
а-глуш-ы-ць
а-глуш-энн-е
а-гляд- а-гляд-ав-ы
а-гляд-а-льніка-гляд-а-нн-е
а-гляд-а-ць

а-гляд-ва-ць
а-гляд-к-а
а-гляд-н-асцьа-гляд-н-ы
а-гляд-чыка-гля-ну-ць (а+гляд+ну+ць)
агн-ёв-ы
агн-іст-а
агн-іст-ы
агн-яв-ы
агн-я-мёт- агн-я-стрэль-н-ы
а-гол-ен-асцьа-голь-ва-нн-е
а-голь-ва-ць
а-гор-а-ць
а-горк-л-ы
а-горк-ну-ць
а-горт-ва-ць
а-граб-і-ць
а-грабл-енн-е
а-грамадж-анн-е
а-грамадж-ва-нн-е
а-грамадж-ва-ць
аграмадз-ін-а
а-грамадз-і-ць
аграмад-н-ы
а-гран-і-ць
а-грань-ва-нн-е
а-грань-ва-ць
агромн-іст-ы
а-груб-е-л-асцьа-груб-е-л-ы
а-груб-е-нн-е
а-груб-е-ць
а-груб-і-ць
а-грубл-енн-е
а-грубл-я-ць
а-грыз-ака-грэб-ці
агрэс-арагрэс-іўн-а
агрэс-іўн-асць-
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агрэс-іўн-ы
агрэс-і-я (агрэс-ій-а)
агрэст-ав-ы
а-грэ-ць
агул-ам
агуль-н-а-… – першая частка
складаных слоў:
агуль-н-а-народ-н-ы і інш.
агуль-н-асцьагуль-н-ы
агуль-шчын-а
агуроч-н-ікагуроч-н-ы
а-гуч-ва-нн-е
а-гуч-ва-ць
а-гуч-ы-ць
ада-бр-а-ць (адбіраць)
а-дабр-а-ць (адобрыць)
а-дабр-энн-е
ада-гн-а-ць
ада-г-ну-ць (ада+гіб+ну+ць)
ада-гра-ва-нн-е
ада-гра-ва-ць
ада-грэ-ць
ада-дзьм-у-ць
ада-др-а-ць
ада-зв-а-ць
ада-мк-ну-ць (параўн. за-мк-ну-ць)
ада-[п-н]у-ць (ада+пн+ну+ць)
ада-пра-ва-ць
ада-прэ-ць
адапт-ав-а-ць
адапт-арадапт-ацы-я (адапт-ацый-а)
ада-пх-ну-ць
ад-ар-а-ць (араць)
а-дар-а-ць (адарыць)
ада-рв-а-н-а (прыслоўе)
ада-рв-а-н-асцьада-рв-а-ць
а-дар-он-асцьа-дар-он-ы
ад-арф-ав-а-ць
ад-арф-оў-ва-ць

а-дар-ы-ць
ад-асабл-енн-е
ад-асабл-я-ць
ада-сл-а-ць
ад-асоб-і-ць
ад-асобл-ен-а (прыслоўе)
ад-асобл-ен-асцьада-сп-а-ць
ада-сс-а-ць
ада-тк-ну-ць
ад-ахвоц-і-ць
ад-ахвоч-ва-ць
ад-бав-і-ць
ад-барабан-і-ць
ад-баран-ав-а-ць
ад-баўл-я-ць
ад-бег-а-ць
ад-бег-чы
ад-бед-ав-а-ць
ад-бел-к-а
ад-бель-ва-нн-е
ад-бель-ва-ць
ад-бель-н-ы
ад-бель-шчыкад-бель-шчыц-а
ад-бі-ва-нн-е (біць)
адбі-ва-нн-е (адбітак)
ад-бі-ва-ць (біць)
адбі-ва-ць (адбітак)
ад-бір-а-нн-е
ад-бір-а-ць
адбі-так- (гіст. ад-бі-так- )
ад-бі-ў-н-ы
адбі-цц-ё (адбітак)
ад-бі-ць (біць)
адбі-ць (адбітак)
ад-бліск-а-ць
ад-бліск-ва-ць
ад-блыт-а-ць
ад-блыт-ва-ць
ад-бой- ад-бой-н-ы
ад-бор- ад-бор-ач-н-ы
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ад-бор-к-а
ад-бор-н-ікад-бор-н-ы
ад-брадз-і-ць (брадзіць)
ад-брак-ав-а-ць
ад-брак-оў-ва-ць
ад-брак-оў-к-а
ад-брыс-ці
ад-буд-ав-а-ць
ад-буд-ов- -а
ад-буд-оў-ва-нн-е
ад-буд-оў-ва-ць
ад-буксір-ав-а-ць
ад-буксір-оў-к-а
ад-бушав-а-ць
ад-бу-я-ць (ад-буй-а-ць)
ад-бы-ва-нн-е
ад-бы-ва-ць
ад-бы-цц-ё
ад-бы-ць
ад-бяг-а-ць
ад-вадз-і-ць
ад-ва-ёў-ва-ць (ад-вай-оў-ва-ць)
ад-важ-ва-нн-е
ад-важ-ва-ць
адваж-н-а
адваж-н-асцьадваж-н-ы
ад-важ-ы-ць
ад-ваз-і-ць
ад-валак-а-ць
ад-вал-і-ць
ад-валь-ва-нн-е
ад-валь-ва-ць
ад-валь-н-ы
ад-вар- ад-вараж-ы-ць
ад-вар-ва-ць
ад-вар-н-ы
ад-варот- ад-варот-н-а
ад-варот-н-ы
ад-вароч-ва-ць
ад-вар-ы-ць

ад-вастр-ы-ць
ад-ва-яв-а-ць (ад-вай-ав-а-ць)
ад-вед-а-ць
ад-вед-ва-нн-е
ад-вед-ва-ць
ад-ведз-ін-ы
ад-вед-к-і
ад-вез-ці
ад-вей-ва-ць
ад-век-у
ад-вес-і-ць
ад-весл-ав-а-ць
ад-вес-ці
ад-веч-н-а
ад-веч-н-асцьад-веч-н-ы
ад-веш-ва-ць
ад-ве-я-ць (ад-вей-а-ць)
ад-вёрт-к-а
ад-ві-ва-нн-е
ад-ві-ва-ць
ад-віль-ва-нн-е
ад-віль-ва-ць
ад-віль-ну-ць
ад-вінц-і-ць
ад-вінч-ва-ць
ад-віс-а-ць
ад-віс-л-асцьад-віс-л-ы
ад-віс-ну-ць
ад-віт-а-льн-ы
ад-віт-а-нн-е
ад-ві-ць
ад-вод- ад-вод-акад-водз-і-ць
ад-вод-к-а
ад-вод-н-ы
ад-воз- ад-воз-і-ць
ад-воль-н-а
ад-воль-н-асцьад-воль-н-ы
ад-вор-ва-ць
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ад-востр-ыва-ць
ад-вуч-ва-нн-е
ад-вуч-ва-ць
ад-вуч-ы-ць
ад-вык-а-ць
ад-вык-л-ы
ад-вык-ну-ць
ад-вя-ва-ць
ад-вядз-енн-е
ад-вяз-а-ць
ад-вяз-ва-нн-е
ад-вяз-ва-ць
ад-вяр-ну-ць
ад-вясл-оў-ва-ць
ад-вячор-акад-вячор-к-ав-ы
ад-вячор-к-ам
ад-габл-ёў-ва-ць
ад-габл-яв-а-ць
ад-гавар-ы-ць
ад-гавор- ад-гавор-ва-нн-е
ад-гавор-ва-ць
ад-гавор-к-а
ад-гад-ав-а-ць
ад-гад-а-ць
ад-гад-ва-нн-е
ад-гад-ва-ць
ад-гад-к-а
ад-гад-оў-ва-ць
ад-гад-чыкад-гад-чыц-а
ад-галас-і-ць
ад-гал-ін-ав-а-нн-е
ад-гал-ін-ав-а-ць
ад-гал-ін-енн-е
ад-гал-ін-оў-ва-ць
ад-галос-акад-галосс- -е
ад-ган-я-ць
ад-гар-ав-а-ць
ад-гарадз-і-ць
ад-гар-ва-ць
ад-гар-ну-ць (ад+гарт+ну+ць)

ад-гародж-ва-нн-е
ад-гародж-ва-ць
ад-гарод-к-а
ад-гарт-а-ць
ад-гар-э-л-ы
ад-гар-э-ць
ад-гасц-і-ць
ад-гасц-яв-а-ць
ад-гі-н-а-ць (ад+гіб+н+а+ць)
ад-глянц-ав-а-ць
ад-гні-ва-ць
ад-гні-с-ці
ад-гні-ць
ад-годж-ва-нн-е
ад-годж-ва-ць
ад-голь-ва-ць
ад-гон- ад-гон-н-ы
ад-гор’-е (ад-гор-й-э)
ад-горт-а-ць
ад-горт-ва-ць
ад-граб-а-ць
ад-гран-і-ць
ад-граф-і-ць
ад-графл-я-ць
ад-груж-а-ць
ад-груз-і-ць
ад-груз-к-а
ад-грыз-а-ць
ад-грыз-ці
ад-грым-е-ць
ад-грэб-ці
ад-гук-а-ць
ад-гуль-ва-ць
ад-гул-я-ць
ад-гус-ці
ад-гуч-а-ць
ад-гэт-уль
ад-да-ва-ць
ад-дал-ен-а (прыслоўе)
ад-дал-ен-асцьад-дал-і-ць
ад-дал-я-ць
ад-да-н-а
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ад-да-н-асцьад-да-н-ы
ад-да-ць
ад-да-ч-а
ад-дзелад-дзер-ці
ад-дзёўб-ва-ць
ад-дзім-а-ць
ад-дзір-а-ць
ад-дзьм-ух-а-ць
ад-дзьм-ух-ва-ць
ад-дзяжур-ы-ць
ад-дзяк- -а
ад-дзяк-ав-а-ць
ад-дзял-енн-е
ад-дзял-і-ць
ад-дзял-я-ць
ад-дзяўб-а-ць
ад-дзяўб-ці
ад-дзяч-ы-ць
ад-дор-ва-ць
ад-друк-ав-а-ць
ад-дрыж-а-ць
ад-душ-ын-а
ад-дым-е-ць
ад-дым-н-ы
ад-дых-а-ць
ад-дых-ну-ць
ад’-езд- ад’-ездз-і-ць
ад’- енч-ы-ць
ад’-ес-ці
ад’-ех-а-ць
ад-жав-а-ць
ад-жа-ць
ад-жоў-ва-ць
ад-жы-ва-нн-е
ад-жы-ва-ць
ад-жы-в-і-ць
ад-жы-л-ы
ад-жын-а-ць
ад-жы-ць
ад-зван-і-ць
ад-звін-е-ць

ад-звон- ад-звонь-ва-ць
а-дзе-ж-к-а
а-дзе-ж-н-ы
а-дзе-ж-ын-а
а-дзе-нн-е
а-дзерав-яне-л-асцьа-дзерав-яне-л-ы
а-дзерав-яне-нн-е
а-дзерав-яне-ць
а-дзе-ць
ад-зім-ав-а-ць
ад-зім-акадзін-а (прыслоўе)
адзін-а-… – першая частка
складаных слоў:
адзін-а-началь-нік- і інш.
адзін-арн-ы
адзін-аццат- -ы
адзін-аццаць- (адзін+наццаць+ ;
гіст. адзін-на-ццаць- )
адзін-ецадзін-к-а
адзін-к-ав-асцьадзін-к-ав-ы
адзін-ок-а (прыслоўе)
адзін-ок-асцьадзін-ок-і
адзін-от-а
адзін-о[ц-тв]-а (адзін+от+ств+а)
адзін-оч-к-а
адзін-оч-н-ы
адзін-ств-а
адзін- -ы
ад-зіхац-е-ць
а-дзіч-э-л-асцьа-дзіч-э-л-ы
а-дзіч-э-нн-е
а-дзіч-э-ць
ад-знак- -а
ад-знач-а-ць
ад-знач-ва-ць
ад-знач-ы-ць
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ад-знач-энн-е
ад-зыв-а-ць
а-дзя-ва-нн-е
а-дзя-ва-ць
ад-каз- ад-каз-а-ць
ад-каз-ва-ць
адказ-н-асцьадказ-н-ы
ад-казыр-а-ць
ад-калас-ав-а-ць
ад-кал-о-ць
ад-калуп-а-ць
ад-калуп-ва-ць
ад-калуп-і-ць
ад-калупл-іва-ць
ад-калуп-ну-ць
ад-камандзір-ав-а-нн-е
ад-камандзір-ав-а-ць
ад-камандзір-оў-ва-ць
ад-кап-а-ць
ад-кап-ва-ць
ад-карк-ав-а-ць
ад-карк-оў-ва-нн-е
ад-карк-оў-ва-ць
ад-карм-і-ць
ад-кас-а-ць
ад-кас-ва-нн-е
ад-кас-ва-ць
ад-кас-і-ць
ад-кат-чыкад-кац-і-ць
ад-кач-а-ць
ад-кач-ва-ць
ад-кашл-іва-нн-е
ад-кашл-іва-ць
ад-кашл-яну-ць
ад-кашл-я-ць
ад-квіт-н-е-ць
ад-кід-а-нн-е
ад-кід-а-ць
ад-кід-а-ць
ад-кід-ва-нн-е
ад-кід-ва-ць

ад-кід-н-ы
ад-кід- -ы
ад-кі-ну-ць (ад+кід+ну+ць)
ад-кіп-а-нн-е
ад-кіп-а-ць
ад-кіп-е-л-ы
ад-кіп-е-ць
ад-клад- ад-клад-а-нн-е
ад-клад-а-ць
ад-клад-ва-нн-е
ад-клад-ва-ць
ад-клад-н-ы
ад-клас-ці
ад-кле-і-ць (ад-клей-і-ць)
ад-клей-ва-нн-е
ад-клей-ва-ць
ад-клейм-ав-а-ць
ад-клёп-ва-нн-е
ад-клёп-ва-ць
ад-клёп-к-а
ад-клік-а-нн-е
ад-клік-а-ць
ад-клік-а-ць
ад-ключ-а-ць
ад-ключ-ы-ць
ад-ключ-энн-е
ад-кляв-а-ць
ад-кляйм-і-ць
ад-кляп-а-ць
ад-кол- ад-кол-ва-ць
ад-коп-ва-нн-е
ад-коп-ва-ць
ад-корм- ад-корм-ачн-ы
ад-кормл-ен-асцьад-кормл-іва-нн-е
ад-кормл-іва-ць
ад-кос- ад-кос-н-ы
ад-коў-ва-ць
ад-коч-ва-нн-е
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ад-коч-ва-ць
ад-кош-ва-ць
ад-крас-ав-а-ць
ад-крас-оў-ва-ць
ад-кро-і-ць (ад-крой-і-ць)
ад-крой-ва-ць
ад-круж-ы-ць
ад-круц-і-ць
ад-круч-ва-нн-е
ад-круч-ва-ць
ад-кры-ва-льнікад-кры-ва-нн-е
ад-кры-ва-ць
ад-кры-т-а (прыслоўе)
ад-кры-т-асцьад-кры-т-к-а
ад-кры-цц-ё
ад-кры-ць
ад-крыч-а-ць
ад-крэсл-іва-ць
ад-крэсл-і-ць
ад-куль
ад-куль-небудзь
ад-куп-і-ць
ад-купл-я-ць
ад-куп-н-ы
ад-кус-ва-нн-е
ад-кус-ва-ць
ад-кус-і-ць
ад-лав-і-ць
ад-лаж-ы-ць
ад-лак-ірав-а-ць
ад-лам-а-ць
ад-лег-л-асцьад-лег-л-ы
ад-лег-чы
ад-леж-а-ць
ад-леж-ва-ць
ад-леж-к-а
ад-лез-ці
ад-лепл-іва-ць
ад-лёт- ад-лёт-а-ць
ад-лёт-н-ы

ад-лі-ва-нн-е
ад-лі-ва-ць
адліж-н-ы
адліж-ы-ць
ад-лік- ад-лін-е-і-ць (ад-лін-ей-і-ць)
ад-лін-ей-ва-ць
ад-лін-я-ць
ад-ліп-а-ць
ад-ліп-ну-ць
ад-лі-ў- ад-лі-ў-к-а
ад-лі-ў-н-ы
ад-лі-ў-шчыкад-лі-ў-шчыц-а
ад-лі-ць
ад-ліч-а-ць
ад-ліч-ва-нн-е
ад-ліч-ва-ць
ад-ліч-ы-ць
ад-ліч-энн-е
ад-лом-акад-лом-ва-ць
ад-ломл-іва-нн-е
ад-ломл-іва-ць
ад-лоўл-іва-ць
ад-луп-і-ць
ад-лупл-іва-нн-е
ад-лупл-іва-ць
ад-луч-а-ць
ад-луч-ва-ць
ад-луч-к-а
ад-луч-ы-ць
ад-луч-энн-е
ад-люстр-ав-а-нн-е
ад-люстр-ав-а-ць
ад-люстр-оў-ва-ць
ад-лют-ав-а-ць
ад-ляг-а-ць
ад-ляж-а-ць
ад-ляп-і-ць
ад-ляск-а-ць
ад-лят-а-ць
ад-ляц-е-ць

27

ад-мабіліз-ав-а-ць
ад-мабіліз-оў-ва-ць
ад-майстр-ав-а-ць
ад-мак-а-нн-е
ад-мак-а-ць
ад-макр-э-ць
ад-малац-і-ць
ад-мал-і-ць
ад-мал-ку
ад-мал-о-ць
ад-мал-яв-а-ць
ад-марож-анн-е
ад-марож-ва-нн-е
ад-марож-ва-ць
ад-мароз-і-ць
ад-мат-а-ць
адмаўл-енн-е
адмаўл-я-ць
ад-мах-а-ць
ад-мах-ва-ць
ад-мах-ну-ць
ад-мац-ав-а-льн-ы
ад-мац-ав-а-нн-е
ад-мац-ав-а-ць
ад-мац-оў-ва-ць
ад-мач-ы-ць
ад-меж-ав-а-нн-е
ад-меж-ав-а-ць
ад-мен- -а
ад-мен-н-а
ад-мен-н-асцьад-мен-н-ы
ад-мень-ва-ць
ад-мер-а-ць
ад-мер-ва-ць
ад-мерз-л-ы
ад-мерз-ну-ць
ад-мер-л-ы
ад-мер-н-ы
ад-мер-ці
ад-мес-ці
ад-мет- -а
ад-мет-н-асцьад-мет-н-ы

ад-мец-ін-а
ад-мільг-а-ць
адміністр-ав-а-нн-е
адміністр-ав-а-ць
адміністр-атарадміністр-атар-ск-і
адміністр-атыўн-ы
адміністр-ацый-н-ы
адміністр-ацы-я
(адміністр-ацый-а)
адмірал-цейств-а
адміраль-ск-і
ад-мір-а-нн-е
ад-мір-а-ць
адмов- -а
адмов-і-ць
ад-мок-л-ы
ад-мок-ну-ць
ад-моль-ва-ць
ад-мот-ва-нн-е
ад-мот-ва-ць
адмоў-е (адмоў-й-э)
адмоў-н-а
адмоў-н-асцьадмоў-н-ы
ад-моч-ва-нн-е
ад-моч-ва-ць
ад-муч-ва-нн-е
ад-муч-ва-ць
ад-муч-ы-ць
ад-мы-ва-нн-е
ад-мы-ва-ць
ад-мык-а-нн-е
ад-мык-а-ць
адмыслов-а
адмыслов-асцьад-мы-ць
ад-мыч-к-а
ад-мяж-оў-ва-нн-е
ад-мяж-оў-ва-ць
ад-мяк-а-ць
ад-мяк-ну-ць
ад-мян-і-ць
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ад-мян-я-ць
ад-мяр-а-ць
ад-мярз-а-ць
ад-мяс-і-ць
ад-мят-а-ць
адн-а-… – першая частка
складаных слоў :
адн-а-план-ав-ы і інш.
ад-нав-і-цельад-нав-і-ць
ад-надж-ва-ць
ад-нас-і-ць
ад-нат-ав-а-ць
ад-нат-оў-ва-ць
ад-наўл-енн-е
ад-наўл-ен-ч-ы
ад-наўл-я-ць
ад-нераст-ав-а-ць
ад-нес-ен-асцьад-нес-ці
ад-нікел-яв-а-ць
ад-нім-а-нн-е
ад-нім-а-ць
адн-ойчы
аднос-ін-ы
ад-нос-і-ць
аднос-н-а (прыслоўе, прыназоўнік)
аднос-н-ы
ад-няс-енн-е
ад-ня-ць (параўн. з-ня-ць)
а-добр-ыва-ць
а-добр-ы-ць
адо-зв- -а
а-дол-е-ць (параўн. з-дол-е-ць)
а-доль-ва-ць
а-дор-ва-ць (дарыць)
ад-ор-ва-ць (араць)
адпавед-н-а
адпавед-н-асцьадпавед-н-ы
адпавяд-а-ць
ад-пад-а-нн-е
ад- пад-а-ць
ад-падз-енн-е

ад-па-і-ць (ад-пай-і-ць)
ад-пай-ва-нн-е
ад-пай-ва-ць
ад-пакут-ав-а-ць
ад- паласк-а-ць
ад-пал-а-ць
ад-палірав-а-ць
ад-паліроў-ва-ць
ад-пал-і-ць
ад-палоск-ва-ць
ад-пал-о-ць
ад-палудн-ав-а-ць
ад-паль-ва-нн-е
ад-паль-ва-ць
ад-памп-ав-а-ць
ад-памп-оў-ва-нн-е
ад-памп-оў-ва-ць
ад-пан-ав-а-ць
ад-пар-ва-нн-е
ад-пар-ва-ць
ад-пар-о-ць
ад-парырав-а-ць
ад-пар-ы-ць
ад-пас- ад-пас-ва-нн-е
ад-пас-ва-ць
ад-пас-в-і-ць
ад-пас-ці
ад-паўз-а-нн-е
ад-паўз-а-ць
ад-паўз-ці
ад-пац-е-л-ы
ад-пац-е-ць
ад-пачк-ав-а-нн-е
ад-пач-ну-ць
ад-пач-ыва-нн-е
ад-пач-ыва-ць
(параўн. с-пач-ыва-ць)
ад-пач-ынакад-пач-ы-ць
ад-па-я-ць (ад-пай-а-ць)
ад-пераз-а-ць
ад-пер-ці
ад-пе-ў- -
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ад-пе-ць
ад-пі-ва-ць
ад-піл-ав-а-ць
ад-піл-оў-ва-нн-е
ад-піл-оў-ва-ць
ад-піл-оў-к-а
ад-пін-а-ць
ад-пір-а-нн-е
ад-пір-а-ць
ад-піс-а-ць
ад-піс-ва-ць
ад-піс-к-а
ад-піх-а-нн-е
ад-піх-ва-ць
ад-пі-ць
ад-плак-а-ць
ад-плат- -а
ад-плац-і-ць
ад-плач-ва-ць
ад- плес-ці
ад-плёў-ва-ць
ад-плы-ва-нн-е
ад-плы-ва-ць
ад-плы-с-ці
ад-плы-цц-ё
ад-плы-ць
ад-плюшч-ва-ць
ад-плюшч-ы-ць
ад-пляв-а-ць
ад-пляск-а-ць
ад-пляск-а-ць
ад-плят-а-ць
ад-пой-ва-нн-е
ад-пой-ва-ць
ад-по-мсц-і-ць
(параўн. мсц-ів-ец- )
ад-пор-ва-ць
ад-поўз-а-ць
ад-поўз-ва-ць
ад-прав-і-ць
ад-праг-а-нн-е
ад-праг-а-ць
ад-прад-а-ць
ад-прад-ва-ць

ад-прас-ав-а-ць
ад-прас-оў-ва-ць
ад-прас-ці
ад-праў-к-а
ад-праўл-енн-е
ад- праўл-я-ць
ад-праў-н-ы
ад- праў-шчыкад-праў-шчыц-а
ад-прац-ав-а-ць
ад-прац-оў-ва-ць
ад-прац-оў-к-а
ад-прэг-чы
ад-пудж-ва-ць
ад-пудз-і-ць
ад-пуж-а-ць
ад-пуж-ва-ць
ад-пуск-а-нн-е
ад-пуск-а-ць
ад-пуск-н-ікад-пуск-н-іц-а
ад-пуск-н-ы
ад-пуск-н-ыя (назоўнік)
ад-пусц-і-ць
ад-пушч-энн-е
ад-пырск-ва-ць
ад-пяк-а-ць
ад-пяраз-ва-нн-е
ад-пяраз-ва-ць
ад-пя-ць
ад-[пя-ч]ы (ад+пяк+чы)
ад-раб-і-ць
ад-рабл-я-ць
ад-раб-от-акад-радж-а-льн-ы
ад-радж-а-ць
ад-радж-энн-е
ад-радж-эн-ск-і
ад-радз-і-ць
ад-раз-а-ць
ад-раз-н-ы
ад-раз-у
ад-ра-і-ць (ад-рай-і-ць)
ад-ра-і-ць (ад-рай-і-ць)
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ад-рамант-ав-а-ць
а-дранцв-е-л-асцьа-дранцв-е-л-ы
(параўн. з-дранцв-е-л-ы)
а-дранцв-е-нн-е
а-дранцв-е-ць
ад-рапарт-ав-а-ць
адрас-ав-а-ць
адрас-антадрас-атадрас-н-ы
ад-раст-а-ць
ад-[рас-ц]і (ад+раст+ці)
ад-рас[ц-і]-ць (ад+раст+ці+ць)
ад-рат-ав-а-ць
ад-рат-оў-ва-ць
ад-розн-енн-е
ад-розн-і-ва-ць
ад-розн-і-ць
ад-рос-л-ы (ад+рост+л+ы)
ад-рост-акад-рошч-ва-ць
ад-рыв-а-нн-е
ад-рыв-а-ць (адарваць)
ад-ры-ва-ць (адрыць)
ад-рыв-іст-а
ад-рыв-іст-ы
ад-[ры-н]у-ць (ад+рын+ну+ць)
ад-рыў- ад-рыў-н-ы
ад-рэгул-яв-а-ць
ад-рэдаг-ав-а-ць
ад-рэз- ад-рэз-акад-рэз-а-ць
ад-рэз-ва-нн-е
ад-рэкаменд-ав-а-ць
ад-рэкаменд-оў-ва-ць
ад-рэпец-ірав-а-ць
ад-садж-ва-нн-е
ад-садж-ва-ць
ад-садз-і-ць
ад-салют-ав-а-ць
ад-сарт-ав-а-ць

ад-сарт-оў-ва-ць
ад-свеч-ва-нн-е
ад-свеч-ва-ць
ад-свіст-а-ць
ад-свят-к-ав-а-ць
ад-седж-ва-нн-е
ад-седж-ва-ць
ад-седз-е-ць
ад-сей-ва-нн-е
ад-сей-ва-ць
ад-сек-чы
ад-сес-ці
ад-се-я-ць (ад-сей-а-ць)
ад-скак-а-ць
ад-скок- ад-скок-ва-нн-е
ад-скок-ва-ць
ад-скок-ну-ць
ад-скоч-ы-ць
ад-скраб-а-нн-е
ад-скраб-а-ць
ад-скрыг-а-ць
ад-скрып-е-ць
ад-скрэб-ці
ад-скуб-ну-ць
ад-сла-енн-е (ад-слай-энн-е)
ад-сла-і-ць (ад-слай-і-ць)
ад-слан-і-ць
ад-слой-ва-нн-е
ад-слой-ва-ць
ад-служ-ва-ць
ад-служ-ы-ць
ад-слух-а-ць
ад-смакт-а-ць
ад-смокт-ва-нн-е
ад-смокт-ва-ць
ад-снав-а-ць
ад-соў-ва-ць
ад-соў-н-ы
ад-сох-л-ы
ад-сох-ну-ць
ад-с-пя-ва-ць
адста-ва-нн-е
адста-ва-ць
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ад-став-і-ць
ад-стагн-а-ць
адста-л-асцьадста-л-ы
ад-стаў-к-а
ад-стаўл-я-ць
ад-стаў-н-ікад-стаў-н-ы
адста-ць
ад-ста-я-л-ы (ад-стай-а-л-ы)
ад-ста-я-ць (ад-стай-а-ць)
ад-стой- ад-стой-ва-нн-е
ад-стой-ва-ць
ад-стой-н-ікад-стой-н-ы
ад-стракат-а-ць
ад-страл-я-ць
ад-страч-ы-ць
ад-стро-і-ць (ад-строй-і-ць)
ад-строй-ва-нн-е
ад-строй-ва-ць
ад-строч-ва-ць
ад-струг-а-ць
ад-струг-ва-ць
ад-стрыг-а-ць
ад-стрыг-чы
ад-стрэл- ад-стрэл-і-ць
ад-стрэль-ва-нн-е
ад-стрэль-ва-ць
ад-стрэль-шчыкад-стук-а-ць
ад-стук-ва-ць
ад-ступ-а-льн-ы
ад-ступ-а-нн-е
ад-ступ-а-ць
ад-ступ-і-ць
ад-ступл-енн-е
ад-ступ-н-ае
ад-ступ-н-ікад-ступ-н-іц-а
ад-ступ-н-і[ц-к]-і

(ад+ступ+н+ік+ск+і)
ад-ступ-н-і[ц-тв]-а
(ад+ступ+н+ік+ств+а)
ад-ступ-н-ы
ад-судж-ва-ць
ад-судз-і-ць
ад-сук-а-ць
ад-сук-ва-ць
ад-су-ну-ць
ад-супон-і-ць
ад-супонь-ва-ць
ад-сутн-асць(параўн. пры-сутн-асць- )
ад-сутн-іча-ць
ад-сутн-ы
ад-сыл-а-нн-е
ад-сыл-а-ць
ад-сыл-к-а
ад-сып-а-нн-е
ад-сып-а-ць
ад-сып-а-ць
ад-сып-к-а
ад-сыр-ва-ць
ад-сыр-э-л-ы
ад-сыр-э-ць
ад-сых-а-ць
ад-сюль
ад-ся-ва-нн-е
ад-ся-ва-ць
ад-сядз-е-ць
ад-сяк-а-нн-е
ад-сяк-а-ць
ад-сял-і-ць
ад-сял-я-ць
ад-[ся-ч]ы (ад+сяк+чы)
ад-сяч-энн-е
ад-та-ва-нн-е
ад-та-ва-ць
ад-тай-ва-нн-е
ад-тай-ва-ць
ад-та-л-ы
ад-танц-ав-а-ць
ад-тап-і-ць
ад-тапт-а-ць
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ад-тапыр-ва-ць
ад-тапыр-ы-ць
ад-тарг-ав-а-ць
ад-та-ць
ад-тач-ы-ць
ад-та-я-ць (ад-тай-а-ць)
ад-топл-іва-нн-е
ад-топл-іва-ць
ад-топт-ва-ць
ад-торк-а-ць
ад-точ-ва-нн-е
ад-точ-ва-ць
ад-трап-а-ць
ад-труб-і-ць
ад-трэп-ва-ць
ад-туль
ад-туш-ав-а-ць
ад-туш-оў-ва-нн-е
ад-туш-оў-ва-ць
ад-тык-а-нн-е
ад-тык-а-ць
ад-тынк-ав-а-ць
ад-тэрмін-ав-а-нн-е
ад- тэрмін-ав-а-ць
ад-тэрмін-оў-ва-ць
ад-тэрмін-оў-к-а
а-дуб-е-л-асцьа-дуб-е-л-ы
а-дуб-е-ць
а-дуб-яне-л-ы
а-дуж-а-ць
а-дуж-а-ць
а-дуж-ва-ць
адук-ав-а-н-асцьадук-ав-а-ць
адук-ацый-н-ы
адук-ацы-я (адук-ацый-а)
а-дум- ад-у-сюль
адутлават-асцьа-дух-ав-і-ць
а-дух-аўл-енн-е
а-дух-аўл-я-ць
а-дух-оўл-ен-асць-

а-душ-ав-і-ць
а-душ-аўл-енн-е
а-душ-аўл-ён-ы
а-душ-аўл-я-ць
ад-фарм-ав-а-ць
ад-фарм-оў-ва-ць
ад-фільтр-ав-а-ць
ад-фільтр-оў-ва-ць
ад-хадз-і-ць
ад-хай-ва-ць
(параўн. ад-ха-яць, ад-хай-а-ць)
ад-хап-і-ць
ад-харк-а-ць
ад-харк-ва-нн-е
ад-харк-ва-ць
ад-харк-ну-ць
ад-хац-е-ць
ад-хваст-а-ць
ад-хват-ва-ць
ад-хвац-і-ць
ад-хіл-енн-е
ад-хіл-і-ць
ад-хіл-я-ць
ад-хін-а-нн-е
ад-хін-а-ць
ад-[хі-н]у-ць (ад+хін+ну+ць)
ад-хіс-ну-ць (ад+хіст+ну+ць)
ад-хлы-ну-ць
ад-ход- ад-ходж-ва-ць
ад-ходз-і-ць
ад-ход-лів-ы
ад-ход- -ы
ад-хопл-іва-ць
ад-ху-ка-ць
ад-цадз-і-ць
ад-цвіс-ці
ад-цвіт-а-нн-е
ад-цвіт-а-ць
адценн- -е
ад-цер-ці
ад-цін-акад-цін-а-ць
ад-цір-а-нн-е
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ад-цір-а-ць
ад-ціск-а-нн-е
ад-ціск-а-ць
ад-ціс-ну-ць (ад+ціск+ну+ць)
ад-цэдж-ва-ць
ад-цяг-ва-нн-е
ад-цяг-ва-ць
ад-цяг-н-ен-а
ад-цяг-н-ен-асцьад-цяг-н-енн-е
ад-цяг-н-ен-ы
ад-цяг-ну-ць
ад-цяж-к-а
ад-цяк-а-ць
ад-цян-і-ць
ад-цян-я-ць
ад-цярп-е-ць
ад-цясн-енн-е
ад-цясн-і-ць
ад-цясн-я-ць
ад-ця-ць
ад-[ця-ч]ы (ад+цяк+чы)
адчай-н-асцьадчай-н-ы (гіст. ад-чай-н-ы)
ад-чакан-і-ць
ад-чакань-ва-ць
ад-чал-і-ць
ад-чаль-ва-нн-е
ад-чаль-ва-ць
ад-чап-і-ць
ад-чап-н-ы
ад-чарц-і-ць
ад-час-а-ць
ад-чу-ва-льн-а
ад-чу-ва-льн-асцьад-чу-ва-льн-ы
ад-чу-ва-нн-е
ад-чу-ва-ць
ад-чуж-ан-а
ад-чуж-ан-асцьад-чуж-а-ць
ад-чуж-энн-е
ад-чу-ць
ад-чын-і-ць

ад-чын-я-ць
ад-чысц-і-ць
ад-чыт-а-ць
ад-чыт-ва-ць
ад-чышч-а-ць
ад-чэп- ад-чэп-к-а
ад-чэпл-іва-нн-е
ад-чэпл-іва-ць
ад-чэп-шчыкад-чэп-шчыц-а
ад-чэрп-а-ць
ад-чэрп-ва-ць
ад-чэрп-ну-ць
ад-чэрч-ва-ць
ад-чэс-ва-ць
ад-шалясц-е-ць
ад-шапац-е-ць
ад-шарав-а-ць
ад-шаст-а-ць
ад-шкад-ав-а-ць
ад-шліф-ав-а-ць
ад-шліф-оў-ва-ць
ад-шліф-оў-к-а
ад-шморг-ва-ць
ад-шпіл-і-ць
ад-шпіль-ва-нн-е
ад-шпіль-ва-ць
ад-шпіл-я-ць
ад-шпунт-ав-а-ць
ад-шпунт-оў-ва-нн-е
ад-шпунт-оў-ва-ць
ад-шруб-ав-а-ць
ад-шруб-оў-ва-ць
ад-штамп-ав-а-ць
ад-штор-ы-ць
ад-штурх-ва-нн-е
ад-штурх-ва-ць
ад-штурх-ну-ць
ад-штурх-оў-ва-ць
ад-шуг-а-ць
ад-шук-а-нн-е
ад-шук-а-ць
ад-шук-ва-нн-е
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ад-шук-ва-ць
ад-шум-е-ць
ад-шчабят-а-ць
ад-шчап-а-ць
адшчапен-ец(гіст. ад-шчап-ен-ец- )
адшчапен-к-а
адшчапен-ств-а
ад-шчап-і-ць
ад-шчапл-я-ць
ад-шчып-ва-ць
ад-шчып-ну-ць
ад-шчэп- ад-шчэп-акад-шчэпл-іва-ць
ад-шы-ва-ць
ад-шы-ць
ад-ыгр-а-ць
ад-ыгр-ыва-ць
ад-ым-а-нн-е
ад-ым-а-ць (параўн. ад-нім-а-ць)
ад-ымж-э-ць
ад-ымч-а-ць
ад-ыс-ці
ады-ход- ады-ход-акады-ходз-і-ць
ады-ход-лів-асцьады-ход-лів-ы
ады-ход-н-і[ц-тв]-а
(ады+ход+н+ік+ств+а)
адэкалон-н-ы
адэкватн-а
адэкватн-асцьад-экзамен-ав-а-ць
ад’юнкт-ур-а
ад’юнк[ц-к]-і (ад’юнкт+ск+і)
ад’ютан[ц-к]-і (ад’ютант+ск+і)
ад’-яд-а-ць
ад’-яздж-а-ць
ад’-яз-н-ы (ад’+язд+н+ы)
аер-ав-ы
аер-н-ы

а-жан-і-ць
а-жарэб- ажур-н-асцьажур-н-ы (параўн. ажур- )
а-жы-ва-нн-е
а-жы-ва-ць
а-жы-в-і-ць
ажын-ав-ы
ажын-ніка-жы-ўл-ен-а
а-жы-ўл-ен-асцьа-жы-ўл-енн-е
а-жы-ўл-я-ць
а-жы-цц-яв-ім-асцьа-жы-цц-яв-і-ць
а-жы-цц-яўл-енн-е
а-жы-цц-яўл-я-ць
а-жы-ць
а-за-галов-і-ць
а-за-галоўл-іва-ць
а-зад-ака-задач-ан-а
а-задач-ан-асцьа-задач-ан-ы
а-задач-ва-нн-е
а-задач-ва-ць
а-задач-ы-ць
а-залац-і-ць
а-зал-е-л-ы
а-зал-е-ць
а-зар-а-ць
азарт-н-а
азарт-н-асцьазарт-н-ы
а-зар-ы-ць
а-зар-энн-е
азбуч-н-ы
а-звяр-э-л-асцьа-звяр-э-л-ы
а-звяр-э-нн-е
а-звяр-э-ць
а-здабл-енн-е
а-здабл-я-ць
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а-здарав-і-ць
а-здараўл-енн-е
а-здараўл-я-ць
а-здоб- -а
а-здоб-і-ць
а-здобл-іва-ць
а-здоб-н-ы
а-зелян-енн-е
а-зелян-і-ць
а-зелян-я-льн-ы
а-зелян-я-ць
азёр-н-ы
азім-ін-а
азім-к-а
а-зір-а-ць
а-зір-ну-ць
а-зл-абл-енн-е
а-зл-абл-я-ць
а-зл-об-і-ць
а-зл-обл-ен-а
а-зл-обл-ен-асцьа-змроч-ва-ць
а-змроч-ы-ць
а-знаём-і-ць
а-знаёмл-ен-асцьа-знач-а-льн-асцьа-знач-а-льн-ы
а-знач-а-ць
а-знач-ы-ць
(параўн. вы-знач-ы-ць)
а-знач-энн-е
а-знаямл-енн-е
а-знаямл-я-ць
а-зор-ан-асцьа-зыз-а-ць
а-зыз-л-асцьа-зыз-л-ы
а-зыз-ну-ць (параўн. зыз-ну-ць)
а-зяб-л-ы
а-зяб-ну-ць
азяр-к-о
азяродз-і-ць
азярод-н-ы

азяр-ц-о
азяр-ышч-а
айв-ов-ы
ай-ка-нн-е
ай-ка-ць
ай-к-ну-ць
айч-ымайч-ын-а
айч-ын-н-ы
а-кав-а-ць
акадэм-ізмакадэм-ікакадэм-іч-н-асцьакадэм-іч-н-а
акадэм-іч-н-ы
акадэм-і-я (акадэм-ій-а)
аказ-а-нн-е
аказ-а-ць
(давер’е; гіст. а-каз-а-ць)
аказ-ва-ць (давер’е)
а-кайм-ав-а-ць
а-кайм-оў-ва-ць
а-кайм-оў-к-а
а-калац-і-ць
а-кале-л-ы
а-кале-ць (параўн. с-кале-ць)
а-калеч-ы-ць
а-кал-ін-а
а-калот- а-калоч-ва-ць
а-каль-ц-ав-а-ць
а-каль-ц-оў-ва-ць
а-кал-я-ць
а-камян-е-л-асцьа-камян-е-л-ы
а-камян-е-нн-е
а-камян-е-ць
а-канапац-і-ць
а-канапач-ва-ць
акан-іц-а
а-кант-ав-а-ць
а-кант-ов-ач-н-ы
а-кант-оў-ва-нн-е
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а-кант-оў-ва-ць
а-кант-оў-к-а
а-капц-ав-а-ць
акардэан-істакардэан-іст-к-а
а-карыкатур-ва-нн-е
а-карыкатур-ва-ць
а-карыкатур-ы-ць
а-кар-ы-ць
а-касц-яне-л-асцьа-касц-яне-л-ы
а-касц-яне-нн-е
а-касц-яне-ць
акацы-ев-ы (акацый-эв-ы)
акацы-я (акацый-а)
а-ка-ць
а-квец-і-ць
а-квеч-ва-ць
акен-ц-а
а-кід-а-ць
а-кі-ну-т-асць(а+кід+ну+т+асць+ )
а-кі-ну-ць (а+кід+ну+ць)
а-кіс-л-і-ць
а-кіс-л-я-льн-іка-кіс-л-я-льн-ы
а-кіс-л-я-ць
акіян-ічн-ы
акіян-ск-і
акладз-іст-ы
аклад-н-ы
а-кле-і-ць (а-клей-і-ць)
а-клік-а-ць
а-клік-ва-ць
а-клік-ну-ць
а-ков-ы
аколыш-ак- (гіст. акол-ыш-ак- )
акон-н-ы
акон-шчыка-коп- а-коп-н-ы
а-кор-ва-нн-е
а-кор-ва-ць

акорд-ав-ы
акорд-н-ы
а-кот- - (параўн. а-цёл- - )
а-коў-ва-нн-е
а-коў-ва-ць
а-коў-к-а
акрабат-к-а
акрабат-ык-а
акрабат-ыч-н-ы
а-кра-ек- (а-край-эк- )
а-кра-ец- (а-край-эц- )
а-крап-і-ць
а-крапл-енн-е
а-крапл-я-ць
а-крас-і-ць
акраўк-ав-ы
а-круг-л-асцьа-круг-л-е-л-ы
а-круг-л-енн-е
а-круг-л-і-ць
а-круг-л-ы
а-круг-л-я-ць
акруг-ов-ы
а-круж-а-ць
а-круж-ва-ць
а-круж-н-асцьа-круж-н-ы
а-круж-ын-а
а-круж-ы-ць
а-круж-энн-е
а-крут-н-ы
а-крыв-ав-і-ць
а-крыв-аўл-іва-ць
а-кры-ва-ць
а-крыл-ен-асцьа-крыл-і-ць
а-крыл-я-ць
а-кры-ць
акры-я-л-ы (акрый-а-л-ы)
акры-я-ць (акрый-а-ць)
а-крэп-ну-ць
акрэсл-ен-а
акрэсл-ен-асць-
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акрэсл-енн-е
акрэсл-ен-ы
акрэсл-іва-ць
акрэсл-і-ць (гіст. а-крэсл-і-ць)
аксаміт-ав-ы
аксаміт-н-а
аксаміт-н-ы
аксаміц-іст-ы
акт-ав-ы
актр-ыс-а
актуальн-асцьактуальн-ы
актыв-ізав-а-ць
актыв-ізатарактыв-ізацы-я (актыв-ізацый-а)
актыв-істактыв-іст-к-а
актыв-іс[ц-к]-і
(актыв+іст+ск+і)
актыў-н-а
актыў-н-асцьактыў-н-іча-ць
актыў-н-ы
акул-ав-ы
акул-іста-культур-ва-нн-е
а-культур-ва-ць
а-культур-ы-ць
а-ку-н-а-ць (а+куп+н+а+ць)
акун-ёв-ы
а-ку-ну-ць (а+куп+ну+ць)
акуп-антакуп-ан[ц-к]-і
(акуп+ант+ск+і)
акуп-ацый-н-ы
акуп-ацы-я (акуп-ацый-а)
акуп-ірав-а-ць
а-куп-і-ць
а-купл-я-ць
а-куп-н-асцьа-кур-акакурат-н-а
акурат-н-асць-

акурат-н-ы
а-кур-ва-нн-е
а-кур-ва-ць
а-кур-ы-ць
а-ку-ць
а-куч-ва-нн-е
а-куч-ва-ць
а-куч-ніка-куч-ы-ць
акушэр-к-а
акушэр-ск-і
акушэр-ств-а
акцёр-ск-і
акцёр-ств-а
акцы-я (акцый-а)
акцы-янер- (акцый-анер- )
акцы-янер-н-ы (акцый-анер-н-ы)
акцы-янер-ск-і (акцый-анер-ск-і)
акцэнт-ав-а-нн-е
акцэнт-ав-а-ць
акцэнт-н-ы
алав-ян-нікалав-ян-ы
алгебр-аісталгебр-аічн-ы
алегар-ызмалегар-ычн-асцьалегар-ычн-ы
алегор-ы-я (алегор-ый-а)
але-е-падобн-ы (алей-э-падобн-ы)
але-іст-асць- (алей-іст-асць- )
але-іст-ы (алей-іст-ы)
алей-н-асцьалей-н-ікалей-н-іц-а
алей-н-ы
алей-н-я
алей-шчыкален-ев-ы
ален-е-гад-ов-ецален-е-гад-оўл-я
ален-е-гад-оў-ц-а
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ален-е-гад-оў-ч-ы
ален-ін-а
ален-я-вод- ален-ян-я
алеш-нікалеш-нік-ав-ы
алеш-ын-а
алімп-іецалімп-ійк-а
алімп-ійск-і
алімп-іяд-а
аліў-к-ав-ы
алмаз-н-ы
алмаз-чыкалой-н-ы
алоўк-ав-ы
алфавіт-н-ы
алыч-ов-ы
альбом-н-ы
алькоў-н-ы
альп-ійск-і
альп-інізмальп-іністальп-ініст-к-а
альп-ініс[ц-к]-і
(альп+ініст+ск+і)
альп-ініяд-а
альх-ов-ы
алюміні-ев-ы (алюміній-эв-ы)
алян-іц-а
аляпават-а (гіст. а-ляп-ават-а)
аляпават-асцьаляпават-ы
а-маладж-энн-е
а-маладз-і-ць
а-малодж-ва-нн-е
а-малодж-ва-ць
амартыз-ав-а-ць
амартыз-ацый-н-ы
амартыз-ацы-я (амартыз-ацый-а)
аматар-к-а
аматар-ск-і

аматар-ств-а
амбіт-н-ы
амбіц-ый-н-ы
амбіц-ы-я (амбіц-ый-а)
амбулатор-н-ы
амбулатор-ы-я (амбулатор-ый-а)
амніст-ы-я (амніст-ый-а)
амнісц-ірав-а-нн-е
амнісц-ірав-а-ць
амплітуд-н-ы
ампут-ав-а-ць
ампут-ацый-н-ы
ампут-ацы-я (ампут-ацый-а)
амул-ёв-ы
амур-ав-ы
а-мш-ы-ць
а-мярцв-е-л-асцьа-мярцв-е-л-ы
а-мярцв-е-нн-е
а-мярцв-е-ць
а-мярцв-і-ць
аналаг-ічн-асцьаналаг-ічн-а
аналаг-ічн-ы
аналіз-ав-а-ць
аналіз-атараналіт-ыканаліт-ык-а
аналіт-ыч-н-ы
аналог-і-я (аналог-ій-а)
ананас-ав-ы
ананас-н-ы
ананс-ав-а-ць
анат-ав-а-нн-е
анат-ав-а-ць
анатам-ірав-а-нн-е
анатам-ірав-а-ць
анатам-ічн-ы
анат-ацы-я (анат-ацый-а)
анатом-і-я (анатом-ій-а)
ангар-н-ы
андарач-н-ы
андатр-ав-ы
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анекдат-ыстанекдат-ычн-а
анекдат-ычн-асцьанекдат-ычн-ы
анёл-аканёль-ск-і
анкет-н-ы
ансамбл-ев-ы
антон-аўк-а
антыч-н-асцьантыч-н-ы
антэн-н-ы
а-нул-яв-а-нн-е
а-нул-яв-а-ць
а-нул-яцы-я (а-нул-яцый-а)
а-ням-е-л-асцьа-ням-е-л-ы
а-ням-е-нн-е
а-ням-е-ць
а-нямеч-анн-е
а-нямеч-ва-нн-е
а-нямеч-ва-ць
а-нямеч-ы-ць
апавяд-а-льн-асцьапавяд-а-льн-ікапавяд-а-льн-іц-а
апавяд-а-льн-ы
апавяд-а-нн-е
апавяд-а-ць (гіст. а-па-вяд-а-ць)
а-па-вясц-і-ць
а-па-вяшч-а-льн-іка-па-вяшч-а-льн-іц-а
а-па-вяшч-а-льн-ы
а-па-вяшч-а-ць
а-па-вяшч-энн-е
а-пад- а-пад-а-нн-е
а-пад-а-ць
а-пад-к-ав-ы
а-пад-к-і
апазіцый-н-асцьапазіцый-н-ы
апазіцы-я (апазіцый-а)

апазіцы-янер- (апазіцый-анер- )
а-па-і-ць (а-пай-і-ць)
а-пал- - (апаліць)
апал- (камень)
апал-ав-ы
а-паласк-а-ць
а-палас-ну-ць (а+паласк+ну+ць)
а-пал-і-ць
а-палоск-ва-ць
а-пал-о-ць
а-палч-энеца-палч-энк-а
а-палч-энн-е
а-палч-энск-і
а-па-л-ы (а+пад+л+ы)
а-паль-ва-нн-е
а-паль-ва-ць
а-пан-ав-а-ць
апан-ентапан-ент-к-а
апан-ірав-а-ць
а-пан-оў-ва-ць
а-паражн-енн-е
а-паражн-і-ць
а-паражн-я-ць
а-пар-ва-нн-е
а-пар-ва-ць
а-парожн-іва-ць
а-парос- а-пар-ы-ць
а-пас-ці
апат-ычн-а
апат-ычн-асцьапат-ычн-ы
апат-ы-я (апат-ый-а)
а-паў-дн-і
а-паўз-а-ць
а-паўз-ці
а-паў-ноч-ы
а-паэт-ызав-а-ць
а-паяс-а-ць
а-паяс-ва-ць
а-пек- -а
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а-пек-ав-а-нн-е
а-пек-ав-а-ць
апельсін-ав-ы
апел-яв-а-ць
апел-янтапел-яцый-н-ы
апел-яцы-я (апел-яцый-а)
а-перадж-а-льн-ы
а-перадж-а-ць
а-пер-ан-ы
апер-атарапер-атар-ск-і
аператыў-н-асцьаператыў-н-ы
апер-ацый-н-ы
апер-ацы-я (апер-ацый-а)
апер-ырав-а-ць
а-пер-ы-ць
апер-эт-а
апер-эт-ач-н-ы
апетыт-н-а
апетыт-н-ы
а-пе-ць
а-печ-ака-пёк- а-піл-ав-а-ць
а-піл-к-і
а-піл-оў-ва-нн-е
а-піл-оў-ва-ць
а-піл-оў-к-а
а-піл-оў-шчыка-піл-оў-шчыц-а
а-пін-а-ць
а-піс-а-льн-асцьа-піс-а-льн-ы
а-піс-а-нн-е
а-піс-а-ць
а-піс-ва-нн-е
а-піс-ва-ць
а-піс-к-а
а-плав-а-ць
а-плав-і-ць
апладз-ірав-а-нн-е

апладз-ірав-а-ць
аплад-ысмент-ы
а-плак-а-ць
а-плак-ва-нн-е
а-плак-ва-ць
а-пламб-ав-а-ць
а-пламб-оў-ва-нн-е
а-пламб-оў-ва-ць
а-пламб-оў-к-а
а-плат- -а
а-плаўл-енн-е
а-плаўл-я-ць
а-плац-і-ць
а-плач-ва-нн-е
а-плач-ва-ць
а-плес-ці
а-плёт-к-а
а-плы-ва-ць
а-плы-в-ін-а
а-плы-с-ці
а-плы-ць
а-плят-а-льн-ы
а-плят-а-нн-е
а-плят-а-ць
а-пой- а-пой-ва-нн-е
а-пой-ва-ць
апойк-ав-ы
а-пой-н-ы
а-пол-ва-ць
аполк-ав-ы
а-пон-а
а-пор- -а
а-пор-ака-пор-к-і
а-пор-н-ы
а-пор-ын-а
а-поў-дн-і
а-поўз-л-ы
а-поў-нач-ы
а-пошл-і-ць
а-праб-ав-а-нн-е
а-праб-ав-а-ць
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а-праб-ацы-я (а-праб-ацый-а)
а-праб-оў-ва-нн-е
а-праб-оў-ва-ць
а-прав- -а
а-прав-ач-н-ы
а-прав-і-ць
а-пра-н-а-нн-е
(а+прат+н+а+нн+е)
а-пра-н-а-ць (а+прат+н+а+ць)
а-пра-ну-ць (а+прат+ну+ць)
а-прасн-енн-е
а-прасн-я-льн-ы
а-прасн-я-ць
а-прат-а-ць
а-прат-ва-ць
а-пратэст-ав-а-нн-е
а-пратэст-ав-а-ць
а-пратэст-оў-ва-ць
а-праўд-а-льн-ы
а-праўд-а-нн-е
а-праўд-а-ць
а-праўд-ва-ць
а-праў-к-а
а-прац-ав-а-н-асцьа-прац-ав-а-ць
а-праців-е-ць
а-прац-оў-ва-нн-е
а-прац-оў-ва-ць
а-прац-оў-к-а
а-прац-оў-ч-ы
а-прашч-энн-е
а-пруц-яне-л-ы
а-пруц-яне-ць
а-прыкр-а-ць
а-прытомн-е-ць
апт-ав-а-ць
апт-ав-ікапт-ов-ы
аптым-альн-ы
аптым-ізмаптым-істаптым-іст-к-а
аптым-іст-ычн-асць-

аптым-іст-ычн-ы
аптыч-н-ы
аптэк-араптэк-ар-ск-і
аптэч-к-а
аптэч-н-ы
а-публік-ав-а-нн-е
а-публік-ав-а-ць
а-публік-оў-ва-ць
а-пуск-а-нн-е
а-пуск-а-ць
а-пуск-лів-ы
а-пуск-н-ы
а-пуст-ош-ан-асцьа-пуст-ош-анн-е
а-пуст-ош-ва-нн-е
а-пуст-ош-ва-ць
а-пуст-ош-ы-ць
а-пусц-е-л-ы
а-пусц-е-нн-е
а-пусц-е-ць
а-пусц-і-ць
а-пут-а-ць
а-пух- -а
а-пух-а-нн-е
а-пух-а-ць
а-пух-л-асцьа-пух-л-ы
а-пух-ну-ць
а-пуш-ва-нн-е
а-пуш-ва-ць
а-пушч-энн-е
а-пуш-ы-ць
а-пуш-энн-е
а-пыл-енн-е
а-пыл-і-ць
а-пыл-к-ав-а-нн-е
а-пыл-к-ав-а-ць
а-пыл-к-оў-ва-ць
а-пыль-ва-льніка-пыль-ва-нн-е
а-пыль-ва-ць
а-пыл-я-льнік-

42

а-пыл-я-ць
а-пырск-а-ць
а-пырск-ва-льніка-пырск-ва-нн-е
а-пырск-ва-ць
а-пыт-а-льн-іка-пыт-а-льн-ы
а-пыт-а-нн-е
а-пыт-а-ць
а-пыт-ва-нн-е
а-пыт-ва-ць
а-пя-ва-льніка-пя-ва-нн-е
а-пя-ва-ць
а-пяк-а-ць
а-пяк-ун(параўн. па-пяч-ыцель- )
а-пяк-ун-к-а
а-пяк-ун-ск-і
а-пяк-ун-ств-а
а-пяк-ун-ств-ав-а-ць
а-пяраз-ва-нн-е
а-пярэдж-анн-е
а-пярэдж-ва-нн-е
а-пярэдж-ва-ць
а-пярэдз-і-ць
а-пяр-энн-е
а-пячат-а-ць
а-пячат-ва-нн-е
а-пячат-ва-ць
а-[пя-ч]ы (а+пяк+чы)
а-раг-ав-е-л-асцьа-раг-ав-е-л-ы
а-раг-ав-е-нн-е
а-раг-ав-е-ць
аранд-ав-а-нн-е
аранд-ав-а-ць
аранд-атараранд-атар-ск-і
аранд-атар-ств-а
аранжарэй-н-ы
ар-а-нн-е
а-рас-і-ць

аратар-ск-і
ар-а-т-ы (назоўнік)
арахіс-ав-ы
ар-а-ць
арач-н-ы
а-раш-а-льн-іка-раш-а-льн-ы
а-раш-а-ць
а-раш-энн-е
арбіт-альн-ы
арбітр-ажарбітр-аж-н-ы
арганіз-ав-а-н-а
арганіз-ав-а-н-асцьарганіз-ав-а-ць
арганіз-атарарганіз-атар-ск-і
арганіз-ацый-н-ы
арганіз-ацы-я (арганіз-ацый-а)
арган-ізмарганіз-оў-ва-ць
арган-істарган-іст-к-а
арган-ічн-а
арган-ічн-асцьарган-ічн-ы
арган-н-ы
аргумент-ав-а-нн-е
аргумент-ав-а-ць
аргумент-ацы-я
(аргумент-ацый-а)
ардынат-арардынат-ур-а
ардэн-а-нос-ецардэн-а-нос-н-ы
аркан-і-ць
аркестр-ав-а-ць
аркестр-ав-ы
аркестр-антаркестр-ант-к-а
аркестр-ан[ц-к]-і
(аркестр+ант+ск+і)
аркестр-оў-к-а
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аркуш-н-ы
арл-ін-ы
арл-іц-а
арл-ян-я
арме-ец- (армей-эц- )
армей-ск-і
армі-я (армій-а)
арнамент-ав-а-нн-е
арнамент-ав-а-ць
арнамент-альн-асцьарнамент-альн-ы
артылер-ый-ск-і
артылер-ыстартылер-ы-я (артылер-ый-а)
артыст-к-а
артыст-ызмартыст-ычн-а
артыст-ычн-асцьартыст-ычн-ы
артэры-яльн-ы (артэрый-альн-ы)
арф-ав-а-льшчыкарф-ав-а-льшчыц-а
арф-ав-а-нн-е
арф-ав-а-ць
арф-істарф-іст-к-а
архів-арыусархів-істархітэкт-аніч-н-ы
архітэкт-арархітэкт-ар-ск-і
архітэкт-онік-а
архітэкт-ур-а
архітэкт-ур-н-ы
архіў-н-ы
арцель-н-ы
арцель-шчыкарцель-шчыц-а
аршын-н-ы
арыгіналь-н-а
арыгіналь-н-асцьарыгіналь-н-ы

арыент-ав-а-нн-е
арыент-ав-а-ць
арыент-ацы-я (арыент-ацый-а)
арыенц-ірарыенц-ір-ов-ач-н-а
арыенц-ір-ов-ач-н-ы
арыенц-ір-оў-к-а
арыстакрат-к-а
арыстакрат-ызмарыстакрат-ычн-асцьарыстакрат-ычн-ы
арыстакрат-ы-я (арыстакрат-ый-а)
арыфметыч-н-ы
арэнд-н-ы
арэх-ав-ы
арэх-а-падобн-ы
арэш-акарэш-нікарэш-нік-ав-ы
арэш-ын-а
асаб-іст-а
асаб-іст-ы
асаб-лів-а
асаб-лів-асцьасаб-лів-ы
асаб-някасаб-ов-ы
а-сад- -а
а-сад-ака-садж-ва-нн-е
а-садж-ва-ць
а-садж-энн-е
а-садз-іст-ы
а-садз-і-ць
а-сад-к-а
а-сад-н-ы
асак-ов-ы
а-салод- -а
асартымент-н-ы
асацы-ірав-а-ць
(асацый-ірав-а-ць)
асацы-ятыўн-ы
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(асацый-атыўн-ы)
асацы-яцы-я (асацый-ацый-а)
а-сва-енн-е (а-свай-энн-е)
а-свеж-ав-а-ць
а-свет-л-ен-асцьасвет-н-ік- (гіст. а-свет-н-ік- )
асвет-н-іц-а
асвет-н-і[ц-к]-і
(асвет+н+ік+ск+і)
асвет-н-і[ц-тв]-а
(асвет+н+ік+ств+а)
асвет-н-ы (які служыць асвеце)
а-свеч-ан-асцьа-свеч-ва-ць
а-свіст-а-ць
а-свіст-ва-ць
а-сво-і-ць (а-свой-і-ць)
а-свой-ва-нн-е
а-свой-ва-ць
а-свядом-і-ць
а-свядомл-ен-асцьа-свядомл-іва-ць
а-свяж-а-льн-ы
а-свяж-а-ць
а-свяж-ы-ць
а-свяж-энн-е
а-свят-л-енн-е
а-свят-л-і-ць
а-свят-л-я-льн-іка-свят-л-я-льн-ы
а-свят-л-я-ць
а-свяц-і-ць
а-свяч-а-ць
а-се-л-асць- (а+сед+л+асць+ )
а-се-л-ы (а+сед+л+ы)
асен-н-і
а-сес-ці
а-сеч-к-а
асігн-ав-а-нн-е
асігн-ав-а-ць
асігн-ацы-я (асігн-ацый-а)
асігн-оў-ва-ць
асігн-оў-к-а

а-сіл-ака-сіл-і-ць
а-сіл-к-ав-ы
а-сіль-ва-ць
асіміл-яв-а-ць
асіміл-ятарасіміл-ятар-ск-і
асіміл-ятар-ств-а
асіміл-ятыўн-ы
асіміл-яцый-н-ы
асіміл-яцы-я (асіміл-яцый-а)
асін-ав-ы
асін-ін-а
асін-к-а
асін-нікасін-нік-ав-ы
ас-ін-ы
а-сіп-а-ць
а-сіп-л-асцьа-сіп-л-ы
а-сіп-ну-ць
а-сірац-е-л-асцьа-сірац-е-л-ы
а-сірац-е-ць
а-сірац-і-ць
асіст-энтасіст-энт-к-а
асіст-эн[ц-к]-і (асіст+энт+ск+і)
асісц-ірав-а-ць
а-скабл-і-ць
а-скал-і-ць
а-скаль-ва-ць
аскет-ызмаскет-ычн-ы
а-с-кол-ака-с-кол-ач-н-ы
а-скуб-а-ць
а-скуб-ва-нн-е
а-скуб-ва-ць
а-скуб-ці
а-слаб-е-л-ы
а-слаб-е-ць
а-слаб-і-ць
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а-слабл-енн-е
а-слаб-л-ы
а-слабл-я-ць
а-слаб-ну-ць
а-слеп-л-ы
а-слеп-ну-ць
асл-ін-ы
асл-іц-а
асл-ян-я
а-сляп-і-ць
а-сляпл-енн-е
а-сляпл-я-льн-а
а-сляпл-я-льн-асцьа-сляпл-я-льн-ы
а-сляпл-я-ць
асл-яц-ін-а
а-смак-ав-а-ць
а-смал-ака-смал-і-ць
а-смаль-ва-нн-е
а-смаль-ва-ць
а-смей-ва-нн-е
а-смей-ва-ць
а-смел-і-ць
а-смель-ва-ць
а-смол- а-смол-к-а
а-смоль-ва-нн-е
а-смоль-ва-ць
а-смоль-шчыка-смоль-шчыц-а
а-смуг-л-асцьа-смуг-л-ы
а-смуж-ы-ць
а-смяг-л-ы
а-смяг-ну-ць
а-смял-е-л-ы
а-смял-е-ць
а-смя-я-нн-е (а-смяй-а-нн-е)
а-смя-я-ць (а-смяй-а-ць)
а-снав-а-ць (параўн. за-снав-а-ць)
а-снаст-к-а
а-снасц-і-ць

а-снашч-а-н-асцьа-снашч-а-нн-е
а-снашч-а-ць
а-снашч-ва-нн-е
а-снашч-ва-ць
а-снашч-энн-е
а-снеж-ы-ць
а-снов- -а (параўн. за-снав-а-ць)
а-снов-а-твор-н-ы
а-сноў-ва-нн-е
а-сноў-ва-ць
а-сноў-н-ы
асоб-ін-а
асоб-н-а
асоб-н-ы
асот-ав-ы
а-соў-ва-ць
аспірант-к-а
аспірант-ур-а
аспіран[ц-к-і]-і (аспірант+ск+і)
а-спрэч-ва-нн-е
а-спрэч-ва-ць
а-спрэч-ы-ць (гіст. а-с-прэч-ы-ць)
а-ста-т-ак- (параўн. а-ста-ч-а)
а-ста-т-к-ав-ы
а-ста-т-н-і
а-ста-т-н-яе (назоўнік)
а-ста-ч-а (параўн. а-ста-т-ак- )
а-стой- астраўл-ян-інастраўл-ян-к-а
астраў-н-ы
а-сты-ва-нн-е
а-сты-ва-ць
а-сты-л-ы
а-сты-ну-ць
а-сты-ць
а-судж-ан-асцьа-судж-а-ць
а-судж-ва-ць
а-судж-энн-е
а-судз-і-ць
а-су-час-н-і-ць
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(параўн. сучасны – які мае
адносіны да цяперашняга часу)
а-суш-ака-суш-а-льн-ы
а-суш-а-ць
а-суш-ва-нн-е
а-суш-ва-ць
а-суш-к-а
а-суш-ы-ць
а-суш-энн-е
асфальт-ав-а-нн-е
асфальт-ав-а-ць
асфальт-ав-ы
а-сцераг-а-ць
а-сцераг-чы
асц-ін-а
асц-іст-асцьасц-юк- (параўн. восць- )
асц-юк-ават-асцьасц-юк-ават-ы
а-сцярог- -а
а-сцярож-лів-асцьа-сцярож-лів-ы
а-сцярож-н-а
а-сцярож-н-асцьа-сцярож-н-іча-ць
а-сцярож-н-ы
а-сып-а-нн-е
а-сып-а-ць
а-сып-а-ць
а-сэнс-ав-а-н-а
а-сэнс-ав-а-н-асцьа-сэнс-ав-а-нн-е
а-сэнс-ав-а-ць
а-сэнс-оў-ва-нн-е
а-сэнс-оў-ва-ць
а-сяг-ну-ць (параўн. да-сяг-а-ць)
а-сяд-а-нн-е
а-сяд-а-ць
а-сядл-а-цьа-сяк-а-ць
а-сярод-ака-сярод-ач-н-ы

а-сярод-к-ав-ы
асятр-ов-ы
асятр-ын-а
асятр-ын-н-ы
а-[ся-ч]ы (а+сяк+чы)
а-тавар-ва-нн-е
а-тавар-ва-ць
а-тавар-ы-ць
атам-н-ікатам-н-ы
атам-шчыкатарап-е-л-асцьатарап-е-л-ы
атарап-е-ць (гіст. а-тарап-е-ць)
а-тач-а-ць
а-тач-ы-ць
а-тач-энн-е
а-та-я-сам-і-ць (а-тай-а-сам-і-ць)
а-та-я-самл-іва-ць
(а-тай-а-самл-іва-ць)
атлас-н-ы
атлет-ык-а
атлет-ыч-н-ы
а-тлусц-е-л-асцьа-тлусц-е-л-ы
а-тлусц-е-нн-е
а-тлусц-е-ць
а-топ-акатос-нікатрад-н-ы (гіст. ат-рад-н-ы)
а-трап-а-ць
а-трас-а-ць
а-трут-а
а-трут-н-ы
а-труц-і-ць
а-труч-ва-нн-е
а-труч-ва-ць
а-труч-энн-е
а-трым-а-льніка-трым-а-льніц-а
а-трым-а-льні[ц-к]-і
(а+трым+а+льнік+ск+і)
а-трым-а-нн-е
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а-трым-а-ць
а-трымл-іва-ць
а-трэп-ва-ць
а-трэп’-е (а-трэп-й-э)
а-трэс-ці
а-тул-енн-е
а-тул-і-ць
а-туль-ва-ць
а-тул-я-ць
а-туман-і-ць
а-тумань-ва-ць
а-туп-е-л-асцьа-туп-е-л-ы
а-туп-е-нн-е
а-туп-е-ць
а-тупл-енн-е
а-тупл-я-ць
а-тух-а-ць
а-тух-ну-ць
а-тынк-ав-а-ць
а-тынк-оў-ва-ць
а-тынк-оў-к-а
а-тынк-оў-шчыка-тынк-оў-шчыц-а
а-тычк-ав-а-ць
а-тычк-оў-ва-нн-е
а-тычк-оў-ва-ць
атэст-ав-а-ць
атэст-ататэст-ацый-н-ы
атэст-ацы-я (атэст-ацый-а)
а-ўдав-е-л-ы
а-ўдав-е-ць
аўдытор-н-ы
аўдытор-ы-я (аўдытор-ый-а)
аўс-ян-ішч-а
аўс-ян-к-а
аўс-ян-ы
аўтар-ск-і
аўтар-ств-а
аўтар-ызав-а-ць
аўтар-ызацы-я
(аўтар-ызацый-а)

аўтарытэт-н-а
аўтарытэт-н-асцьаўтарытэт-н-ы
аўторк-ав-ы (гіст. а-ўторк-ав-ы)
аўч-араўч-ар-к-а
аўч-ын-а
аўч-ын-к-а
аўч-ын-н-ікаўч-ын-н-ы
а-фарб-ав-а-н-асцьа-фарб-ав-а-ць
а-фарб-оў-ва-нн-е
а-фарб-оў-ва-ць
а-фарб-оў-к-а
а-фарм-і-цельа-фарм-і-цель-ск-і
а-фармл-енн-е
а-фармл-я-ць
афар-ызмафар-ыстычн-асцьафар-ыстычн-ы
афект-ав-а-н-ы
афект-ав-а-ць
афект-ацы-я (афект-ацый-а)
афект-ыўн-ы
афіцый-н-а
афіцый-н-асцьафіцый-н-ы
афіцыянт-к-а
афіцэр-ск-і
афіцэр-ств-а
афіш-н-ы
афіш-ырав-а-ць
а-форм-і-ць
а-хав-а-льн-іка-хав-а-льн-ы
а-хав-а-ць
а-хай-ва-нн-е
а-хай-ва-ць
а-хай-н-а
а-хай-н-асцьа-хай-н-ы
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а-халадж-а-льн-ы
а-халадж-энн-е
а-халадз-е-л-ы
а-халадз-е-ць
а-халадз-і-ць
а-халодж-ва-нн-е
а-халодж-ва-ць
а-хап-ака-хап-і-ць
а-хапл-я-ць
а-характар-ызав-а-ць
а-ха-я-ць
(а-хай-а-ць; параўн. вы-ха-я-ць)
ахвот-н-а
ахвот-н-ікахвот-н-іц-а
ахвот-н-ы
ахвяр-ав-а-нн-е
ахвяр-ав-а-ць
ахвяр-а-пры-наш-энн-е
ахвяр-н-асцьахвяр-н-ікахвяр-н-ы
ахвяр-оў-ва-ць
а-хіл-і-ць
а-хіл-я-ць
а-хін-а-нн-е
а-хін-а-ць
а-[хі-н]у-ць (а+хін+ну+ць)
ах-ка-нн-е
ах-ка-ць
ах-ну-ць
ахов- -а (гіст. а-хов- -а)
а-хоп- а-хопл-іва-ць
а-хоп-н-ы
ахоў-ва-нн-е
ахоў-ва-ць
ахоў-н-ікахоў-н-іц-а
ахоў-н-ы
а-хрып-а-ць
а-хрып-л-асць-

а-хрып-л-ы
а-хрып-ну-ць
а-хрысц-і-ць
а-хут-а-ць
а-хут-ва-ць
а-цан-і-ць
а-цвярдз-е-л-ы
а-цвярдз-е-нн-е
а-цвярдз-е-ць
а-церуш-ы-ць
а-цёк- а-цёк-л-ы
а-цёл- а-цёч-н-асцьа-цёч-н-ы
а-ціш-э-ць
а-цынк-ав-а-ць
а-цынк-ов-ач-н-ы
а-цынк-оў-ва-ць
а-цынк-оў-к-а
а-цынк-оў-шчыка-цынк-оў-шчыц-а
а-цэмент-ав-а-ць
а-цэн-ач-н-ы
а-цэн-к-а
а-цэн-шчыка-цэн-шчыц-а
а-цэнь-ва-ць
а-цяж-э-л-ы
а-цяж-э-ць
а-цяк-а-нн-е
а-цяк-а-ць
а-цян-і-ць
а-цян-я-ць
а-цяпл-енн-е
а-цяпл-і-ць
а-цяпл-я-льн-ы
а-цяпл-я-ць
а-цяроб-к-і
а-[ця-ч]ы (а+цяк+чы)
ачаг-ов-ы
а-чалавеч-анн-е
а-чалавеч-ва-нн-е
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а-чалавеч-ва-ць
а-чалавеч-ы-ць
а-чап-і-ць
а-чапл-енн-е
а-чапл-я-ць
а-чарн-і-ць
а-чарсцв-е-л-асцьа-чарсцв-е-л-ы
а-чарсцв-е-ць
а-чарсцв-і-ць
а-чах-л-ы
а-чах-ну-ць
а-чос- а-чос-к-ав-ы
а-чуж-э-л-ы
а-чуж-э-ць
ачунь-ва-нн-е
ачунь-ва-ць
ачун-я-л-ы
ачун-я-ць
а-чыст-к-а
а-чыст-к-і
а-чысц-і-ць
а-чышч-а-льн-ы
а-чышч-а-ць
а-чышч-энн-е
а-чэпл-іва-ць
ашалам-і-ць (гіст. а-шалам-і-ць)
ашаламл-енн-е
ашаламл-я-ць
а-шкл-ён-ы
а-шкл-е-ць
а-шкл-і-ць
а-шкл-яне-л-ы
а-шкл-яне-ць
а-штраф-ав-а-ць
ашчадж-а-ць
ашчад-лів-асцьашчад-лів-ы
ашчад-н-а
ашчад-н-асцьашчад-н-ы
а-шчас-лів-і-ць

(а+шчаст+лів+і+ць)
а-шчас-ліўл-іва-ць
(а+шчаст+ліўл+іва+ць)
а-шчацін-і-ць
а-шчацінь-ва-ць
а-шы-ек- (а-шый-эк- )
а-шый-ніка-шын-ав-а-ць
а-шын-оў-ва-ць
а-шын-оў-к-а
а-шэрх-л-ы

Б
бабах-а-нн-е
баб-ач-к-а (памянш. да баб-к-а)
бабачк-а (гальштук)
баб-інбаб-ін-а (ад боб)
бабіт-ав-ы
бабіт-н-ы
баб-к-а
бабк-а (грыб; снапы)
баб-ов-ы
бабр-а-лоў- бабр-ан-я
бабр-ов-ы
бабр-оўбабр-оў-нікбаб-ул-інбаб-уль-ч-ынбаб-ул-я
буб-ус-я
баб-ч-ынбаваўн-а-вод- баваўн-а-вод-ств-а
баваўн-а-вод-ч-ы
баваўн-а-се-я-льн-ы
(баваўн-а-сей-а-льн-ы)
баваўн-іц-а
баваўн-іч-н-ы
баваўн-ян-к-а
баваўн-ян-ы
бавоўн-а-… - першая частка
складаных слоў:
бавоўн-а-ў-бор-к-а і інш.
бавоўн-ав-ы
бавоўн-ікбавоўн-ік-ав-ы
бавоўн-ішч-а
багаж-н-ікбагаж-н-ы
баг-а-мол- -

баг-а-мол-к-а
баг-а-моль-н-ы
багац-ей- (назоўнік)
багац-ей (прыслоўе)
багац-ей-к-а
багац-ейш-ы
багац-е-ць
багач-к-а
багет-ав-ы
багет-н-ы
багет-чыкбагет-чыц-а
баг-ін-я
багн-ав-ы
багн-іст-ы
багн-ішч-а
багор-н-ы
бадзёр-а
бадзёр-асцьбадзёр-ы-ць
бад-лів-ы
бад-ну-ць
бадыл-ін-а
ба-ец- (бай-эц- )
ба-еч-к-а (бай-эч-к-а)
ба-еч-н-ік- (бай-эч-н-ік- )
ба-еч-н-іц-а (бай-эч-н-іц-а)
ба-еч-н-ы (бай-эч-н-ы)
баж-б-а
баз-ав-ы
базар-н-ы
баз-ірав-а-ць
баз-ісбаз-іс-н-ы
байдар-ач-н-ікбайдар-ач-н-ы
байдар-к-а
бай-к-а-піс-ецбайкат-ав-а-ць
бай-ніц-а

бай-ніч-н-ы
байч-эйш-ы
бак-ав-ін-а
бак-ав-іц-а
бак-ав-ы (бак)
бак-ав-ы
бакалей-н-ы
бакалей-шчыкбакалей-шчыц-а
бакен-шчыкбаклажан-ав-ы
баклажан-н-ы
бакс-ёрбакс-ёр-ск-і
бакс-ірав-а-ць
бактэр-ызав-а-ць
бактэр-ызацы-я
(бактэр-ызацый-а)
бактэр-ый-н-ы
бактэр-ы-я (бактэр-ый-а)
бактэр-ы-яльн-ы
(бактэр-ый-альн-ы)
бал-ав-ы (бал, балы)
балад-н-ы
балалаеч-н-ікбалалаеч-н-іц-а
балалаеч-н-ы
баланс-ав-а-нн-е
баланс-ав-а-ць
баланс-ав-ы
баланс-ёрбаласт-ав-а-нн-е
баласт-ав-а-ць
баласт-н-ы
балацірав-а-нн-е
балацірав-а-ць
балаціров-ач-н-ы
балаціроў-к-а
балей-к-а
балет-н-ы
балкон-н-ы
балот-а-зна-ўств-а

балот-а-ў-твар-а-льн-ы
балот-а-ў-твар-энн-е
балот-н-ы
балот-ц-а
балоц-іст-ы
балык-ов-ы
бальзам-ав-а-нн-е
бальзам-ав-а-ць
бальзам-ірав-а-нн-е
бальзам-ірав-а-ць
бальзам-іров-ач-н-ы
бальзам-іроў-к-а
бальзам-іроў-шчыкбальзам-іроў-шчыц-а
бальзам-н-ы
бальзам-оў-шчыкбальзам-оў-шчыц-а
бальніч-н-ы
баль-н-ы
баль-ш-акбал-юч-а
бал-юч-асцьбал-юч-ы
бал-яв-а-нн-е
бал-яв-а-ць
баляс-ін-а
бал-ячк-а
бамб-ардзір-ав-а-нн-е
бамб-ардзір-ав-а-ць
бамб-ардзір-ов-ач-н-ы
бамб-ардзір-оў-к-а
бамб-ардзір-оў-шчыкбамб-ардзір-ск-і
бамб-а-с-хов-ішч-а
бамб-ёжк-а
бамб-і-ць
бамбук-ав-ы
банан-ав-ы
бандар-н-іча-ць
бандар-н-ы
бандар-н-я
бандар-оўн-а
бандар-ы-ць

бандур-ыстбандур-ыст-к-а
бандэроль-н-ы
банк-ав-ы
банк-аў-ск-і
банкет-ав-а-нн-е
банкет-ав-а-ць
банкет-н-ы
банк-ірбанк-ір-ск-і
банкру[ц-к]-і
(банкрут+ск+і)
банкру[ц-тв]-а
(банкрут+ств+а)
банц-ікбарабан-і-ць
барабан-н-ы
барабан-шчыкбар-ав-ікбар-ав-ік-ов-ы
бар-ав-ін-а
бар-ав-ы
барад-ат-ы
баразён-к-а
баразн-і-ць
баран-ав-а-льшчыкбаран-ав-а-льшчыц-а
баран-ав-а-нн-е
баран-ав-а-ць
баран-ін-а
баран-і-ць
баран-к-ов-ы
баран-ов-ы
баран-окбаран-оўбаран-чыкбар-а-ць-б-а
(параўн. адзін-а-бор-ств-а)
бар-а-ць-б-ітбар-а-ць-б-іт-к-а
барач-н-ы
барв-ават-ы

барв-ав-а-ць
барв-ав-е-ць
барв-іст-ы
барв-ов-асцьбарв-ов-ы
барв-ян-ецбард-ов-ы (бардо+ов+ы)
бар’ер-н-ы
барж-ав-ы
баркас-н-ы
бародаўч-ат-ы
(гіст. барод-аў-ч-ат-ы)
барод-к-а
барс-ав-ы
барсук-ов-ы
барсуч-ан-я
барсуч-ын-ы
барсуч-ых-а
барт-ав-ы
бархан-н-ы
барыкад-н-ы
барытон-ав-ы
барытон-н-ы
бас-авіт-асцьбас-а-ног- -і
бас-а-нож- (прыслоўе)
бас-а-нож-к-а
бас-і-ць
бас-ов-ы
баст-ав-а-ць
бастыён-н-ы
батальён-н-ы
баталь-н-ы
батан-ікбатан-ік-а
батан-іч-н-ы
батарэй-к-а
батарэй-н-ы
батон-ніц-а
баўт-унбахч-а-вод- бахч-а-вод-н-ы

бахч-а-вод-ств-а
бахч-ав-ы
бацьк-аўбацьк-аў-ск-і
бацьк-аў-шчын-а
бацьк-оў-ск-і
бацьк-оў-ств-а
бач-анн-е
бач-лів-ы
бач-н-а (прыслоўе)
бач-н-асцьбач-н-ы
бач-окбач-ы-ць
ба-яв-ік- (бай-ав-ік- )
ба-яв-іт-асць- (бай-ав-іт-асць- )
ба-яв-іт-ы (бай-ав-іт-ы)
ба-яв-ы (бай-ав-ы)
ба-я-здольн-асць(бай-а-здольн-асць- )
ба-я-здольн-ы (бай-а-здольн-ы)
ба-я-з-лів-а (бай-а-з-лів-а)
ба-я-з-лів-асць(бай-а-з-лів-асць- )
ба-я-з-лів-ец- (бай-а-з-лів-ец- )
ба-я-з-лів-ы (бай-а-з-лів-ы)
ба-я-з-ліў-к-а (бай-а-з-ліў-к-а)
баян-істбаян-іст-к-а
ба-я-нн-е (бай-а-нн-е)
бег-ав-ы
бег-а-нн-е
бег-а-ць
бегемот-ав-ы
бег-л-а
бег-л-асцьбег-л-ы
бед-ав-а-нн-е
бед-ав-а-ць
бедн-а
бедн-ават-а
бедн-асцьбедн-ат-а

бедн-еньк-і
бед-ств-а
беж-анецбеж-анк-а
беж-анск-і
беж-анств-а
без-а-барон-н-асцьбез-абліч-н-асцьбез-абліч-н-ы
без-аварый-н-асцьбез-аварый-н-ы
без-а-гавор-ач-н-а
без-а-гавор-ач-н-асцьбез-а-гавор-ач-н-ы
без-а-гляд-н-а
без-ад-гавор-ач-н-а
без-ад-гавор-ач-н-ы
без-адказ-н-а
без-адказ-н-асцьбез-адказ-н-ы
без-ад-клад-н-а
без-адмоў-н-а
без-адмоў-н-ы
без-аднос-н-а
без-аднос-н-асцьбез-аднос-н-ы
без-ад-рыў-н-а
без-ад-рыў-н-ы
без-азёр-н-ы
без-апел-яцый-н-а
без-апел-яцый-н-асцьбез-апел-яцый-н-ы
без-асц-юк-ов-ы
без-барод- -ы
без-бацьк-оў-ств-а
без-білет-н-ы
без-бял-к-ов-ы
без-бярэжж- -а
без-бярэж-н-асцьбез-бярэж-н-ы
без-валос- -ы
без-вітамін-н-ы
без-вынік-ов-а

без-вынік-ов-асцьбез-вынік-ов-ы
без-вы-ход-н-а
без-вы-ход-н-асцьбез-вы-ход-н-ы
без-галов- -ы
без-галосс- -е
без-галос- -ы
без-галоў-е (без-галоў-й-э)
без-гаспад-ар-лів-асцьбез-гаспад-ар-лів-ы
без-гаспад-ар-н-асцьбез-гаспад-ар-н-ы
без-гаспад-ар-ч-асцьбез-гаспад-ар-ч-ы
без-граш-ов-ы
без-грунт-оў-н-асцьбез-грунт-оў-н-ы
без-густ-оў-н-а
без-густ-оў-н-асцьбез-густ-оў-н-ы
без-да-гляд-н-асцьбез-да-гляд-н-ы
без-дакор-н-а
без-дакор-н-асцьбез-дакор-н-ы
без-дань- без-да-памож-н-а
без-да-памож-н-асцьбез-да-памож-н-ы
без-дараж- без-дарожж- -а
без-дарож-н-ы
без-дэфект-н-ы
без-дэфіцыт-н-ы
без-журб-от-н-ы
без-закон-н-а
без-закон-н-асцьбез-законн- -е
без-закон-н-іч-а-ць
без-закон-н-ы
без-запавет-н-асць-

без-запавет-н-ы
без-змяст-оўн-асцьбез-змяст-оўн-ы
без-зямел-ецбез-зямелл- -е
без-зямель-н-ы
без-ліч- (прыслоўе)
без-ліч-н-ы
без-матор-н-ы
без-надзей-н-а
без-надзей-н-асцьбез-надзей-н-ы
без-насен-н-ы
без-рысор-н-ы
без-у-важ-н-асцьбез-у-важ-н-ы
без-удзель-н-а
без-удзель-н-асцьбез-удзель-н-ы
без-уладдз- -е
без-улад-н-ы
без-умоў-н-а
без-умоў-н-асцьбез-умоў-н-ы
без-у-пын-к-у (параўн.
у-пын-ак- )
без-у-пын-н-а
без-у-пын-н-асцьбез-у-пын-н-ы
без-у-цеш-н-ы
без-ыдэй-н-асцьбез-ыдэй-н-ы
без-ым-ен-н-ы
без-ыніцыят-ыў-н-асцьбез-ыніцыят-ыў-н-ы
без’-язык- -і
бекон-н-ы
бел-а-… – першая частка
складаных слоў:
бел-а-валос- -ы і інш.
бел-ават-ы
беларус-а-зна-ўств-а

беларус-ізмбеларус-істбеларус-іст-ык-а
беларус-к-а (гіст. бел-а-рус-к-а)
белару[с-к]-і (беларус+ск+і)
бел-ізн-а
белуж-ын-ы
бенз-а-бакбенз-а-воз- бензін-ав-ы
бераг-ав-ы
бераж-лів-асцьбераж-лів-ы
бераж-окберасц-ян-к-а
берасц-ян-ы
бес-казыр-к-а (бес+казырк+к+а)
бес-кампраміс-н-асцьбес-кампраміс-н-ы
бес-кандуктар-н-ы
бес-канеч-н-ы
бес-кантроль-н-асцьбес-кантроль-н-ы
бес-канфлікт-н-асцьбес-канфлікт-н-ы
бес-карыс-лів-а
(бес+карыст+лів+а)
бес-карыс-лів-асць(бес+карыст+лів+асць+ )
бес-карыс-лів-ы
(бес+карыст+лів+ы)
бес-карыс-н-а (бес+карыст+н+а)
бес-карыс-н-асць(бес+карыст+н+асць+ )
бес-карыс-н-ы
(бес+карыст+н+ы)
бес-касц-ёв-ы
бес-кватэр-н-ы
бес-клапот-н-а
бес-клапот-н-асцьбес-клапот-н-ы
бес-культур-н-асць-

бес-курк-ов-ы
бес-паветр-ан-ы
бес-падстаў-н-а
бес-падстаў-н-асцьбес-падстаў-н-ы
бес-парадакбес-парадк-ав-ы
бес-паспя-х-ов-а
(параўн. паспя-ва-ць – паспяхова
вучыцца)
бес-паспя-х-ов-асцьбес-паспя-х-ов-ы
бес-пасрэдн-ы
бес-патэнт-н-ы
бес-пера-бой-н-а
бес-пера-бой-н-асцьбес-пера-мен-н-а
бес-пера-пын-к-у
бес-пера-пын-н-а
бес-пера-пын-н-асцьбес-пера-пын-н-ы
бес-пера-ста-нку
бес-пера-шкод-н-а
бес-пера-шкод-н-асцьбес-пера-шкод-н-ы
бес-перспектыў-н-а
бес-песрпектыў-н-асцьбес-пілот-н-ы
бес-плацкарт-н-ы
бес-пра-буд-н-ы
бес-прадмет-н-асцьбес-прадмет-н-ы
бес-пра-свет-н-асцьбес-пра-свет-н-ы
бес-прац-оў-е (бес-прац-оўй-э)
бес-прац-оў-н-ы
бес-працэнт-н-ы
бес-прытомн-асцьбес-прытомн-ы
бес-прычын-н-асцьбес-прычын-н-ы
бес-прэцэдэнт-н-ы
бес-пярэч-н-а

бес-пярэч-н-ы
бес-сард-эч-н-а
(параўн. перад-сэрдз-е)
бес-сард-эч-н-асцьбес-сард-эч-н-ы
бес-сістэм-н-а
бес-сістэм-н-асцьбес-сістэм-н-ы
бес-смярот-н-асцьбес-смярот-н-ы
бес-старон-н-асцьбес-старон-н-і
бес-структур-н-ы
бес-сюжэт-н-ы
бес-сямей-н-ы
бес-такт-оўн-асцьбес-такт-оўн-ы
бес-талк-ов-асцьбес-талк-ов-ы
бес-турб-от-н-а
бес-турб-от-н-асцьбес-турб-от-н-ы
бес-тэрмін-ов-ы
бес-характар-н-асцьбес-характар-н-ы
бес-хрыбет-н-асцьбес-хрыбет-н-ы
бес-цырымон-н-а
бес-цырымон-н-асцьбес-цырымон-н-ы
бес-цэнз-ур-н-ы
бес-чалавеч-н-а
бес-чалавеч-н-асцьбес-чалавеч-н-ы
бетан-ав-а-нн-е
бетан-ав-а-ць
бетон-а-мяш-а-лк-а
бетон-а-ў-клад-чыкбетон-н-ы
бетон-шчыкбетон-шчыц-а
бі-в-ень-

білет-н-ы
білец-ёрбільярд-ав-ы
більярд-н-ая
більярд-н-ы
більярд-ыстбінт-ав-а-нн-е
бінт-ав-а-ць
бінт-ав-ы
бірж-ав-ікбірж-ав-ы
біруз-ов-ы
бісер-н-ы
бісер-ын-а
біс-ірав-а-ць
бісквіт-н-ы
бі-тв-а
бітум-н-ы
бі-цц-ё
біч-ав-а-нн-е
біч-ав-а-ць
блакад-н-ы
блак-ірав-а-нн-е
блак-ірав-а-ць
блакіт-н-ават-ы
блакіт-н-а-вок- -і
блакіт-н-асцьблакіт-н-е-ць
блакіт-н-ы
блакнот-н-ы
бландзін-к-а
бланк-ав-ы
бледн-а
бледн-ават-ы
бледн-асцьбледн-а-твар- -ы
бліж-н-і
бліж-эй
бліж-эйш-ы
бліз-к-а
бліз-к-асцьбліз-к-і

бліз-к-ія
блізн-ят-к-а
блізн-ят-ы
блізн-яч-ы
бліндаж-н-ы
блін-ецблін-н-ы
блін-ов-ы
блін-чыкбліск-авіц-а
бліск-авіч-н-ы
бліск-а-нн-е
бліск-аўк-а
бліск-а-ц-е-ць (ад бліскаць)
бліск-а-ць
бліск-уч-а
бліск-уч-асцьбліск-уч-ы
бліс-ну-ць (бліск+ну+ць)
блішч-акблішч-аст-ы
блішч-а-ць
блішч-э-ць
блук-а-льнікблук-а-нн-е
блук-а-ць
блыт-а-н-а
блыт-а-н-асцьблыт-а-н-ікблыт-а-н-ін-а (ад блытаны)
блыт-а-нн-е
блыт-а-н-ы
блыт-а-ць
блядн-е-ць
бляк-л-асцьбляк-л-ы
бляк-ну-ць
блях-арблях-ар-н-ы
блях-ар-н-я
бляш-ан-к-а
бляш-ан-ы
бляш-к-а (кавалачак бляхі)

бля-я-нн-е (бляй-а-нн-е)
бля-я-ць (бляй-а-ць)
бо-е-галоўк-а (бой-э-галоўк-а)
бо-е-гатоў-насць(бой-э-гатоў-насць- )
бой- бой-к-а (назоўнік)
бойк-а (прыслоўе)
бойк-асцьбой-н-я
бок-ам
бол-ей
боль-ш
боль-ш-асцьболь-ш-а-ць
боль-ш-ы
бомб-ав-ы
бондар-ск-і (гіст. бонд-ар-ск-і)
бондар-ств-а
бондар-ых-а
боршч-ыкбо-ск-асць- (бож+ск+асць+ )
бо-ск-і (бож+ск+і)
боўт-а-нк-а
боўт-а-нн-е
боўт-ну-ць
боц-ік-і
боч-ач-к-а
боч-к-а (параўн. бач-урк-а)
боч-к-ав-ы
боч-к-а-падобн-ы
бо-я-з-н-а (бой-а-з-н-а)
брав-ад-а
брав-ірав-а-нн-е
брав-ірав-а-ць
бравурн-асцьбрадз-і-л-а
брадз-і-ць
брад-окбраж-к-а
браж-н-ы
бразг-а-нн-е
бразг-ат-

бразг-ат-а-нн-е
бразг-ат-а-ць
бразг-ат-лів-ы
бразг-а-ць
браздж-а-ць
брак-ав-а-нн-е
брак-ав-а-ць
брак-аньербрак-аньер-ск-і
брак-аньер-ств-а
брак-ёрбрак-ну-ць
брак-ов-ач-н-ы
брак-оў-к-а
брак-оў-н-ы
брак-оў-шчыкбрак-оў-шчыц-а
брам-к-а
бранз-ав-а-нн-е
бранз-ав-а-ць
бранз-ав-е-ць
бран-ірав-а-нн-е
бран-ірав-а-нн-е
бран-ірав-а-ць
бран-ірав-а-ць
брат-а-нн-е
брат-аўбрат-н-і
брат-эрск-і
брат-эрств-а
брац-ікбра[ц-к]-і (брат+ск+і)
бра[ц-тв]-а (брат+ств+а)
бр-а-ць
брашур-ав-а-льн-ы
брашур-ав-а-нн-е
брашур-ав-а-ць
брашур-ов-ач-н-ы
брашур-оў-к-а
брашур-оў-шчыкбрашур-оў-шчыц-а
брон-е-машын-а
брон-е-транспарц-ёр-

брон-е-цягнікбронз-ав-ы
бронз-а-лі-цей-шчыкбросн-ев-ы
бросн-е-ць
броў-к-а
броў-н-ы
брук-ав-а-нн-е
брук-ав-а-ць
брунет-к-а
брусніч-н-ікбрусніч-н-ы
брус-окбрус-оч-н-ы
брусс- -е
брус-ч-ат-к-а
брус-ч-ат-ы
бручк-ав-ы
бручк-оў-нікбруш-к-а
бруш-н-ы
брыгадз-ірбрыгадз-ір-аўбрыгадз-ір-ск-і
брыгадз-ір-ств-а
брыгад-н-ы
брыдз-і-ць
брызент-ав-ы
брыкет-н-ы
брык-лів-ы
брык-ну-ць
брыльянт-ав-ы
брыл-яст-ы
брын-я-ць
брыс-ці
бры-т-а-галов- -ы
бры-тв-а
бры-тв-енн-ы
бры-цц-ё
бры-ць
брэдз-еньбуга-ёв-ы (бугай-ов-ы)

бугар-окбугр-ын-а
бугр-ыст-ы
буд-ав-а-нн-е
буд-ав-а-ць
буд-ан- (параўн. буд-а)
будараж-ы-ць
буд-аў-нікбуд-аў-ні[ц-тв]-а
(буд+аў+нік+ств+а)
буд-аў-ніч-ы
буд-ач-н-ікбуд-ач-н-ы
будзён-н-асцьбудзён-н-ы
будзён-шчын-а
будз-і-льнікбудз-і-ць
буд-к-а (параўн. буд-а)
буд-ов-а
буд-оўл-я
буд-уч-ае
буд-уч-ы
буд-уч-ын-я
буд-ынакбу-ёк- (буй-ок- ; параўн. буй- )
буйвал-аўбуйвал-іц-а
буйвал-ян-я
буйн-а-… першая частка
складаных слоў:
буйн-а-ліст- -ы і інш.
буйн-асць(ад буйны; вялікіх памераў)
буйн-а-твар- -ы
буй-ств-а (ад буйны;
параўн. бу-ян- (буй-ан- )
бук-ав-ы
букет-н-ы
букініст-ычн-ы
буксав-а-нн-е
буксав-а-ць

буксір-ав-а-нн-е
буксір-ав-а-ць
буксір-н-ы
буксір-ов-ач-н-ы
буксір-оў-к-а
булач-к-а
булач-н-ая
булач-н-ікбулач-н-іц-а
булач-н-ы
булён-н-ы
бульб-а-… – першая частка
складаных слоў:
бульб-а-на-рыхтоў-к-а і інш.
бульб-оўнікбульб-ян-ішч-а
бульб-ян-ы
бульвар-н-ы
бульдазер-ыстбуль-ка-нн-е
буль-к-атбуль-к-ат-а-нн-е
буль-к-ат-а-ць
буль-к-ац-е-ць
буль-ка-ць
буль-к-ну-ць
бум-ка-ць
бум-к-ну-ць
бункер-ав-а-нн-е
бункер-ав-а-ць
бункер-н-ы
бункер-оў-к-а
бункер-оў-шчыкбунт-ав-а-ць
бунт-арбунт-ар-к-а
бунт-ар-н-ы
бунт-ар-ск-і
бунт-ар-ств-а
бунт-аў-шчыкбунт-аў-шчыц-а
бунт-аў-шчы[ц-к]-і
(бунт+аў+шчык+ск+і)

бур-а-вал- бур-ават-ы
бур-а-вес-нік(бур+а+вест+нік+ )
бур-ав-ікбур-ав-ы
бурак-а-… – першая частка
складаных слоў:
бурак-а-ў-бор-ач-н-ы і інш.
бурак-ов-ы
бур-а-лом- бур-а-лом-н-ы
бурач-н-ікбурач-н-ы
бурбал-к-а
бурк-лів-а
бурк-лів-асцьбурк-лів-ы
бурл-енн-е
бурл-ів-а
бурл-ів-асцьбурл-ів-ы
бурл-і-ць
бур-н-ы
бурт-ав-а-нн-е
бурт-ав-а-ць
бурт-аў-шчыкбурт-оў-к-а
бурч-а-нн-е
бурч-а-ць
бурч-лів-асцьбурч-лів-ы
бурштын-ав-ы
бур-ы-льн-ы
бур-ы-льшчыкбур-э-ць
бурс-ач-н-ы
бусл-аўбусл-ін-ы
бусл-ян-я
бутафор-н-ы
бутафор-ск-і
бутафор-ы-я (бутафор-ый-а)

бутэл-еч-к-а
бутэль-к-а (параўн. бутл-я)
бутэрброд-н-ы
буфер-н-ы
буфет-н-ы
буфет-чыкбуфет-чыц-а
бухан-к-а (параўн. бохан- )
бухгалтар-ск-і
бухгалтэр-ы-я (бухгалтэр-ый-а)
бушав-а-нн-е
бушав-а-ць
буяк-ов-ы
бу-ян- (буй-ан- )
бу-ян-і-ць (буй-ан-і-ць)
бу-я-нн-е (буй-а-нн-е)
бу-ян-ств-а (буй-ан-ств-а)
бу-ян-ы (буй-ан-ы)
бу-я-ць (буй-а-ць)
бы-ва-л-асцьбы-ва-л-ы
бы-ва-ць
был-інк-а
былін-н-ы (гіст. бы-л-ін-н-ы)
бы-л-ы
бы-льбыстр-ын-я
быт-ав-ізмбыт-ав-ы
быт-а-піс- быт-а-піс-а-льн-ікбыт-а-піс-а-льн-ы
быт-а-піс-а-нн-е
быт-а-піс-а-ць
бы-ць
быч-окбыч-ын-ы
бэж-ав-ы
бэз-ав-ы
бэлеч-н-ы
бюджэт-н-ы
бюст-ав-ы

бяг-л-якбяг-ом
бяг-унбяг-унн-я
бяг-уч-ы
бяд-ач-ы
бядн-е-ць
бядн-якбядн-я[ц-к]-і (бядн+як+ск+і)
бядн-я[ц-тв]-а (бядн+як+ств+а)
бядн-яч-к-а
бядр-ов-ы
бяз-бож-н-а
бяз-бож-н-асцьбяз-бож-н-ікбяз-бож-н-іц-а
бяз-бож-н-і[ц-к]-і
(бяз+бож+н+ік+ск+і)
бяз-бож-н-ы
бяз-бо-я-з-н-асць(бяз-бой-а-з-н-асць- )
бяз-бо-я-з-н-ы (бяз-бой-а-з-н-ы)
бяз-бров- -ы
бяз-важ-к-асцьбяз-важ-к-і
бяз-вер’-е (бяз-вер-й-э)
бяз-верх- -і
бяз-ветр-ан-асцьбяз-ветр-ан-іц-а
бяз-ветр-ан-ы
бяз-він-н-а
бяз-він-н-асцьбяз-він-н-ы
бяз-воблач-н-асцьбяз-воблач-н-ы
бяз-вобраз-н-асцьбяз-вобраз-н-ы
бяз-воддз- -е
бяз-вод-н-асцьбяз-вод-н-ы
бяз-вок- -і
бяз-волл- -е

бяз-воль-н-асцьбяз-воль-н-ы
бяз-вус- -ы
бяз-вух- -і
бяз-вы-ез-н-а (бяз+вы+езд+н+а)
бяз-вы-ез-н-ы (бяз+вы+езд+н+ы)
бяз-вы-хад-н-а
бяз-вы-хад-н-асцьбяз-вы-хад-н-ы
бяз-грэш-н-асцьбяз-грэш-н-ы
бяз-гуч-н-а
бяз-гуч-н-асцьбяз-гуч-н-ы
бяз-дар-н-а
бяз-дар-н-асцьбяз-дар-н-ы
бяз-дзей-н-асцьбяз-дзей-н-іча-ць
бяз-дзей-н-ы
бяз-до-гляд-н-ы
бяз-дзет-н-асцьбяз-дзет-н-ы
бяз-доказ-н-асцьбяз-доказ-н-ы
бяз-доль-н-асцьбяз-доль-н-ы
бяз-дон-н-асцьбяз-донн- -е
бяз-дон-н-ы
бяз-дрот-ав-ы
бяз-дум’-е (бяз-дум-й-э)
бяз-дум-н-а
бяз-дум-н-асцьбяз-дум-н-ы
бяз-душ-н-а
бяз-душ-н-асцьбяз-душ-н-ы
бяз-дым-н-ы
бяз-ев-ы
бяз-зброй-н-ы
бяз-зор-н-ы

бяз-зуб- -ы
бяз-лад-н-а
бяз-лад-н-асцьбяз-лад-н-ы
бяз-лес-іц-а
бяз-лес-н-ы
бяз-лесс- -е
бяз-лік- -і
бяз-ліст- -ы
бяз-літ-ас-н-а
(бяз+літ+аст+н+а)
бяз-літ-ас-н-асць(бяз+літ+аст+н+асць+ )
бяз-літ-ас-н-ы
(бяз+літ+аст+н+ы)
бяз-літ-асцьбяз-лоб- -ы
бяз-люддз- -е
бяз-люд-н-а
бяз-люд-н-асцьбяз-люд-н-ы
бяз-межж- -а
бяз-меж-н-а
бяз-меж-н-асцьбяз-меж-н-ы
бяз-мер-н-а
бяз-мер-н-асцьбяз-мер-н-ы
бяз-месяч-н-ы
бяз-моў-н-асцьбяз-моў-н-ы
бяз-мэт-н-а
бяз-мэт-н-асцьбяз-мэт-н-ы
бяз-ног- -і
бяз-нос- -ы
бяз-рад-ас-н-а (бяз+рад+аст+н+а)
бяз-рад-ас-н-асць(бяз+рад+аст+н+асць+ )
бяз-рад-ас-н-ы
(бяз+рад+аст+н+ы)
бяз-рог- -і

бяз-род-н-ы
бяз-рос-н-ы
бяз-рук- -і
бяз-рыб’-е (бяз-рыб-й-э)
бяз-рэйк-ав-ы
бяз-ядзер-н-ы
бял-ейш-ы
бял-енн-е
бял-е-ць
бял-ёс-ы
бялізн-ав-ы
бял-і-л-ы
бял-і-льн-ы
бял-і-льн-я
бял-і-льшчыкбял-і-льшчыц-а
бял-і-ць
бялк-ов-ы (ад бялок – арганічнае
рэчыва; гіст. бял-ок- )
бял-ок- (параўн. жаўт-ок- )
бялуж-ын-а
бяль-м-аст-ы
бяль-м-о
бял-ютк-і
бял-яв-ы
бял-якбял-янк-а
бянтэж-лів-асцьбянтэж-лів-ы
бянтэж-ы-ць
бярвенн- -е
бярлож-н-ы
бяроз-ав-ікбяроз-ав-ы
бяроз-к-а
бярэз-ін-а
бярэз-нікбяс-кар-н-а
бяс-кар-н-асцьбяс-кар-н-ы
бяс-клас-ав-асцьбяс-клас-ав-ы

бяс-клопат-н-а
бяс-клопат-н-асцьбяс-клопат-н-ы
бяс-колер-н-асцьбяс-колер-н-ы
бяс-конц-а (прыслоўе)
бяс-конц-асцьбяс-конц- -ы
бяс-край-н-асцьбяс-край-н-і
бяс-кроў-н-ы
бяс-крызіс-н-ы
бяс-крыл-асцьбяс-крыл- -ы
бяс-крыўд-н-а
бяс-крыўд-н-асцьбяс-крыўд-н-ы
бяс-палуб-н-ы
бяс-пальц- -ы
бяс-памят-н-асцьбяс-памят-н-ы
бяс-памя[ц-тв]-а
(бяс+памят+ств+а)
бяс-памяцц- -е
бяс-пашпарт-н-ы
бяспеч-н-а
бяспеч-н-асцьбяспеч-н-ы
бяс-пёр- -ы
бяс-пісь-м-енн-ы
бяс-план-ав-а
бяс-план-ав-асцьбяс-план-ав-ы
бяс-плат-н-а
бяс-плат-н-асцьбяс-плат-н-ы
бяс-плён-н-а
бяс-плён-н-асцьбяс-плён-н-ы
бяс-плоддз- -е
бяс-плод-н-асцьбяс-плод-н-ы

бяс-пол- -ы
бяс-пошлін-н-а
бяс-пошлін-н-ы
бяс-праў-е (бяс-праў-й-э)
бяс-праў-н-асцьбяс-праў-н-ы
бяс-про-йгр-ыш-н-ы
бяс-прыклад-н-ы
бяс-сілл- -е
бяс-сіль-н-а
бяс-сіль-н-ы
бяс-слаў-е (бяс-слаў-й-э)
бяс-слаў-н-ы
бяс-след-н-а
бяс-след-н-ы
бяс-слоў-н-ы
бяс-смерт-н-ы
бяс-смерц- -е
бяс-снеж-н-ы
бяс-сон-еч-н-ы
(параўн. сон-ей-к-а)
бяс-сонн- -е
бяс-сон-н-іц-а
бяс-сон-н-ы
бяс-спрэч-н-а
бяс-спрэч-н-асцьбяс-спрэч-н-ы
бяс-страт-н-а
бяс-страт-н-асцьбяс-страт-н-ы
бяс-страш-н-а
бяс-страш-н-асцьбяс-страш-н-ы
бяс-струн-н-ы
бяс-сэнс-ав-а
бяс-сэнс-ав-асцьбяс-сэнс-ав-ы
бяс-сэнс-н-асцьбяс-сэнс-н-ы
бяс-такт-н-асцьбяс-такт-н-ы
бяс-талент-н-ы

бяс-тэкст-ав-ы
бяс-форм-енн-асцьбяс-форм-енн-ы
бяс-хвост- -ы
бяс-хлеб-іц-а
бяс-хлеб-н-ы
бяс-хмар’-е (бяс-хмар-й-э)
бяс-хмар-н-асцьбяс-хмар-н-ы
бяс-цен-ев-ы
бяс-цэн-акбяс-цэн-н-асць-

бяс-цэн-н-ы
бяс-чу-л-асцьбяс-чын-ств-а
бяс-шкод-н-а
бяс-шкод-н-асцьбяс-шкод-н-ы
бяс-шлюб-н-асцьбяс-шлюб-н-ы
бяс-шум-н-а
бяс-шум-н-асцьбяс-шум-н-ы
бяс-шэрс-н-ы (бяс+шэрст+н+ы)
В

ваб-і-ць
ваб-н-асцьваб-н-ы
ва-век-і
вавёрк-ав-ы
вавёрч-ынваг-ав-ы
ваг-а-льн-ы
ваган-етк-а
ваг-а-нн-е
ваг-аўшчыкваг-аўшчыц-а
ваг-а-ць
вагон-а-буд-ав-а-нн-е
вагон-а-буд-аў-ніч-ы
вагон-а-важ-ат-ы
вагон-а-рамонт-н-ы
вагон-н-ы
вагон-чыквад-а-… – першая частка
складаных слоў:
вад-а-лаз- - і інш.
вадж-энн-е
вадз-іц-а
вадз-і-цельвадз-і-цель-ск-і
вадз-і-ць
вадз-іч-к-а

вадз-ян-ач-н-ы
вадз-яне-ць
вадз-ян-іст-асцьвадз-ян-іст-ы
вадз-ян-ы
вадк-а
вадк-ават-ы
вадк-ас-н-ы (вадк+аст+н+ы)
вадк-асцьва-ен-ізав-а-ць (вай-эн-ізав-а-ць)
ва-ен-ізацы-я (вай-эн-ізацый-а)
ва-ен-н-а-… (вай-эн-н-а-) –
першая частка складаных слоў:
ва-ен-н-а-вуч-эб-н-ы
(вай-эн-н-а-вуч-эб-н-ы) і інш.
ва-ен-н-ы (вай-эн-н-ы)
важ-акваж-анн-е
важ-ат-ы
важ-к-а (прыслоўе)
важ-к-асцьваж-к-і
важн-а
важн-асцьваж-ы-ць
ваз-аквазелін-ав-ы
ваз-і-ць

ваз-ніц-а
ваз-оквазон-н-ы
ваз-оўн-я
вай-н-а
вай-ск-ов-ы
вак-а-мер- вак-а-мер-н-ы
ваканс-і-я (ваканс-ій-а)
вакант-н-ы
вакзаль-н-ы
вакол-іц-а
вакол-іч-н-ы
ваколь-н-ы
вал-ав-ы
валакіт-н-ы
валакн-іст-асцьвалакн-іст-ы
валакон-ц-а
валак-уш-а
валас-ат-асцьвалас-ат-ы
валас-ін-а
валас-іст-ы
валас-к-ов-ы
валас-н-ы (валаст+н+ы)
валас-н-я
валас-оквалас-ян-ы
[вала-ч]ы (валак+чы)
вал-енн-е
вал-ен-ы
вал-ён-аквал-іквал-і-ць
вал-к-а
вал-к-ав-а-ць
вал-к-ов-ы
валл-ек-ават-ы
валл-яквалл-як-ов-ы
валл-яст-ы

вал-ов-ы
валод-а-нн-е
валод-а-ць
вал-оквалошк-ав-ы
валун-н-ы (гіст. вал-ун-н-ы)
валь-н-а-дум-ецваль-н-а-дум-н-ы
валь-н-а-дум-ств-а
вальс-ав-а-ць
вальц-ав-а-нн-е
вальц-ав-а-ць
вальц-ов-ы
вальц-оў-к-а
вальц-оў-шчыквальц-оў-шчыц-а
валют-н-ы
вал-яв-ы
валяр’ян-ав-ы
вал-я-ць
вандрав-а-нн-е
вандрав-а-ць
вандров-ішч-а
вандроў-е (вандроў-й-э)
вандроў-н-іквандроў-н-іц-а
вандроў-н-і[ц-к]-і
(вандроў+н+ік+ск+і)
вандроў-н-і[ц-тв]-а
(вандроў+н+ік+ств+а)
вандроў-н-ы
ваніл-інваніль-н-ы
[ван-н]-ы (ванн+н+ы)
вап-ельн-я
вап-н-а
вап-н-ав-а-ць
вап-н-ав-ы
вап-н-ішч-а
вап-н-як-ов-ы
вараж-б-а
вараж-б-іт-

вараж-б-іт-к-а
вараж-ы-ць
варан-енн-е
варан-і-ць
вар-ан-ы
варан-ы
варан-ян-я
варат-арвар-ач-н-ы
варвар-ск-і
варвар-ств-а
вар’-ірав-а-нн-е (варй-ірав-а-нн-е)
вар’-ірав-а-ць (варй-ірав-а-ць;
параўн. варый-ант- )
варкат-а-нн-е
варкат-а-ць
варкат-лів-ы
варкат-унварож-а
варож-асцьварон-інварон-к-а (варона)
варот-ц-ы
вароч-а-нн-е
вароч-а-ць
варс-ав-а-льшчыкварс-ав-а-льшчыц-а
варс-ав-а-нн-е
варс-ав-а-ць
варс-інк-а
варс-іст-ы
варт-ав-а-нн-е
варт-ав-а-ць
варт-ав-ы
варт-асцьварт-аў-нікварт-аў-ніц-а
варт-аў-ніч-ы
ва-рух-ну-ць
ва-руш-ы-ць
ва-руш-энн-е
варштат-н-ы
вар-ы-ць

вары-янт- (варый-ант- )
вары-янт-н-ы (варый-ант-н-ы)
вары-яцый-н-ы (варый-ацый-н-ы)
вары-яцы-я (варый-ацый-а)
вар-эн-іквар-энн-е
васем-наццат- -ы
васем-наццаць(гіст. васем-на-ццаць- )
васк-а-бой-н-я
васк-ав-а-нн-е
васк-ав-а-ць
васк-ов-ы
васк-оў-к-а
васп-ават-ы
вастр-а-… – першая частка
складаных слоў:
вастр-а-верх- -і і інш.
вастр-ат-а
вастр-ы-ё (вастр-ый-о)
вастр-ы-льн-ы
вастр-ы-льшчыквастр-ын-я
вастр-ы-ць
вастр-энн-е
вастр-э-ць
васьм-ёр-а
васьм-ёр-к-а
васьм-ёр-к-а-падобн-ы
васьм-і-… – першая частка
складаных слоў:
васьм-і-год-к-а і інш.
васьм-і-сот- -ы
васьм-ушк-а
васьм-яр-н-ы
васьм-яр-ычн-ы
ватман-ск-і
ват-н-ы
ват-ов-ы
ват-оў-к-а
ваўк-ават-ы
ваўн-а-чос- -

ваўн-а-чос-к-а
ваўн-ян-ы
ваўч-ан-я
ваўч-атнікваўчк-ом (ваўчок)
ваўчок- (цацка)
ваўч-ок- (воўк)
ваўч-ых-а
ваўч-ыц-а
вафель-н-іц-а
вафель-н-ы
вафель-шчыквафель-шчыц-а
вафл-ев-ы
вахц-енн-ы
вахц-ёрвахц-ёр-ск-і
вач-анят-ы
вашч-ан-к-а
вашч-ан-ы
вашч-ын-а
вашч-ы-ць
вашч-энн-е
ва-яв-а-ць (вай-ав-а-ць)
ва-яў-ніч-а (вай-аў-ніч-а)
ва-яў-ніч-асць(вай-аў-ніч-асць- )
ва-яў-ніч-ы (вай-аў-ніч-ы)
ва-я[ц-к]-і
(вай-ац-к-і; ва+як+ск+і)
вегетарыян-ецвегетарыян-к-а
вегетарыян-ск-і
вегетарыян-ств-а
вед-ам-а (прыслоўе)
ведам-асн-ы
(параўн. пад-ведам-н-ы)
ведам-ств-а (гіст. вед-ам-ств-а)
вед-а-нн-е
вед-а-ць
вед- -ы
веер-а-падобн-ы

веер-н-ы
веж-ав-ы
вез-ці
век-ав-а-ць
век-а-веч-н-ы
век-ав-ы
век-а-помн-асцьвек-а-помн-ы
веласіпед-н-ы
веласіпед-ыствеласіпед-ыст-к-а
вел-ізарн-асць- (параўн. вял-ік-і)
вел-ізарн-ы
вел-ік-ават-ы
вел-ік-а-… – першая частка
складаных слоў:
вел-ік-а-душ-н-ы і інш.
вел-ік-анвел-іч- вел-іч-а-льн-ы
вел-іч-а-нн-е
вел-іч-а-ць
вел-іч-н-а
вел-іч-н-асцьвел-іч-н-ы
вел-іч-ын-я
вензел-ев-ы
вентыл-ірав-а-ць
вентыл-ятарвентыл-ятар-н-ы
вентыл-яцый-н-ы
вентыл-яцы-я (вентыл-яцый-а)
венч-ыкверабей-к-а
вераб’-ін-ы (верабй-ін-ы)
вераб’-ян-я (верабй-ан-я)
вер-ав-а-нн-е
вер-ав-а-ць
вер-а-вуч-энн-е
вер-а-год-н-а
вер-а-год-н-асцьвер-а-год-н-ы
вер-а-лом-н-а

вер-а-лом-н-асцьвер-а-лом-н-ы
вер-а-лом-ств-а
верасн-ёв-ы
верас-ов-ы
верас-оквераўч-ан-ы
верацён-а-падобн-ы
верацён-ніквер-а-цярп-ім-асцьвер-а-цярп-ім-ы
верашч-а-нн-е
верашч-а-ць
верб-ав-а-нн-е
верб-ав-а-ць
вербалоз-ав-ы
вербалоз-нікверблюдз-ян-я
вермішэл-ев-ы
вер-н-а
вер-н-асцьвер-н-ы
верст-ав-ы
верт-а-лёт- вертыкаль-н-а
верьыкаль-н-асцьвертыкаль-н-ы
вер-у-юч-ы (вер-уй-уч-ы)
верф-ав-ы
верх-авін-а
верх-авін-к-а
верх-авін-к-ав-ы
верх-а-воддз- -е
верх-а-вод-к-а
верх-ав-ы
верх-н-і
верш-ав-а-н-ы
верш-а-зна-ўств-а
верш-а-зна-ўч-ы
верш-алін-а
верш-а-піс-а-нн-е
верш-а-с-клад-а-льнік-

верш-а-с-клад-а-нн-е
верш-ыквер-ы-ць
весел-а
весл-ав-а-нн-е
весл-ав-а-ць
весн-ав-ы
вес-нік- (вест+нік+ )
весніч-к-і
вест-ач-к-а
вест-к-а
вес-ці (дзеяслоў)
весял-ей
весял-ейш-ы
весял-е-ць
весял-і-ць
весял-осцьвет-л-а
вет-л-асцьвет-л-ів-а
вет-л-ів-асцьвет-л-ів-ы
вет-л-ы
ветр-а-ахоў-н-ы
ветр-а-бой- ветр-ав-ы
ветр-а-лом- ветр-а-мер- ветр-ан-а
ветр-ан-ы (дзень)
ветр-ан-ы (млын)
ветр-а-рух-авікветр-а-сіл-ав-ы
ветр-а-ў-стой-лів-ы
ветр-ыкветр-ы-ць
ветэрынар-н-ы
ветэрынар-ы-я (ветерынар-ый-а)
вечар-ам
вечар-к-ом
вечар-ов-ы
вечар-оквечар-ынк-а

вечар-э-ць
веч-к-а (века)
веч-н-а
веч-н-а-зялён-ы
веч-н-асцьвеч-н-ы
веш-а-лк-а
ве-я-лк-а (вей-а-лк-а)
ве-я-льшчык- (вей-а-льшчык- )
ве-я-льшчыц-а (вей-а-льшчыц-а)
ве-я-нн-е (вей-а-нн-е)
ве-я-н-ы (вей-а-н-ы)
ве-я-ць (вей-а-ць)
вёрт-к-а
вёрт-к-асцьвёрт-к-і
вёсач-к-а
вёсель-н-ы
вёсл-ав-ы
вібр-ацый-н-ы
вібр-ацы-я (вібр-ацый-а)
вібр-ырав-а-нн-е
вібр-ырав-а-ць
від-а-… – першая частка
складаных слоў:
від-а-воч-н-ы і інш.
від-ав-ы
від-а-ць
від-н-ават-а
від-н-ават-ы
від-н-ат-а
від-н-е-ць
від-н-о
від-н-ы
від-овішч-а
від-овішч-н-ы
від-ушч-ы
віз-ав-а-нн-е
віз-ав-а-ць
візг-ат(параўн. віск- , віск-ат- )
візг-ат-а-нн-е
візг-ат-а-ць

візг-ат-лів-ы
візг-ат-ну-ць
візіт-н-ы
вік-ав-ы
віл-ават-ы
віл-а-падобн-ы
віл-ач-к-і
віл-ач-н-іквіл-ач-н-ы
віл-к-і
вільгат-н-е-ць
вільгот-н-а
вільгот-н-асцьвільгот-н-ы
віль-ну-ць
віл-я-нн-е
віл-я-ць
він-ават-а
він-ават-асцьвін-ават-ы
він-авац-і-ць
вінаград-арвінаград-ар-ск-і
вінаград-ар-ств-а
вінаградз-ін-а
вінаград-н-іквінаград-н-ы
він-н-ы
він-оўніквін-оўніц-а
вінт-ав-ы
вінтовач-н-ы
вінц-іквіншав-а-льн-іквіншав-а-льн-іц-а
віншав-а-льн-ы
віншав-а-нн-е
віншав-а-ць
вір-ав-а-нн-е
вір-ав-а-ць
вір-ав-ы
віраж-н-ы
вірл-а-вок-асць-

вірл-а-вок- -і
вірл-аст-ы
вір-оквіртуоз-н-а
віртуоз-н-асцьвіртуоз-н-ы
вірус-н-ы
вір-ыст-ы
вір-ы-ць
віс-е-ць
віск-лів-асцьвіск-лів-ы
віск-ну-ць
віс-л-а-вух- -і
віс-л-ы
віс-яч-ы
віт-а-льн-ы
вітамін-ав-ы
вітамін-ізав-а-ць
вітамін-ізацы-я (вітамін-ізацый-а)
вітамін-н-ы
віт-а-нн-е
віт-а-ць
віт-к-а
віт-к-ов-ы
віт-оквітрын-н-ы
віт-ушк-а
віхр-ав-ы
віхр-аст-ы
віхр-ы-ць
ві-цц-ё
ві-ць
вішань-к-а
вішн-ёв-ы
вішн-ёў-к-а
вішн-як- (вішн+няк+ )
вішч-а-нн-е
вішч-а-ць
віяланчэл-іствіяланчэл-іст-к-а
віяланчэль-н-ы
воблач-к-а

воблач-н-асцьвоблач-н-ы
воб-мац-к-ам
воб-меш-к-а
вобраз-н-а
вобраз-н-асцьвобраз-н-ы
вобыск- вогн-е-дыш-н-ы
вогн-е-не-бяспеч-н-ы
вогн-енн-ы
вогн-е-трыва-л-асцьвогн-е-трыва-л-ы
вогн-е-туш-ы-цельвогн-е-ў-стой-лів-асцьвогн-е-ў-стой-лів-ы
вогн-ішч-а
вод-а-… – першая частка
складаных слоў:
вод-а-пра-вод- - і інш.
водар-н-ы
вод-бліск- вод-вед-к-і
вод-вед- -ы
вод-галасвод-галас-аквод-гук- вод-зыў- вод-лі-ў- вод-мель- вод-н-іквод-н-ы
вод-пуск- вод-свет- вод-ступ- во-е-началь-нік(вой-э-началь-нік- )
вожык-аўвоз- воз-к-а
воз-ні[ц-к]-і (воз+нік+ск+і)
воз-ні[ц-тв]-а (воз+нік+ств+а)

воз-чыквоз-чы[ц-к]-і (воз+чык+ск+і)
во-ін- (вой-ін- )
во-ін-ск-і (вой-ін-ск-і)
вой-ка-нн-е
вой-ка-ць
вой-ск-а
вок-а-мг-ненн-а
вок-а-мг-ненн-е
вок-а-мг-ненн-ы
во-клад-ач-н-ы
во-клад-к-а
во-клік- во-кліч- во-крык- волак-ам
волас-а-падобн-ы
волат-аў-ск-і
воль-н-а
воль-н-а-люб-ів-ы
воль-а-на-ём-н-ы
воль-н-асцьволь-н-ы
вол-яй-ня-вол-яй
вонк-ав-а
вонк-ав-ы
во-піс- во-плеск- -і
во-прат-к-а
вопыт-н-асцьвопыт-н-ы
вораг-аўвор-н-ы
ворс-ав-ы
вор-ыв-а
вор-ыў-н-ы
вос-ев-ы
восем- -дзесятвосем- -сотвосенн- -ю
восень-ск-і
восп-ав-ы

восп-ін-а
востр-а
востр-а-вуголь-н-ы
востр-а-дэфіцыт-н-ы
востр-а-канц-ов-ы
востр-асцьвостр-а-язык- -і
во-сып- во-сып-к-а
вось-вось
восьм- -ы
вотруб’-е
(вотруб-й-э; гіст. вот-руб’-е)
вотруб’-ев-ы (вотруб-й-эв-ы)
воўн-а-а-прац-оў-ч- -ы
воўн-а-прадз-енн-е
воўн-а-прадз-ільн-ы
воўн-а-прадз-ільн-я
воўн-а-час-а-льн-ы
воўч- -ы
вох-ка-нн-е
вох-ка-ць
вох-ну-ць
вохр-ы-ць
воцат-н-іц-а
воцат-н-ы
во-чап- воч-к-а
воч-н-ы
вошч-ан-ы
вуал-ев-ы
вуал-ірав-а-ць
вугаль-н-ы
вугаль-шчыквугаль-шчыц-а
вугл-ават-асцьвугл-ават-ы
вугл-ав-ы
вугл-а-мер- вугл-а-мер-н-ы
вугл-е-… – першая частка
складаных слоў:

вугл-е-з-дабы-ч-а і інш.
вуголь-н-іквуголь-чыквугр-ават-асцьвугр-ават-ы
вугр-а-падобн-ы
вугр-ов-ы
вуд-ачк-а
вудж-энн-е
вудз-і-льн-а
вудз-і-льн-ы
вудз-і-льшчыквудз-і-ць
вуж-авінн-е
вуж-ан-я
вуж-ач-ы
вузд-эчк-а
вузд-эчк-ав-ы
вузель-чык(гіст. вуз-ель-чык- )
вуз-е-ць
вуз-і-ць
вуз-к-а
вуз-к-ават-ы
вуз-к-а-… – першая частка
складаных слоў:
вуз-к-а-кал-ей-к-а і інш.
вуз-к-асцьвуз-к-і
вузл-ават-асцьвузл-ават-ы
вузл-ав-ы
вузл-а-вяз-а-льн-іквузл-а-вяз-а-льн-ы
вул-ач-к-а
вул-ейвул-іц-а
вул-іч-к-а
вул-іч-н-ы
вулкан-ізав-а-ць
вулкан-ізатарвулкан-ізацый-н-ы

вулкан-ізацы-я (вулкан-ізацый-а)
вулкан-ічн-ы
вулл-ёв-ы
ву-праж- (параўн. за-праг-а-ць)
ву-праж-н-ы
вуркат-лів-ы
вурч-а-нн-е
вурч-а-ць
вус-ат-ы
вус-іквус-н-а (вуст+н+а)
вус-н-ы (вуст+н+ы)
вустрыч-н-ы
вусц-ев-ы
ву-сціл-к-а
ву-сціл-к-ав-ы
вух-ну-ць
вуч-ан-іц-а
вуч-ан-ы
вуч-аньвуч-н-ёў-ск-і
вуч-н-ёў-ств-а
вуч-об-а
вуч-он-асцьвуч-он-ы
вуч-ы-лішч-а
вуч-ы-лішч-н-ы
вуч-ы-ць
вуч-эб-н-ы
вуч-энн-е
вуш-анк-а
вуш-аст-ы
вуш-ат-ы
вуш-к-а
вуш-н-ы
вы-ар-а-ць
вы-бар- вы-баран-ав-а-ць
вы-баран-оў-ва-ць
вы-бар-ач-н-а
вы-бар-ач-н-ы
вы-бар-к-а
вы-бар-н-асць-

вы-бар-н-ы
вы-бар-ч-ы
вы-бар-шчыквы-бар-шчыц-а
вы-бар- -ы
вы-бач-а-льн-ы
вы-бач-а-ць
вы-бач-ы-ць
вы-бач-энн-е
(параўн. пра-бач-энн-е)
вы-бег-чы
вы-бел-і-ць
вы-бель-ва-нн-е
вы-бель-ва-ць
вы-бі-ва-лк-а
вы-бі-ва-нн-е
вы-бі-ва-ць
вы-бір-а-льшчыквы-бір-а-льшчыц-а
вы-бір-а-нн-е
вы-бір-а-ць
вы-бі-ць
вы-бліск- вы-бліск-ва-ць
вы-бліс-ну-ць (вы+бліск+ну+ць)
вы-блыт-а-ць
вы-блыт-ва-нн-е
вы-блыт-ва-ць
вы-бо-ін-а (вы-бой-ін-а)
вы-бо-іст-ы (вы-бой-іст-ы)
вы-бой-н-ы
вы-брак-ав-а-ць
вы-брак-оў-ва-ць
вы-бр-а-нн-е
вы-бр-а-ць
вы-брук-ав-а-ць
вы-брук-оў-ва-ць
вы-бры-ва-нн-е
вы-бры-ва-ць
вы-брык- вы-брыс-ці
вы-бры-ць
вы-буд-ав-а-ць

вы-буд-оў-ва-ць
вы-буксір-ав-а-ць
вы-бух- вы-бух-а-ць
вы-бух-ну-ць
вы-бух-н-ы
вы-бух-ов-асцьвы-бух-ов-ы
вы-бы-ва-ць
вы-бы-цц-ё
вы-бы-ць
вы-бяг-а-нн-е
вы-бяг-а-ць
вы-вад- - (вывадка)
вывад- - (навуковы)
вы-вад-аквы-вад-к-а
вы-вад-к-ав-ы
вы-вад-н-ы
вы-важ-ва-нн-е
вы-важ-ва-ць
вы-важ-ы-ць
вы-ваз- вы-ваз-і-ць
вы-ваз-к-а
вы-ваз-н-ы
вы-вакс-ав-а-ць
вы-вакс-оў-ва-ць
вы-валак-а-нн-е
вы-валак-а-ць
вы-валак-ва-нн-е
вы-валак-ва-ць
вы-[вала-ч]ы (вы+валак+чы)
вы-вал-і-ць
вы-валь-ва-ць
вы-варат- вы-варат-н-ы
вы-варац-еньвы-вар-ва-нн-е
вы-вар-ва-ць
вы-вар-к-а
вы-вароч-ва-ць
вы-вар-ы-ць

вы-вастр-ы-ць
вы-вед-а-ць
вы-вед-ва-нн-е
вы-вед-ва-ць
вы-вез-ці
вы-вер-к-а
вы-вер-ну-ць (вы+верт+ну+ць)
вы-верц-е-ць
вы-верш-ы-ць
вы-вер-ы-ць
вы-вес-і-ць
вы-весл-ав-а-ць
вы-вес-ці
вы-ветр-а-ць
вы-ветр-ыва-нн-е
вы-ветр-ыва-ць
вы-ветр-ы-ць
вы-веш-ва-нн-е
вы-веш-ва-ць
вы-ве-я-ць (вы-вей-а-ць)
вы-ві-ва-ць
вы-від-н-е-ць
вы-віх- вы-віх-ва-ць
вы-віх-ну-ць
вы-водз-і-ць
вы-воз-і-ць
вы-вор-ва-нн-е
вы-вор-ва-ць
вы-востр-ыва-ць
вы-вудж-ва-нн-е
вы-вудж-ва-ць
вы-вудз-і-ць
вы-вуч-ан-асцьвы-вуч-а-ць
вы-вуч-ва-нн-е
вы-вуч-ва-ць
вы-вуч-к-а
вы-вуч-ы-ць
вы-вуч-энн-е
вы-вэндж-ва-ць
вы-вядз-енн-е
вы-вяз-а-ць
вы-вяз-ва-ць

вы-вя-л-і-ць (вы+вяд+л+і+ць)
вы-вя-ль-ва-нн-е
(вы+вяд+ль+ва+нн+е)
вы-вя-ль-ва-ць (вы+вяд+ль+ва+ць)
вы-вяр-а-ць
вы-вярж-энн-е
вы-габл-ев-а-ць
вы-габл-ёў-ва-ць
вы-гавар-ы-ць
вы-гавор-ва-ць
вы-гад-ав-а-ць
вы-гад-а-ць
вы-гад-ва-ць
выгад-н-а
выгад-н-асцьвыгад-н-ы
вы-гад-оў-ва-ць
вы-гал-е-ць
вы-гал-і-ць
вы-ган- вы-гандл-ев-а-ць
вы-ган-я-ць
вы-гар- вы-гар-ав-а-ць
вы-гарадз-і-ць
вы-гар-а-л-ы
вы-гар-а-нн-е
вы-гар-а-ць
вы-гар-а-ць
вы-гар-ва-ць
вы-гар-к-і
вы-гар-ну-ць (вы+гарт+ну+ць)
вы-гародж-ва-ць
вы-гар-ын-а
вы-гар-ышч-а
вы-гафт-ав-а-ць
вы-гафт-оў-ва-ць
вы-гац-і-ць
вы-гач-ва-нн-е
вы-гач-ва-ць
вы-гіб- вы-гіб-а-ць
вы-гі-н- - (вы+гіб+н+ )

вы-гі-н-а-нн-е
(вы+гіб+н+а+нн+е)
вы-гі-н-аст-ы (вы+гіб+н+аст+ы)
вы-гі-н-а-ць (вы+гіб+н+а+ць)
вы-гладж-ва-ць
вы-гладз-і-ць
вы-гледж-ва-ць
вы-глуш-ы-ць
вы-гляд- вы-гляд-а-нн-е
вы-гляд-а-ць
вы-гляд-ва-ць
вы-глядз-е-ць
вы-гля-ну-ць (вы+гляд+ну+ць)
вы-глянц-ав-а-ць
вы-глянц-оў-ва-ць
вы-гн-а-нн-е
вы-гн-а-н-ніквы-гн-а-н-ніц-а
вы-гн-а-н-ні[ц-к]-і
(вы+гн+а+н+нік+ск+і)
вы-гн-а-ць
вы-гні-ва-нн-е
вы-гні-ва-ць
вы-гні-с-ці
вы-гні-ць
вы-г-ну-т-асць(вы+гіб+ну+т+асць+ )
вы-г-ну-ць (вы+гіб+ну+ць)
выгод-н-а
выгод-н-асцьвыгод-н-ы
вы-голь-ва-нн-е
вы-голь-ва-ць
вы-горт-ва-нн-е
вы-горт-ва-ць
вы-граб-а-нн-е
вы-граб-а-ць
вы-граб-н-ы
вы-граб-ці
вы-гра-ва-нн-е
вы-гра-ва-ць
вы-грав-ірав-а-ць

вы-гран-і-ць
вы-грань-ва-ць
вы-гра-ць
вы-груж-а-ць
вы-груз-і-ць
вы-груз-к-а
вы-грыз-а-ць
вы-грыз-ці
вы-губ-і-ць
вы-гук- вы-гук-ва-нн-е
вы-гук-ва-ць
вы-гук-ну-ць
вы-гул- вы-гуль-ва-ць
вы-гуль-н-ы
вы-да-ва-ць (выдача)
выда-ва-ць (выдавецтва)
выда-вецвыда-ве[ц-к]-і (выда+вец+ск+і)
выда-ве[ц-тв]-а
(выда+вец+ств+а)
вы-да-і-ць (вы-дай-і-ць)
вы-дал-енн-е
вы-дал-і-ць
вы-дал-я-ць
вы-да-нн-е (дачка на выданні)
выда-нн-е (выдавецтва)
вы-дасканал-ен-асцьвы-дасканал-і-ць
вы-дасканаль-ва-нн-е
вы-дасканаль-ва-ць
выдатак- (гіст. вы-да-т-ак- - )
выдатк-ав-а-нн-е
выдатк-ав-а-ць
выдатк-оў-ва-нн-е
выдатк-оў-ва-ць
выдатн-а
выдатн-асцьвыдатн-іквыдатн-іц-а
вы-да-ць (выдача)

выда-ць (выдавецтва)
вы-да-ч-а
вы-дзел- вы-дзел-і-ць
вы-дзеўб-а-ць
вы-дзеўб-ці
вы-дзім-а-нн-е
вы-дзім-а-ць
вы-дзір-а-нн-е
вы-дзір-а-ць
вы-дзьм-ух-а-ць
вы-дзьм-ух-ва-ць
вы-дзьм-у-ць
вы-дзял-я-ць
вы-дой-ва-ць
вы-дра-і-ць (вы-драй-і-ць)
выдр-ан-я
вы-др-а-ць
выдр-ынвы-дрэс-ірав-а-ць
(параўн. дрэс-ур-а)
вы-дуб-і-ць
вы-дум-а-ць
вы-дум-ва-нн-е
вы-дум-ва-ць
вы-дум-к-а
вы-думл-іва-ць
вы-думл-я-ць
вы-душ-ва-нн-е
вы-душ-ва-ць
вы-душ-ы-ць
вы-дых- вы-дых-а-льн-ы
вы-дых-а-нн-е
вы-дых-а-ць
вы-дых-а-ць
вы-дых-ну-ць
вы-езд- вы-ездж-ва-ць
вы-ездз-і-ць
вы-ем-ач-н-ы
вы-ем-іст-ы
вы-ем-к-а
вы-ес-ці

вы-ех-а-ць
вы-жар-а
вы-жар-ын-а
вы-жар-ышч-а
вы-жы-ва-нн-е
вы-жы-ва-ць
вы-жым-а-нн-е
вы-жым-а-ць
вы-жын-а-ць
вы-жы-ць
вы-залац-і-ць
вы-залоч-ва-ць
вы-з-вал-енн-е
вы-з-вал-і-цельвы-з-вал-і-цель-ніц-а
вы-з-вал-і-ць
вы-з-вал-я-ць
вы-зван-і-ць
вы-звонь-ва-нн-е
вы-звонь-ва-ць
вы-здарав-е-ць
вы-здараўл-енн-е
вы-здараўл-іва-ць
вы-зелен-і-ць
вы-знач-а-льн-ы
вы-знач-а-ць
вы-знач-ы-ць
вы-знач-энн-е
вы-зуб-і-ць
вы-йгр-ава-ць
вы-йгр-а-ць
вы-йгр-ышвы-йгр-ыш-н-ы
вы-йс-ц-е
вы-йс-ці
вы-кав-а-ць
вы-каз-а-ць
вы-каз-ва-нн-е
вы-каз-ва-ць
вы-калас-ав-а-ць
вы-кал-а-ць
вы-калуп-а-ць
вы-калуп-ва-ць
вы-калуп-і-ць

вы-калупл-іва-ць
вы-калуп-ну-ць
выкан-а-льн-ы
выкан-а-нн-е
вы-канапац-і-ць
вы-канапач-ва-ць
выкан-а-ўц-а
выкан-а-ўч-ы
выкан-а-ць
вы-кап-а-ць
вы-кап-еньвы-кап-н-ёв-ы
вы-каран-енн-е
вы-каран-і-ць
вы-каран-я-ць
вы-карм-аквы-карм-і-ць
вы-карч-ав-а-ць
вы-карч-оў-ва-нн-е
вы-карч-оў-ва-ць
вы-карч-оў-к-а
вы-карыст-а-нн-е
вы-карыст-а-ць
вы-карыст-оў-ва-нн-е
вы-карыст-оў-ва-ць
вы-кас-ав-а-ць
вы-кас-і-ць
вы-кас-оў-ва-нн-е
вы-кас-оў-ва-ць
вы-кац-і-ць
вы-кач-а-ць
вы-кач-ва-нн-е
вы-кач-ва-ць
вы-кід- вы-кід-а-льніквы-кід-а-нн-е
вы-кід-а-ць
вы-кід-а-ць
вы-кід-ва-нн-е
вы-кід-ва-ць
вы-кі-ну-ць (вы+кід+ну+ць)
вы-кіп-а-ць
вы-кіп-е-ць
вы-кіп-яц-і-ць

вы-кір-ав-а-ць
вы-кір-оў-ва-ць
вы-клад- выклад-а-нн-е
выклад-а-ць
вы-клад-ва-нн-е
вы-клад-ва-ць
вы-клад-к-а
выклад-чыквыклад-чыц-а
выклад-чы[ц-к]-і
(выклад+чык+ск+і)
вы-клапат-а-ць
вы-клас-ці
вы-клев-а-ць
вы-кле-і-ць (вы-клей-і-ць)
вы-клей-ва-нн-е
вы-клей-ва-ць
вы-клейм-ав-а-ць
вы-клеп-а-ць
вы-клеп-к-а
вы-клёп-ва-ць
вы-клёў-ва-ць
вы-клік- вы-клік-а-нн-е
вы-клік-а-ць
вы-клік-а-ць
вы-клік-ну-ць
вы-клінь-ва-нн-е
вы-ключ-а-ць
вы-ключ-н-а
вы-ключ-н-асцьвы-ключ-н-ы
вы-ключ-ы-ць
вы-ключ-энн-е
вы-кол-ва-нн-е
вы-кол-ва-ць
выкон-ва-нн-е
выкон-ва-ць
вы-коп-ва-нн-е
вы-коп-ва-ць
вы-кормл-іва-нн-е
вы-кормл-іва-ць

вы-коў-ва-нн-е
вы-коў-ва-ць
вы-коч-ва-нн-е
вы-коч-ва-ць
вы-кош-ва-ць
вы-крад-а-льніквы-крад-а-льніц-а
вы-крад-а-нн-е
вы-крад-а-ць
вы-крад-ва-нн-е
вы-крад-ва-ць
вы-кра-і-ць (вы-край-і-ць)
вы-край-к-а
вы-крас-а-нн-е
вы-крас-а-ць
вы-крас-а-ць
вы-красл-і-ць
вы-крой-ва-нн-е
вы-крой-ва-ць
вы-крут- вы-круц-і-ць
вы-круч-ва-нн-е
вы-круч-ва-ць
вы-кры-ва-льн-іквы-кры-ва-льн-іц-а
вы-кры-ва-льн-ы
вы-кры-ва-нн-е
вы-кры-ва-ць
вы-крык- вы-крык-ва-нн-е
вы-крык-ва-ць
вы-крык-ну-ць
вы-кры-цц-ё
вы-кры-ць
вы-крыш-ва-ць
вы-крыштал-ізоў-ва-нн-е
вы-крыштал-ізоў-ва-ць
вы-крыш-ы-ць
вы-крэс-ва-нн-е
вы-крэс-ва-ць
вы-крэсл-іва-нн-е
вы-крэсл-іва-ць
вы-куп- -

вы-куп-а-ць
вы-куп-і-ць
вы-купл-енн-е
вы-купл-іва-ць
вы-купл-я-ць
вы-куп-н-ы
вы-куп-шчыквы-куп-шчыц-а
вы-кур-ва-нн-е
вы-кур-ва-ць
вы-кур-ы-ць
вы-кус-ва-нн-е
вы-кус-ва-ць
вы-кус-і-ць
вы-лав-і-ць
вы-лаж-ы-ць
вы-лаз- вы-лаз-і-ць
вы-лаз-к-а
вы-лам- вы-лам-а-ць
вы-лаў- вы-ла-я-ць (вы-лай-а-ць)
вы-лег-чы
вы-леж-а-л-ы
вы-леж-а-ць
вы-леж-ва-ць
вы-лез-ці
вы-леп-і-ць
вы-лепл-іва-нн-е
вы-лепл-іва-ць
вы-лет- вы-лец-е-ць
вы-леч-ва-нн-е
вы-леч-ва-ць
вы-леч-н-асцьвы-леч-н-ы
вы-леч-ы-ць
вы-лі-ва-нн-е
вы-лі-ва-ць
вы-ліз-а-ць
вы-ліз-ва-ць
вы-лік- вы-лінь-ва-ць

вы-лін-я-л-ы
вы-лін-я-ць
вы-лі-ць
вы-ліч-а-льн-іквы-ліч-а-льн-ы
вы-ліч-а-ць
вы-ліч-ва-ць
вы-ліч-ы-ць
вы-ліч-энн-е
вы-ломл-іва-нн-е
вы-ломл-іва-ць
вы-лоўл-іва-нн-е
вы-лоўл-іва-ць
вы-лудж-ва-ць
вы-лудз-і-ць
вы-луз-а-ць
вы-луз-ва-нн-е
вы-луз-ва-ць
вы-луч-а-ць
вы-луч-ы-ць
вы-луч-энецвы-луч-энк-а
вы-луч-энн-е
вы-лушч-ва-нн-е
вы-лушч-ва-ць
вы-лушч-ы-ць
вы-лят-а-ць
вы-ляч-энн-е
вы-мав-і-ць
вы-маг-а-нн-е
вы-маг-а-ць
вы-маз-а-ць
вы-маз-ва-ць
вы-майстр-ав-а-ць
вы-майстр-оў-ва-ць
вы-мак-а-нн-е
вы-мак-а-ць
вы-мак-л-ы
вы-мак-ну-ць
вы-малат- вы-малац-і-ць
вы-мал-ев-а-ць
вы-мал-ёў-ва-ць
вы-мал-і-ць

вы-малоч-ва-нн-е
вы-малоч-ва-ць
вы-м-а-нн-е (вы+нім+а+нн+е)
вы-мань-ва-ць
вы-мараз-і-ць
вы-марож-ва-ць
вы-мар-ы-ць
вы-масц-і-ць
вы-мат-а-ць
вы-маўл-енн-е
вы-маўл-я-ць
вы-м-а-ць (вы+нім+а+ць)
вы-мач-к-а
вы-мач-ы-ць
вы-мень-ва-ць
вы-мен-я-ць
вы-мер-а-ць
вы-мер-ва-ць
вы-мерз-л-ы
вы-мерз-ну-ць
вы-мерз-ці
вы-мерк-ав-а-ць
вы-мер-л-ы
вы-мер-н-асцьвы-мер-н-іквы-мер-н-ы
вы-мер-ці
вы-мес-і-ць
вы-мес-ці
вы-меш-а-ць
вы-меш-ва-нн-е
вы-меш-ва-ць
вы-мо-ін-а (вы-мой-ін-а)
вы-моль-ва-ць
вы-мот-ва-нн-е
вы-мот-ва-ць
вы-моч-ва-нн-е
вы-моч-ва-ць
вы-мошч-ва-нн-е
вы-мошч-ва-ць
вы-мудр-ы-ць
вы-мур-оў-ва-ць
вы-мус-і-ць
вы-муч-ва-нн-е

вы-муч-ва-ць
вы-муч-ы-ць
вы-муш-ан-а
вы-муш-а-ць
вы-мч-а-ць
вы-мы-ва-нн-е
вы-мы-ва-ць
вы-мысел- вы-мы-ць
вы-мяж-оў-ва-ць
вы-мяр-а-льн-іквы-мяр-а-льн-ы
вы-мяр-а-льшчыквы-мяр-а-льшчыц-а
вы-мяр-а-ць
вы-мярз-а-нн-е
вы-мярз-а-ць
вы-мярк-оў-ва-нн-е
вы-мярк-оў-ва-ць
вы-мяр-энн-е
вы-мят-а-ць
вы-на-йс-ці
вы-нас- вы-нас-і-ць
вы-нас-н-ы
вы-на-ходз-і-ць
вы-на-ход-лів-а
вы-на-ход-лів-асцьвы-на-ход-ніквы-на-ход-ніц-а
вы-на-ход-ні[ц-к]-і
(вы+на+ход+нік+ск+і)
вы-на-ход-ні[ц-тв]-а
(вы+на+ход+нік+ств+а)
вы-на-ход-ств-а
вы-на-ход-ц-а
вы-нес-ці
вынік- вынік-а-ць
вынік-ну-ць
вынік-ов-ы
вы-нішч-а-ць
вы-нішч-ы-ць

вы-нішч-энн-е
вы-нос-іст-ы
вы-нос-і-ць
вы-нос-лів-асцьвы-нос-лів-ы
вы-нос-н-ы
вы-нош-ва-нн-е
вы-нош-ва-ць
вы-ныр-а-ць
вы-ныр-ва-ць
вы-ныр-ну-ць
вы-няньч-ва-ць
вы-няньч-ы-ць
вы-няс-енн-е
вы-ня-т-ак- (ад вы-ня-т-ы)
вы-ня-т-к-а
вы-ня-ць
вы-пад- выпад-аквы-пад-а-нн-е
вы-пад-а-ць (падзенне)
выпад-а-ць (выпадкова)
вы-падз-енн-е
выпад-к-ам
выпад-к-ов-а
выпад-к-ов-асцьвыпад-к-ов-ы
вы-па-і-ць (вы-пай-і-ць)
вы-пакут-ав-а-ць
вы-паласк-а-ць
вы-палас-ну-ць
(вы+паласк+ну+ць)
вы-пал-а-ць
вы-пал-ін-а
вы-палірав-а-ць
вы-пал-і-ць
вы-палоск-ва-ць
вы-паль-ва-нн-е
вы-паль-ва-ць
вы-памп-ав-а-ць
вы-памп-оў-ва-нн-е
вы-памп-оў-ва-ць
вы-паражн-і-ць
вы-паражн-я-ць

вы-пар-а-льнасцьвы-пар-а-ць
вы-пар-а-ць
вы-пар-ва-нн-е
вы-пар-ва-ць
вы-пар-н-ы
вы-пар-ы-ць
вы-пар-энн-е
вы-пас- вы-пас-ва-ць
вы-пас-в-і-ць
вы-пас-н-ы
вы-пас-ці
вы-па-траб-ав-а-ць
вы-патраш-ы-ць
вы-паўз-а-ць
вы-паўз-ці
вы-пац-е-ць
вы-пацк-а-ць
вы-перадж-а-ць
вы-перадж-энн-е
вы-перадз-і-ць
вы-пер-ці
вы-пест-ав-а-ць
вы-песц-і-ць
вы-петл-я-ць
вы-печ-к-а
вы-[пе-ч]ы (вы+пек+чы)
вы-пешч-ва-ць
вы-піл-ав-а-ць
вы-піл-і-ць
вы-піл-оў-ва-нн-е
вы-піл-оў-ва-ць
вы-піл-оў-к-а
вы-піль-ва-нн-е
вы-пін-а-ць
вы-пір-а-ць
вы-піс-а-ць
вы-піс-ва-нн-е
вы-піс-ва-ць
вы-піс-к-а
вы-піс-н-ы
вы-піх-а-нн-е
вы-піх-а-ць

вы-піх-а-ць
вы-піх-ва-нн-е
вы-піх-ва-ць
вы-піх-ну-ць
вы-пі-ць
вы-плав-і-ць
вы-плад-аквы-плак-а-ць
вы-плак-ва-ць
вы-плат- -а
вы-плат-н-ы
вы-плаў-к-а
вы-плаўл-я-ць
вы-плац-і-ць
вы-плач-ва-нн-е
вы-плач-ва-ць
вы-плес-ці
вы-плёў-ва-ць
вы-плы-ва-нн-е
вы-плы-ва-ць
вы-плы-с-ці
вы-плы-ць
вы-плю-ну-ць
вы-плят-а-ць
вы-[п-н]у-ць (вы+пн+ну+ць)
вы-пой-ва-нн-е
вы-пой-ва-ць
вы-пол-ва-ць
вы-пор-ва-ць
вы-поўз-ва-ць
вы-поўз-ін-ы
вы-праб-ав-а-льн-іквы-праб-ав-а-льн-ы
вы-праб-ав-а-нн-е
вы-праб-ав-а-ць
вы-праб-оў-ва-нн-е
вы-праб-оў-ва-ць
вы-прав- -а
вы-пра-вадж-ва-нн-е
вы-пра-вадж-ва-ць
вы-пра-вадз-і-ць
вы-пра-ва-нн-е
вы-пра-ва-ць
вы-прав-і-ць

вы-праг-а-нн-е
вы-праг-а-ць
вы-праг-чы
вы-прад-а-ць
вы-прад-ва-ць
вы-прамен-і-ць
вы-прамень-ва-льн-ы
вы-прамень-ва-нн-е
вы-прамень-ва-ць
вы-прам-і-ць
вы-прамл-енн-е
вы-прамл-я-льн-ы
вы-прамл-я-ць
вы-прам-ніквы-прас-ав-а-ць
вы-прас-і-ць
вы-прас-оў-ва-ць
вы-праст-а-ць
вы-прас-ці
вы-праў-к-а
вы-праўл-енн-е
вы-праўл-я-ць
вы-прац-ав-а-ць
вы-прац-оў-ва-ць
вы-прац-оў-к-а
вы-пра-ць
вы-прост-ва-нн-е
вы-прост-ва-ць
вы-прош-ва-нн-е
вы-прош-ва-ць
вы-пудж-ва-ць
вы-пудз-і-ць
вы-пук-л-а (параўн. вы-пуч-ва-ць)
вы-пук-л-асцьвы-пук-л-енн-е
вы-пук-л-ін-а
вы-пук-л-і-ць
вы-пук-л-ы
вы-пук-л-я-ць
вы-пуск- вы-пуск-а-нн-е
вы-пуск-а-ць
вы-пуск-н-іквы-пуск-н-іц-а

вы-пуск-н-ы
вы-пуст-аш-ан-асцьвы-пуст-аш-ы-ць
вы-пуст-ош-ва-ць
вы-пусц-і-ць
вы-пуч-ва-нн-е
вы-пуч-ва-ць
вы-пуч-ы-ць
вы-пх-а-ць
вы-пх-ну-ць
вы-пыл-і-ць
вы-пыль-ва-ць
вы-пырск-а-ць
вы-пырск-ва-ць
вы-пырс-ну-ць
(вы+пырск+ну+ць)
вы-пырх-ва-ць
вы-пырх-ну-ць
вы-пыт-а-ць
вы-пыт-ва-нн-е
вы-пыт-ва-ць
вы-пяк-а-нн-е
вы-пяк-а-ць
вы-пярэдж-ва-нн-е
вы-пярэдж-ва-ць
вы-раб- вы-раб-ат-к-а
вы-раб-і-ць
вы-рабл-я-ць
выраж-а-ць
выраж-энн-е
вы-раз- - (выразанне)
выраз- - (выражэнне)
вы-раз-а-нн-е
вы-раз-а-ць
вы-раз-а-ць
выраз-і-ць
вы-раз-к-а
выраз-лів-ы
выраз-н-а
выраз-н-асцьвыраз-н-іквыраз-н-іц-а
выраз-н-ы

вы-раз-н-ы
вы-ран-і-ць
вы-раст-а-ць
вы-[рас-ц]і (вы+раст+ці)
вы-расц-і-ць
вы-рат-ав-а-льн-іквы-рат-ав-а-льн-іц-а
вы-рат-ав-а-льн-ы
вы-рат-ав-а-нн-е
вы-рат-ав-а-ць
(параўн. рат-унак- )
вы-рат-оў-ва-ць
вы-рат-оў-н-ы
вы-раўн-ав-а-ць
вы-раўн-оў-ва-нн-е
вы-раўн-оў-ва-ць
вы-раўн-я-ць
вы-рач-энн-е
вы-раш-а-льн-ы
вы-раш-а-ць
вы-раш-ы-ць
вы-раш-энн-е
вы-рв-а-ць
вы-роўн-іва-нн-е
вы-роўн-іва-ць
вы-рошч-ва-нн-е
вы-рошч-ва-ць
вы-руб- вы-руб-а-ць
вы-руб-і-ць
вы-руб-к-а
вы-рудз-е-ць
вы-рул-і-ць
вы-руль-ва-нн-е
вы-руль-ва-ць
вы-руч-а-ць
вы-руч-к-а
вы-руч-ы-ць
вы-рыв-а-нн-е
вы-рыв-а-ць (рваць)
вы-ры-ва-ць (вырыць)
вы-рыс-ав-а-ць
вы-рыс-оў-ва-ць
вы-ры-ць

вы-рэз-ва-ць
вы-садж-ва-нн-е
вы-садж-ва-ць
вы-садз-і-ць
вы-сад-к-а
вы-сад-к-ав-ы
вы-сад-к-і
выс-ак-а-… – першая частка
складаных слоў :
выс-ак-а-род-н-ы і інш.
вы-сах-л-ы
вы-сах-ну-ць
вы-сач-ы-ць
выс-ач-эзн-ы
выс-ач-энн-ы
вы-сват-а-ць
вы-сват-ва-ць
вы-свет-л-і-ць
вы-свец-і-ць
вы-свеч-ва-ць
вы-свідр-ав-а-ць
вы-свідр-оў-ва-ць
вы-свіст-а-ць
вы-свіст-ва-нн-е
вы-свіст-ва-ць
вы-свят-л-енн-е
вы-свят-л-я-ць
вы-седж-ва-нн-е
вы-седж-ва-ць
вы-седз-е-ць
вы-сей-ва-нн-е
вы-сек- -а
вы-сел-і-ць
вы-сел-к-і
вы-серабр-ы-ць
вы-се-ў- вы-се-ў-к-і
вы-сеч-к-а
вы-[се-ч]ы (вы+сек+чы)
вы-се-я-ць (вы-сей-а-ць)
вы-сіл-енн-е
вы-скак-ва-ць
вы-скач-ы-ць
вы-сквар-ва-нн-е

вы-сквар-ва-ць
вы-сквар-к-і
вы-сквар-ы-ць
вы-скок-ва-ць
вы-скраб-а-нн-е
вы-скраб-а-ць
вы-скраб-ці
вы-скрэб-ва-нн-е
вы-скрэб-ва-ць
вы-скуб-а-нн-е
вы-скуб-а-ць
вы-скуб-ва-нн-е
вы-скуб-ва-ць
вы-скуб-ну-ць
вы-скуб-ці
вы-слав-і-ць
вы-слаўл-енн-е
вы-слаўл-я-ць
вы-сл-а-ць
вы-слізг-а-ць
вы-слізг-ва-ць
вы-сліз-ну-ць (вы+слізг+ну+ць)
вы-слоў-е (вы-слоў-й-э)
вы-слуг- -а
вы-слуг-оў-ва-ць
вы-служ-ва-нн-е
вы-служ-ва-ць
вы-служ-ы-ць
вы-слух-а-ць
вы-слух-ва-нн-е
вы-слух-ва-ць
вы-слух-оў-ва-нн-е
вы-слух-оў-ва-ць
вы-смаг-а-ць
вы-смаг-л-ы
вы-смаг-ну-ць
вы-смаж-ва-нн-е
вы-смаж-ва-ць
вы-смаж-ы-ць
вы-смакт-а-ць
вы-смей-ва-нн-е
вы-смей-ва-ць
вы-сме-я-ць (вы-смей-а-ць)
вы-смокт-ва-нн-е

вы-смокт-ва-ць
вы-смоль-ва-ць
вы-снав-а-ць
вы-сн-і-ць
вы-снов- -а
вы-сноў-ва-ць
выс-ок-а
выс-ок-а-… – першая частка
складаных слоў:
выс-ок-а-культур-н-ы і інш.
выс-ок-і
выс-от-н-ы
вы-соў-ва-нн-е
вы-соў-ва-ць
вы-соў-н-ы
вы-соч-ва-нн-е
вы-соч-ва-ць
вы-спе-л-і-ць
вы-спе-л-ы
вы-спе-ль-ва-ць
вы-спе-ць
вы-спя-ва-нн-е
вы-спя-ва-ць
вы-сс-а-ць
вы-став-ач-н-ы
вы-став-і-ць
вы-стаў-к-а
вы-стаўл-енн-е
вы-стаўл-я-ць
вы-стаў-н-ы
вы-ста-я-ць (вы-стай-а-ць)
вы-стой-ва-нн-е
вы-стой-ва-ць
вы-страл- вы-страл-і-ць
вы-страл-я-ць
вы-страч-ы-ць
вы-строй-ва-нн-е
вы-строч-ва-ць
вы-струг-а-ць
вы-струг-ва-ць
вы-стрыг-а-ць
вы-стрыг-чы
вы-стрэль-ва-ць

вы-студж-ва-нн-е
вы-студж-ва-ць
вы-студз-і-ць
вы-стук-а-ць
вы-стук-ва-нн-е
вы-стук-ва-ць
вы-ступ- вы-ступ-а-ць
вы-ступ-і-ць
вы-ступл-енн-е
вы-сты-ва-ць
вы-сты-ць
вы-су-ну-ць
вы-суш-ва-нн-е
вы-суш-ва-ць
вы-суш-ы-ць
вы-сціл-а-нн-е
вы-сціл-а-ць
вы-сыл-а-нн-е
вы-сыл-а-ць
вы-сыл-к-а
вы-сып-а-нн-е
вы-сып-а-ць
вы-сып-а-ць
вы-сып-к-а
вы-сып-н-ы
вы-сыс-а-нн-е
вы-сыс-а-ць
вы-сых-а-нн-е
вы-сых-а-ць
высь- вы-ся-ва-нн-е
вы-ся-ва-ць
вы-сяд-а-ць
вы-сяк-а-нн-е
вы-сяк-а-ць
вы-сял-енн-е
вы-сял-я-ць
вы-тан-ч-ан-а
вы-тан-ч-ан-асцьвы-тан-ч-ы-ць
вы-тап-і-ць
вы-тап-к-а
вы-тап-к-і

вы-тапт-а-ць
вы-тарг-ав-а-ць
вы-тарг-оў-ва-ць
вы-тач-ы-ць
вы-твор-ц-а
вы-твор-ч-асцьвы-твор-ч-ы
вы-тк-а-ць
вы-тлумач-ва-ць
вы-тлумач-ы-ць
вы-тлумач-энн-е
вы-ток- вы-топл-іва-нн-е
вы-топл-іва-ць
вы-топт-ва-нн-е
вы-топт-ва-ць
вы-точ-ва-нн-е
вы-точ-ва-ць
вы-траб-ав-а-ць
вы-траб-оў-ва-ць
вы-трав-і-ць
вы-трал-ев-а-ць
вы-трал-ёў-ва-ць
вы-траль-ва-ць
вы-трап-а-ць
вы-трас-а-нн-е
вы-трас-а-ць
вы-трас-ці
вы-траўл-я-ць
вы-трус-к-і
вы-труц-і-ць
вы-труч-ва-нн-е
вы-труч-ва-ць
вы-трыва-ць
вы-трым-а-н-асцьвы-трым-а-ць
вы-трым-к-а
вы-трымл-іва-нн-е
вы-трымл-іва-ць
вы-трэс-ва-нн-е
вы-трэс-ва-ць
вы-туп-і-ць
вы-тупл-іва-ць
вы-тупл-я-ць

вы-тынк-ав-а-ць
вы-тынк-оў-ва-ць
вы-тычк-ав-а-ць
вы-тычк-оў-ва-ць
вы-фарб-ав-а-ць
вы-фарб-оў-ва-ць
выхав-а-льніквыхав-а-льніц-а
выхав-а-льні[ц-к]-і
(выхав+а+льнік+ск+і)
выхав-а-н-асцьвыхав-а-н-ецвыхав-а-н-к-а
выхав-а-нн-е
выхав-а-ўч-ы
выхав-а-ць
вы-хад- вы-хадз-ецвы-хадз-і-ць
вы-хад-к-а
вы-хад-н-ы
вы-халадз-і-ць
вы-халодж-ва-ць
вы-хап-і-ць
вы-хваль-н-а
вы-хваль-н-ы
вы-хваль-ств-а
вы-хвал-я-нн-е
вы-ходз-і-ць
вы-ход-н-ы
вы-хопл-іва-ць
выхоў-ва-ць
вы-цадз-і-ць
вы-цві-л-ы
вы-цвіс-ці
вы-цвіт-а-нн-е
вы-цвіт-а-ць
вы-цвіт-ва-ць
вы-цераб-і-ць
вы-церп-е-ць
вы-церус-і-ць
вы-церуш-ы-ць
вы-цер-ці
вы-цесн-і-ць

вы-[це-ч]ы (вы+цек+чы)
вы-цір-а-нн-е
вы-цір-а-ць
вы-ціск-а-нн-е
вы-ціск-а-ць
вы-ціс-ну-ць (вы+ціск+ну+ць)
вы-цц-ё
вы-ць
вы-цэдж-ва-нн-е
вы-цэдж-ва-ць
вы-цяг-а-ць
вы-цяг-а-ць
вы-цяг-ва-нн-е
вы-цяг-ва-ць
вы-цяг-ну-ць
вы-цяж-к-а
вы-цяж-н-ы
вы-цяк-а-ць
вы-цяруш-ва-нн-е
вы-цяруш-ва-ць
вы-цярэбл-іва-ць
вы-цясн-енн-е
вы-цясн-я-ць
вы-ця-ць
вы-чакан-і-ць
вы-чакань-ва-ць
вы-чака-ць
вы-чаль-ва-ць
вы-чарн-і-ць
вы-чарп-а-льн-а
вы-чарп-а-льн-ы
вы-чарп-а-ць
вы-чарц-і-ць
вы-час-а-ць
вы-час-к-а
вы-час-к-і
вы-член-і-ць
вы-члян-енн-е
вы-члян-я-ць
вы-чыст-к-а
вы-чысц-і-ць
вы-чыт-а-ць
вы-чыт-ва-нн-е
вы-чыт-ва-ць

вы-чыт-к-а
вы-чышч-а-ць
вы-чышч-энн-е
вы-чэрп-ва-нн-е
вы-чэрп-ва-ць
вы-чэрч-ва-ць
вы-чэс-ва-нн-е
вы-чэс-ва-ць
вы-шарав-а-ць
вы-шароў-ва-ць
выш-к-а
выш-к-і
вы-шліф-ав-а-ць
вы-шліф-оў-ва-ць
вы-штамп-ав-а-ць
вы-штамп-оў-ва-ць
вы-штурх-а-ць
вы-штурх-ва-нн-е
вы-штурх-ва-ць
вы-штурх-ну-ць
вы-штурх-оў-ва-нн-е
вы-штурх-оў-ва-ць
вы-шук-а-льн-іквы-шук-а-льн-ы
вы-шук-а-нн-е
вы-шук-а-ць
вы-шук-ва-нн-е
вы-шук-ва-ць
вы-шук-н-ы
вы-шчалач-ы-ць
вы-шчарб-і-ць
вы-шчарбл-я-ць
вы-шчып-а-ць
вы-шчып-ва-нн-е
вы-шчып-ва-ць
вы-шчып-ну-ць
вы-шчэрбл-іва-ць
вы-шы-ва-льн-ы
вы-шы-ва-льшчыквы-шы-ва-льшчыц-а
вы-шы-ва-нн-е
вы-шы-ва-ць
выш-ын-н-ы
выш-ын-я

вы-шы-ў-к-а
вы-шы-ць
выш-эй
выш-эй-… – першая частка
складаных слоў:
выш-эй-на-зв-а-н-ы і інш.
выш-эйш-ы
вы-яв- -а
вы-яв-і-ць
вы-яд-а-ць
вы-яздж-а-ць
вы-яз-н-ы (вы+язд+н+ы)
вы-ясн-е-ць
вы-ясн-і-ць
вы-ясн-я-ць
вы-яўл-енн-е
вы-яўл-я-ць
вы-яў-н-ы
вэксаль-н-ы
вэндж-а-нн-е
вэндз-і-ць
вядз-енн-е
вядзер-ц-а
вядзёр-н-ы
вяд-ом-а
вяд-ом-асцьвяд-ом-ы
вяд-уч-ы
вяз-ав-ы
вяз-а-льн-іквяз-а-льн-ы
вяз-а-льшчыквяз-а-льшчыц-а
вяз-а-нк-а (ад вязаць)
вяз-а-нн-е
вяз-а-ць
вяз-к-а
вяз-к-асцьвяз-к-і
вяз-ну-ць
вя-л-а (вяд+л+а)
вя-л-асць- (вяд+л+асць+ )
вя-л-енн-е (вяд+л+енн+е)

вя-л-ен-ы (вяд+л+ен+ы)
вял-ізарн-ы
вял-ізн-ы
вял-ік-ас-н-а (вял+ік+аст+н+а)
вял-ік-ас-н-асць(вял+ік+аст+н+асць+ )
вял-ік-ас-н-ы (вял+ік+аст+н+ы)
вял-ік-асцьвял-ік-і
вя-л-і-ць (вяд+л+і+ць)
вя-л-ы (вяд+л+ы)
вянгл-ін-а
вяндл-ін-а
вяндл-ін-н-ы
вяндл-ярвяндл-яр-н-ы
вяндл-яр-н-я
вян-ец- (вянок)
вянец- (вянчаць)
вян-озн-ы
вян-оквян-оч-аквя-ну-ць (вяд+ну+ць)
вянч-а-льн-ы
вянч-а-нн-е
вянч-а-ць
вяпр-ов-ы
вяпр-уквярб-ін-к-а
вярблюдж-ын-а
вярблюдз-іц-а
вярб-няквярб-ов-ач-н-ы
вярб-ов-ы
вярб-оў-к-а
вярб-оў-шчыквярб-оў-шчыц-а
вяр-ну-ць (вярт+ну+ць)
вяровач-к-а
вяровач-н-іквяровач-н-іц-а
вяровач-н-ы

вярст-а-льшчыквярст-а-льшчыц-а
вярст-а-ць
вярт-а-нн-е
вярт-а-ць
вярх-ов-ы
вярх-ом
вярх-оў-е (вярх-оўй-э)
вярх-оў-н-ы
вярц-е-ць
вярч-альн-ы
вярч-энн-е
вярш-алін-а
вярш-к-ов-ы
вяршок- (старая мера даўжыні)
вярш-ок- (верх)
вярш-ын-н-ы
вярш-ын-я
вярш-ы-ць
вяселл- -е
вясель-н-ы
вясен-н-і
вясёлк-ав-ы
вяск-овецвяск-ов-ы
вяск-оўк-а
вясл-ярвясн-ов-ы
вясн-ой
вясн-ушк-а
вясн-ушк-ават-ы
вяст-унвятр-аквяхот-к-а
вячор-к-і
вячэр-а-ць
вячэр-н-і
вяшч-а-нн-е
вяшч-а-ць
вяшч-унвяшч-ун-к-а
вяшч-унн-я
вяшч-ун-ств-а

Г
габа-іст- (габай-іст- )
габардзін-ав-ы
габарыт-н-ы
габелен-ав-ы
габл-ёў-к-а
габл-яв-а-льн-ы
габл-яв-а-нн-е
габл-яв-а-ць
гаван-ск-і
гавар-к-і
гавар-лів-а
гавар-лів-асцьгавар-лів-ы
гавар-окгавар-ы-ць
гавар-энн-е
гав-е-нн-е
гав-е-ць (параўн. за-гав-ін-ы)
гавор-к-а
гаг-ар-ын-ы
гагат-а-нн-е
гагат-а-ць
гаг-ач-ы
гад-ав-а-л-ы
гад-ав-а-льнікгад-ав-а-нн-е
гад-ав-а-ць
гад-ав-ін-а
гад-ав-ы
гад-а-льн-ы
гад-а-нн-е
гад-а-ць
гадзін-к-а
гадзін-н-ікгадзін-н-ік-ав-ы

гадзін-н-ы
гадзін-шчыкгадз-і-ць
гадз-юк-а
гадз-юч- -ы
гадз-ян-я
гад-лів-а
гад-лів-асцьгад-лів-ы
гад-окга-енн-е (гай-энн-е)
гаеч-н-ы
га-ёк- (гай-ок- )
газ-ав-ы
газ-а-… – першая частка
складаных слоў:
газ-а-пра-вод- - і інш.
газ-ацы-я (газ-ацый-а)
газет-н-іц-а
газет-н-ы
газет-чыкгазет-чыц-а
газ-ірав-а-нн-е
газ-ірав-а-ць
газ-іроў-к-а
газ-іфікав-а-ць
газ-іфікацы-я (газ-іфікацый-а)
га-і-ць (гай-і-ць)
гайд-а-нн-е
гайд-а-ць
галав-а-круж-н-ы
галав-а-круж-энн-е
галав-а-лом-к-а
галав-а-лом-н-ы
галав-ешк-а

галав-ізн-а
галад-а-нн-е
галад-а-ць
галад-н-ават-ы
галад-оўк-а
галактыч-н-ы
гал-а-лёдгал-а-лёдз-іц-а
галантарэй-н-ы
галантн-а
галантн-асцьгалас-ав-а-нн-е
галас-ав-а-ць
галас-ав-ы
галас-іст-а
галас-іст-асцьгалас-іст-ы
гал-а-слоў-н-а
гал-а-слоў-н-асцьгал-а-слоў-н-ы
галас-окгалаў-н-ы
галач-к-а
галаш-энн-е
гал-енн-е
гал-е-ць
гал-е-ч-а
галён-ач-н-ы
галён-к-а
галён-к-а-ступ-н-ёв-ы
гал-ізн-а
гал-ін-а (параўн. галл-ё)
галін-а (гаспадаркі)
гал-ін-аст-ы
гал-ін-енн-е
гал-ін-іст-ы
гал-ін-к-а
гал-ін-к-ав-ы
галін-ов-ы (галіна)
гал-і-ць
галод-н-ы
галоп-ам
гал-от-а

галоў-к-а
галоў-н-а-каманд-ав-а-нн-е
галоў-н-а-каманд-у-юч-ы
(галоў-н-а-каманд-уй-уч-ы)
галоў-н-ы
галош-н-ы
галуб-ін-ы
галуб-і-ць
галуб-к-а
галуб-окгалуб-ян-я
галуб-ят-нікгалуб-ят-н-я
галун-н-ы
галун-ов-ы
галч-ан-я
галч-ынгалч-ын-ы
гальштуч-н-ы
галян-аст-ы
гаман-і-ць
гаман-к-і
ганарар-н-ы
ганар-лів-а
ганар-лів-асцьганар-лів-ы
ганар-ов-а
ганар-ов-асцьганар-ов-ы
ганар-ыст-а
ганар-ыст-асцьганар-ыст-ы
ганач-н-ы
гандл-ёв-ы
гандл-яв-а-ць
гандл-яргандл-яр-к-а
гандл-яр-ск-і
гандл-яр-ств-а
ган-еб-н-а
ган-еб-н-асцьган-еб-н-ы

ган-енн-е
ган-ецган-іцельган-іцель-к-а
ган-і-ць
гант-а-рэз-к-а
гант-ов-ы
ган-ч-ак(ад гон-ч-ы – парода сабак)
ганчар-н-ы
ганчар-н-я
ганчар-ств-а
гань-б-а
гань-б-ав-а-нн-е
гань-б-ав-а-ць
гань-б-і-ць
ган-я-ць
гар-ав-а-нн-е
гар-ав-а-ць
гар-ав-ы
гарадж-ан-інгарадж-ан-к-а
гарадз-і-ць
гарадзь-б-а
гарад-окгарад-ош-н-ікгарад-ош-н-ы
гарад-ск-і
гараж-н-ы
гар-анк-а
гарант-ав-а-ць
гарант-ый-н-ы
гарант-ы-я (гарант-ый-а)
гарач-лів-асцьгарач-лів-ы
гарач-насцьгарач-ын-я
гарач-ы-ць
гарб-ават-асцьгарб-ават-ы
гарбар-н-ы
гарбар-н-я
гарб-ат-асць-

гарб-ат-ы
гарб-ац-е-ць
гарб-ац-і-ць
гарб-ін-а
гарб-ін-к-а
гарбуз-ават-ы
гарбуз-ікгарбуз-н-ікгарбуз-н-ы
гарбуз-ов-ы
гардзін-ав-ы
гардэроб-н-ая
гардэроб-н-ы
гардэроб-шчыкгардэроб-шчыц-а
гарк-ав-асць- (горкі)
гаркав-асць- (картавасць)
гарк-ават-асцьгарк-ават-ы
гаркав-і-ць (картавіць)
гарк-ав-ы (горкі)
гаркав-ы (картавы)
гар-ка-нн-е
гарк-ат-а
гарл-ав-ін-а
гарл-ав-ы
гарлач-ык- (гіст. гарл-ач-ык- )
гарман-ізав-а-ць
гарман-ізацы-я (гарман-ізацый-а)
гарман-ірав-а-ць
гарман-ізав-а-ць
гарман-істгарман-ічн-а
гарман-ічн-асцьгарман-ічн-ы
гармат-н-ы
гармон-ікгармон-і-я (гармон-ій-а)
гарн-ав-ы
гарнаста-ев-ы (гарнастай-эв-ы)
гар-нец- (параўн. гар-чык- )
гарнізон-н-ы

гарн-істгарнітур-н-ы
гар-ну-ць (гарт+ну+ць)
гар-н-якгар-н-я[ц-к]-і (гар+н+як+ск+і)
гарод-н-ін-а
гарод-н-ы
гар-отн-а
гар-отн-асцьгарох-ав-інн-е
гарох-ав-ін-ы
гарох-ав-ішч-а
гарох-ав-ы
гарош-ын-а
гарош-ын-к-а
гарпун-н-ы
гарпун-шчыкгарт-ав-а-льн-ы
гарт-ав-а-льн-я
гарт-ав-а-нн-е
гарт-ав-а-ць
гарт-а-нн-е
гартан-н-ы
гарт-а-ць
гарт-оў-к-а
гарус-ав-ы
гарус-н-ы
гар-уч-ае
гар-уч-асцьгар-уч-ы
гар-ц-ав-ы (параўн. гар-нец- )
гарч-ыц-а
гарч-ы-ць
гарч-ыч-н-ікгарч-ыч-н-іц-а
гарч-ыч-н-ы
гарч-эйш-ы
гарч-э-ць
гаршк-ов-ы
гаршч-окгаршч-оч-акгарызанталь-н-а

гарызанталь-н-ы
гар-ыст-асцьгар-ыст-ы
гар-ышч-а
гарэз-ав-а-ць
гарэз-і-ць
гарэз-лів-а
гарэз-лів-асцьгарэз-лів-ы
гарэз-н-а
гарэз-н-асцьгарэз-н-ікгарэз-н-іц-а
гарэз-н-іч-а-ць
гарэз-н-ы
гар-э-лк-а (газавая)
гарэлк-а (гіст. гар-э-лк-а)
гар-э-л-ы
гар-э-нн-е
гар-э-ць
гас-і-ць
гас-ну-ць
гаспад-ар(параўн. гаспад-ын-я)
гаспад-ар-анн-е
гаспад-ар-к-а
гаспад-ар-лів-а
гаспад-ар-лів-асцьгаспад-ар-лів-ы
гаспад-ар-н-ікгаспад-ар-н-і[ц-к]-і
(гаспад+ар+н+ік+ск+і)
гаспад-ар-н-іч-а-нн-е
гаспад-ар-н-іч-а-ць
гаспад-ар-н-ы
гаспад-ар-оўгаспад-ар-ск-і
гаспад-ар-ч-а-раз-лік-ов-ы
гаспад-ар-ч-ы
гаспад-ар-ы-ць
гаспад-ын-інгаспад-ын-я
гастрал-ёр-

гастрал-ёр-к-а
гастрал-ёр-ств-а
гастрал-ірав-а-ць
гастроль-н-ы
гасц-ін-ая
гасцініч-н-ы
гасц-ін-н-а
гасц-ін-н-асцьгасц-ін-н-ы
гасц-і-ць
гасц-яв-а-нн-е
гасц-яв-а-ць
гасц-яв-ы
гатав-а-нн-е
гатав-а-ць
гатов-а (прыслоўе)
гатоў-насцьгатунк-ов-асцьгатунк-ов-ы
гаўбіч-н-ы
гафр-ырав-а-льн-ы
гафр-ырав-а-нн-е
гафр-ырав-а-ць
гафр-ыроў-к-а
гафт-ав-а-нн-е
гафт-ав-а-ць
гафт-ач-к-а
гац-ев-ы
гац-і-ць
гаш-ан-ы
гаш-энн-е
га-юч-а (гай-уч-а)
га-юч-асць- (гай-уч-асць- )
га-юч-ы (гай-уч-ы)
гваздзік-ов-ы
гвардзе-ец- (гвардзей-эц- )
гвардзей-ск-і
генез-іс- (параўн. генет-ык-а)
генерал-ісімусгенерал-ітэтгенераль-ск-і
генер-атаргенер-атар-н-ы

генер-ацы-я (генер-ацый-а)
генер-ырав-а-нн-е
генер-ырав-а-ць
генет-ык-а (параўн. генез-іс- )
генет-ыч-н-ы
гені-яльн-а (геній-альн-а)
гені-яльн-асць(геній-альн-асць- )
гені-яльн-ы (геній-альн-ы)
гера-ізав-а-ць (герай-ізав-а-ць)
гера-ізацы-я (герай-ізацый-а)
гера-ізм- (герай-ізм- )
гера-ін-я (герай-ін-я)
гера-ічн-а (герай-ічн-а)
гера-ічн-асць- (герай-ічн-асць- )
гера-ічн-ы (герай-ічн-ы)
герб-ав-ы
гербар-н-ы
гербар-ызав-а-ць
гербар-ызацы-я (гербар-ызацый-а)
гербар-ыйгерб-ов-ы
герб-оў-нікгеркулес-аўгеркулес-аў-ск-і
гермет-ызав-а-ць
гермет-ызацы-я
(гермет-ызацый-а)
гермет-ычн-а
гермет-ычн-асцьгермет-ычн-ы
геро-ік-а (герой-ік-а)
герой-ск-і
герой-ств-а
гіб-ельгіб-ель-н-асцьгіб-ель-н-ы
гіб-е-ць
гіб-к-асцьгіб-к-і
гібрыд-н-ы
гібрыд-ызацы-я
(гібрыд-ызацый-а)

гігант-ызмгіган[ц-к]-і (гігант+ск+і)
гігіен-істгігіен-ічн-асцьгігіен-ічн-ы
гігі-ка-нн-е
гігі-ка-ць
гільз-ав-ы
гімназ-істгімназ-іст-к-а
гімназ-іс[ц-к]-і
(гімназ+іст+ск+і)
гімназ-ічн-ы
гімназ-і-я (гімназ-ій-а)
гімнаст-к-а
гімнаст-ык-а
гімнаст-ыч-н-ы
гі-ну-ць (гіб+ну+ць)
гіпербал-ізав-а-ць
гіпербал-ізацы-я
(гіпербал-ізацый-а)
гіпербал-ічн-асцьгіпербал-ічн-ы
гіпербал-оідгіпнат-ызав-а-нн-е
гіпнат-ызав-а-ць
гіпнат-ызацы-я (гіпнат-ызацый-а)
гіпнат-ызёргіпнат-ызмгіпнат-ычн-а
гіпнат-ычн-ы
гіпс-ав-а-нн-е
гіпс-ав-а-ць
гіпс-ав-ы
гір-ав-ікгір-ав-ы
гір-к-а
гістар-ызмгістар-ыч-к-а
гістар-ыч-н-а
гістар-ыч-н-асцьгістар-ыч-н-ы

гістор-ыкгістор-ы-я (гістор-ый-а)
гітар-н-ы
гітар-ыстгітар-ыст-к-а
гладж-анн-е
гладз-ейш-ы
гладз-і-лк-а
гладз-і-льн-ы
гладз-і-ць
гладзь- глад-к-а
глад-к-а-ліст- -ы
глад-к-а-ствол- -ы
глад-к-а-стволь-н-ы
глад-к-асцьглад-к-а-шэрс-н-ы
(глад+к+а+шэрст+н+ы)
глад-к-і
глад-ч-эйш-ы
глад-ч-э-ць
гладыятар-ск-і
глазур-ав-а-ць
глазур-н-ы
глазур-ов-ач-н-ы
глазур-оў-к-а
глеб-а-… першая частка
складаных слоў:
глеб-а-ахоў-н-ы і інш.
глеб-ав-ы
гле-ев-ы (глей-эв-ы)
гле-іст-ы (глей-іст-ы)
глей-к-і
глін-а-бі-т-н-ы
глін-іст-ы
глін-ішч-а
глін-ян-ы
гліцэрын-ав-ы
глот-к-а (параўн. глыт-а-ць)
глух-а
глух-ават-ы
глух-а-ням-ы

глух-асцьглух-ат-а
глух-ну-ць
глуш- глуш-ц-оўглуш-ы-цельглуш-ы-ць
глуш-эйш-ы
глуш-энн-е
глыб- глыб-ак-а-вод-н-ы
глыб-ак-а-дум-н-а
глыб-ак-а-дум-н-асцьглыб-ак-а-дум-н-ы
глыб-ейш-ы
глыб-е-ць
глыб-ін-н-ы
глыб-ін-я
глыб-ок-а
глыб-ок-а-па-важ-а-н-ы
глыб-ок-а-шан-оў-н-ы
глыб-ок-і
глы-ну-ць (глыт+ну+ць)
глыт-а-льн-ы
глыт-а-нн-е
глыт-а-ць
глыт-окгляд-ачгляд-ач-к-а
глядз-е-льн-ы
глядз-е-нн-е
глядз-е-ць
гля-ну-ць (гляд+ну+ць)
глянц-ав-а-льн-ы
глянц-ав-а-нн-е
глянц-ав-а-ць
глянц-авіт-асцьглянц-авіт-ы
глянц-ав-ы
глянц-оў-к-а
гляч-окгна-енн-е (гнай-энн-е)
гна-ёк- (гнай-ок- )

гна-і-ць (гнай-і-ць)
гнай-н-ікгн-а-ць
гна-яв-ы (гнай-ав-ы)
гна-я-род-н-ы (гнай-а-род-н-ы)
гна-я-с-хов-ішч-а
(гнай-а-с-хов-ішч-а)
гнезд-ав-а-нн-е
гнезд-ав-ы
гнес-ці
гнеў-н-а
гнеў-н-ы
гні-енн-е (гній-энн-е)
гні-л-ават-ы
гні-л-ас-н-асць(гні+л+аст+н+асць+ )
гні-л-ас-н-ы
(гні+л+аст+н+ы)
гні-л-асцьгні-лл-ё
гні-л-ушк-а
гні-л-ы
гні-ль- гні-л-якгні-с-ці
гні-цц-ё
гні-ць
гно-е-па-груз-чык(гной-э-па-груз-чык- )
гно-е-рас-кід-а-льнік(гной-э-рас-кід-а-льнік- )
гной-н-ы
г-ну-т-к-асць(гіб+ну+т+к+асць+ )
г-ну-т-к-і (гіб+ну+т+к+і)
г-ну-т-ы (гіб+ну+т+ы)
г-ну-цц-ё (гіб+ну+цц+ё)
г-ну-ць (гіб+ну+ць)
гняв-і-ць
гняздз-ечк-а
гнязд-оў-е (гнязд-оўй-э)
гнят-лів-ы
гнят-уч-ы

гняў-лів-а
гняў-лів-асцьгодз-ікгод-н-асцьгод-н-ы
гож-а (прыслоўе)
гож-асцьгол-а (прыслоўе)
гол-а-галов- -ы
голад-н-а
голас-н-а
голас-н-ы
гон-ач-н-ікгон-к-а (узбраення)
гонк-а (хутка)
гонк-асцьгон-к-і (велагонкі)
гон-к-і (параўн. вы-гон-іст-ы)
гонт-ав-ы
гон-ч-ы (параўн. ган-я-ць)
гон-шчыкгон-шчыц-а
гоп-а-ць
горад-а-буд-аў-нікгорад-а-буд-аў-ні[ц-тв]-а
(горад+а+буд+аў+нік+ств+а)
горад-а-буд-аў-ніч-ы
гор-ацгорач-а
горб-і-ць
горд-а
горд-асцьгор-к-а (назоўнік)
горк-а (прыслоўе)
горк-ну-ць
гор-н-а (прыслоўе)
гор-н-а-… – першая частка
складаных слоў:
гор-н-а-завод-ск-і і інш.
гор-н-ы
гор-ск-і
гор-ш-а-ць
гор-ш-ы

госц-ейк-а
госц-еўгосц- -я
граб-ав-ы
граб-арграб-ар-к-а
граб-ар-н-ы
граб-ар-ск-і
граб-ар-ств-а
граб-ель-к-і
граб-енн-е
грабен-н-ы
грабень-чат-ы
грабень-чыкграб-ецграб-ільн-а
граб-к-ов-ы
граб-н-ы
граб-някграб-ці
грабян-ёкграбян-іст-ы
грав-ёрграв-ёр-н-ы
гравій-н-ы
грав-ірав-а-льн-ы
грав-ірав-а-нн-е
грав-ірав-а-ць
грав-іроў-к-а
грав-іроў-шчыкграв-іроў-шчыц-а
грав-юр-а
град-ав-ы
град-ам
град-к-а
градус-н-ы
граз-е-ляч-эбн-іц-а
граз-е-ляч-энн-е
граз-і-ць
граз-к-а
граз-к-і
граз-ну-ць

грам-ав-ы
грамад-а-зна-вецграмад-а-зна-ўств-а
грамад-а-зна-ўч-ы
грамадз-ян-інграмадз-ян-к-а
грамадз-ян-ск-і
грамадз-ян-ств-а
грамад-ск-асцьграмад-ск-і
грамад-ств-а
грамат-н-асцьграмат-н-ы
грамат-ык-а
грамат-ыстграмат-ыч-н-ы
грам-ов-ы
гранат-ав-ы
гранат-н-ы
гранат-чыкграндыёзн-а
грандыёзн-асцьгран-енн-е
гран-і-льн-ы
гран-і-льн-я
гран-і-льшчыкгран-і-льшчыц-а
граніт-н-ы
гран-і-ць
граніч-н-а
граніч-н-асцьграніч-н-ы
граніч-ы-ць
гратэск-ав-ы
граф-ікграф-ік-а
граф-ін-я
графіт-н-ы
граф-і-ць
граф-іч-н-ы (графіка)
графл-енн-е
граф-ск-і

граф-ств-а
грацы-ёзн-а (грацый-озн-а)
грацы-ёзн-асць(грацый-озн-асць- )
грацы-ёзн-ы (грацый-озн-ы)
грач-ан-ішч-а
грач-ан-ы
грач-ан-я
грач-нёв-ы
грач-ын-ы
граш-ов-ы
граш-ы-ць
гроз-н-а
гроз-н-асцьгроз-н-ы
грозь-б-а
гром-а-ад-вод- гром-а-падобн-ы
гронк-а-падобн-ы
грош-ыкгруб-ават-асцьгруб-ават-ы
груб-асцьгруб-а-шэрс-н-ы
(груб+а+шэрст+н+ы)
груб-ейш-ы
груб-е-ць
груб-і-ць
груваст-к-асцьгруваст-к-і
грувасц-і-ць
груган-ов-ы
груган-оўгруд-а-бруш-н-ы
грудз-ін-а
грудз-ін-к-а
груд-к-а
груд-к-ават-ы
груд-к-і
груд-н-ы
груд-окгруз-ав-ік-

груз-ав-ы
груз-а-… – першая частка
складаных слоў:
груз-а-па-ток- - і інш.
груз-і-ць
груз-к-а
груз-к-асцьгруз-к-і
груз-н-а
груз-н-ават-ы
груз-н-асцьгруз-ну-ць
груз-н-ы
груз-чыкгруз-чыц-а
грук-а-нн-е
грук-атгрук-ат-а-нн-е
грук-ат-а-ць
грук-ат-лів-ы
грук-ац-е-ць (ад грукат)
грук-а-ць
грук-ну-ць
грунт-ав-а-нн-е
грунт-ав-а-ць
грунт-ав-ы
грунт-ов-ач-н-ы
грунт-оў-к-а
грунт-оў-н-а
грунт-оў-н-асцьгрунт-оў-н-ы
груп-ав-а-нн-е
груп-ав-а-ць
груп-ав-ы
груп-аў-шчын-а
груп-к-а
груп-оў-к-а
груш-ав-ы
груш-а-падобн-ы
груш-оў-к-а
груш-ын-а
грыб-а-вар- грыб-а-вар-н-ы

грыб-а-вар-н-я
грыб-а-падобн-ы
грыб-к-ов-ы
грыб-н-іц-а
грыб-н-ы
грыб-окгрыз-енн-е
грыз-ну-ць
грыз-н-я
грыз-унгрыз-ці
грым-е-ць
грым-ёргрым-ёр-ск-і
грым-ірав-а-льн-ы
грым-ірав-а-нн-е
грым-ірав-а-ць
грым-іров-ач-н-ы
грым-іроў-к-а
грым-от-ы
грым-уч-ы
грып-озн-ы
грыў-к-а
грыфель-н-ы
грэб-ав-а-нн-е
грэб-ав-а-ць
грэбель-к-а
грэбен-е-падобн-ы
грэб-лів-а
грэб-лів-асцьгрэб-лів-ы
грэб-ці
грэ-лк-а
грэц-к-і (крупы)
грэцк-і (арэх)
грэ-ць
грэч-к-а
грэч-к-ав-ы
грэш-н-а
грэш-н-ікгрэш-н-іц-а
грэш-н-ы
гуаш-ав-ы

губерн-атаргуберн-атар-ск-і
губерн-атар-ств-а
губерн-ск-і
губ-і-ць
губ-к-а (губы)
губк-а (мачалка)
губк-ават-ы
губл-я-ць
губ-н-ы
губч-ат-ы
гудз-е-нн-е
гуд-окгудрон-н-ы
гуж-ав-ы
гуж-ам
гуз-ават-асцьгуз-ават-ы
гуз-аст-ы
гузіч-акгук-ав-ы
гук-а-нн-е
гук-а-… – першая частка
складаных слоў:
гук-а-рад- і інш.
гук-а-ць
гук-ну-ць
гул-к-а
гул-к-асцьгул-к-і
гул-лів-а
гул-лів-асцьгул-лів-ы
гуль-ну-ць
гуль-н-я
гультай-к-а
гул-я-нк-а (ад гуляць)
гул-я-нн-е
гул-я-ць
гум-ав-а-ць
гум-ав-ы
гуман-ізав-а-ць
гуман-ізацы-я (гуман-ізацый-а)

гуман-ізмгуман-істгуман-іст-ычн-ы
гуман-н-а
гуман-н-асцьгуман-н-ы
гумар-ыстгумар-ыст-к-а
гумар-ыст-ычн-а
гумар-ыст-ычн-ы
гумар-эск-а
гумен-н-ы
гумен-ц-а
гум-к-а
гурб-ін-а
гуроч-н-ікгуроч-н-ы
гурт-ав-а-нн-е
гурт-ав-а-ць
гурт-ав-ы
гурт-ам
гурт-аў-шчыкгурт-к-аў-шчын-а
гурт-к-овец- (член гуртка)
гурт-к-ов-ы
гурт-к-оў-шчын-а
гурт-окгурч-а-нн-е
гурч-а-ць
гус-акгусар-ск-і
гусель-н-ы
гусеніч-н-ы
гус-ін-ы
гус-к-а
гусл-яргусл-яр-н-ы
гусл-яр-оўгусл-яр-ск-і
густ-а
густ-ават-а
густ-ават-ы
густ-а-… – першая частка

складаных слоў:
густ-а-на-сел-ен-ы і інш.
густ-ат-а
густ-аўшчын-а
густ-оўн-ы
гусц-ейш-ы
гусц-е-ць
гус-ці
гус-ян-я
гус-ят-нікгус-ят-ніц-а
гус-я-ферм-а
гус-яц-ін-а
гутаперч-ав-ы
гутар-к-а
гутар-к-ов-ы

гутар-лів-ы
гутар-ы-ць
гут-нікгуч-а-нн-е
гуч-а-ць
гуч-н-а
гуч-н-а-гавар-ы-цельгуч-н-асцьгуч-н-ейш-ы
гуч-н-е-ць
гуч-н-ы
гушч-аргушч-ар-нікгушч-ын-я
гэбл-ік-

Д
да-абед-а-ць
да-абедз-енн-ы
да-ар-а-ць
да-арф-ав-а-ць
да-арф-оў-ва-ць
да-бав-ач-н-ы
да-бав-і-ць
(параўн. пры-бав-і-ць)
да-баў-к-а
да-баўл-енн-е
да-баўл-я-ць
да-бач-ва-ць
да-бач-ы-ць
да-бег-чы
да-бель-ва-нн-е
да-бель-ва-ць
да-бі-ва-ць
да-бір-а-ць
да-бі-ць
да-бор- дабр-а-… першая частка
складаных слоў:
дабр-а-быт- і інш.

да-брадз-і-ць
дабр-ат-а
да-бр-а-ць
дабр-от-н-асцьдабр-от-н-ы
да-брук-ав-а-ць
да-брыс-ці
да-бры-ць
дабр-эйш-ы
дабр-э-ць
да-буд-ав-а-ць
да-буд-оў-ва-нн-е
да-буд-оў-ва-ць
да-буквар-н-ы
дабы-ва-ць
дабы-ць
да-бяг-а-ць
да-бял-а
да-бял-і-ць
да-ва-ен-н-ы (да-вай-эн-н-ы)
да-важ-ва-ць
да-важ-к-а

да-важ-ы-ць
да-ваз-і-ць
да-вар-ва-ць
да-вар-ы-ць
да-ва-ць
да-вед-ач-н-ы
да-вед-к-а
да-вед-нікда-вез-ці
да-вей-ва-ць
да-век-у
да-вер- да-вер-ан-асцьда-вер’-е (да-вер-й-э)
да-вер-лів-а
да-вер-лів-асцьда-вер-лів-ы
да-верх-у
да-верш-ва-ць
да-вер-ы-ць
да-вес-ці
да-веш-а-ць
да-веш-ва-ць
да-ве-я-ць (да-вей-а-ць)
да-ві-ва-ць
да-ві-ць (віць)
дав-і-ць (даўка)
да-водз-і-ць
да-воз-і-ць
да-вол-і
да-вор-ва-нн-е
да-вор-ва-ць
да-вуч-ва-нн-е
да-вуч-ва-ць
да-вуч-ы-ць
да-выкан-а-ць
да-выкон-ва-ць
да-вэндз-і-ць
да-вядз-енн-е
да-вяз-а-ць
да-вяз-ва-нн-е
да-вяз-ва-ць
да-вяр-а-ць
да-вярш-а-ць

да-вярш-ы-ць
да-вярш-энн-е
да-габл-яв-а-ць
да-гавар-ва-ць
да-гавар-ы-ць
да-гавор- да-гавор-ан-асцьда-гавор-ва-ць
да-гавор-н-ы
да-гад-ав-а-ць
да-гадж-а-нн-е
да-гадж-а-ць
да-гадз-і-ць
да-гад-к-а
да-гад-лів-а
да-гад-лів-асцьда-гад-лів-ы
да-гад-оў-ва-ць
да-гал-а
да-гал-і-ць
да-ган-я-ць
да-гарадз-і-ць
да-гар-а-нн-е
да-гар-а-ць
да-гар-ва-нн-е
да-гар-ва-ць
да-гарож-ва-ць
да-гар-ы
да-гар-э-л-ы
да-гар-э-ць
да-гас-а-ць
да-гас-ну-ць
да-гатав-а-ць
да-гістар-ыч-н-ы
да-гладж-ва-ць
да-гладз-і-ць
да-гледж-ан-асцьда-гледж-ва-ць
да-гледз-е-ць
да-гляд-а-нн-е
да-гляд-а-ць
да-глядз-е-ць
да-гляд-чыкда-гляд-чыц-а

дагм-ат-ызмдагм-ат-ыкдагм-ат-ык-а
дагм-ат-ыч-н-а
дагм-ат-ыч-н-асцьдагм-ат-ыч-н-ы
да-гн-а-ць
да-гні-ва-ць
да-гні-с-ці
да-гні-ць
да-год-лів-а
да-год-лів-асцьда-год-лів-ы
да-голь-ва-ць
да-граб-а-ць
да-груж-а-ць
да-груз-і-ць
да-груз-к-а
да-грыз-а-ць
да-грыз-ці
да-грэб-а-ць
да-грэб-ці
да-гуль-ва-нн-е
да-гуль-ва-ць
да-гул-я-ць
да-да-ва-нн-е
да-да-ва-ць
да-да-і-ць (да-дай-і-ць)
да-да-т-ак- (параўн. да-да-ч-а)
да-да-т-к-ов-а
да-да-т-к-ов-ы
дадатн-а
дадатн-асцьда-да-ць
да-дзёўб-ва-ць
да-дзяўб-а-ць
да-дзяўб-ці
да-дой-ва-ць
да-дол-у
да-дом-у
да-друк-ав-а-ць
да-друк-оў-ва-нн-е
да-друк-оў-ва-ць
да-друк-оў-к-а

да-дуб-і-ць
да-дубл-іва-ць
да-дум-а-ць
да-дум-ва-ць
да-енн-е (дай-энн-е)
да-ес-ці
да-ех-а-ць
да-ёнк-а (дай-онк-а)
да-жав-а-ць
да-жаўт-а
да-жа-ць
да-жд-а-ць
даждж-ав-а-льн-ы
даждж-ав-а-нн-е
даждж-ав-ікдаждж-ав-ы
даждж-лів-асцьдаждж-лів-ы
даждж-ын-а
даждж-ын-к-а
да-жоў-ва-ць
да-жы-ва-нн-е
да-жы-ва-ць
да-жын-а-ць
да-жын-ач-н-ы
да-жын-к-ав-ы
да-жын-к-і
да-жы-цц-ё
да-жы-ць
дазвал-я-ць
дазвол- дазвол-ен-а
дазвол-ен-ы
дазвол-і-ць
да-зім-ав-а-ць
даз-ірав-а-нн-е
даз-ірав-а-ць
даз-іров-ач-н-ы
даз-іроў-к-а
да-зна-нн-е
да-зна-ць
да-знач-ы-ць
да-зор-н-ы

да-ігр-ыва-нн-е
да-і-льн-ы (дай-і-льн-ы)
да-і-льшчыц-а (дай-і-льшчыц-а)
да-і-ць (дай-і-ць)
да-йс-ці
да-кав-а-ць
даказ-а-льн-асцьдаказ-а-льн-ы
да-каз-а-ць (дагаварыць)
даказ-а-ць
да-каз-ва-нн-е (дагаварыць)
даказ-ва-нн-е (тэарэмы)
да-каз-ва-ць (дагаварыць)
даказ-ва-ць (тэарэму)
да-каз-чык- (даносчык)
да-каз-чыц-а (даносчыца)
да-калац-і-ць
да-кал-о-ць
да-калоч-ва-ць
да-канч-ва-ць
да-кап-а-ць
да-кар-а-нн-е
да-кар-а-ць
да-карм-і-ць
да-кар-ы-ць
да-кас-і-ць
да-кастрычні[ц-к]-і
(да+кастрычнік+ск+і)
да-кац-і-ць
да-кач-а-ць
да-кач-ва-ць
да-кід-а-ць
да-кід-а-ць
да-кід-ва-ць
да-кі-ну-ць (да+кід+ну+ць)
да-кіп-а-ць
да-кіп-е-ць
да-кіс-а-ць
да-кіс-ну-ць
да-клад-а-ць
даклад-ва-нн-е (рабіць даклад)
да-клад-ва-нн-е (прыбаўляць)
даклад-ва-ць (рабіць даклад)
да-клад-ва-ць (прыбаўляць)

дакладн-а
дакладн-асцьдакладн-ы (дакладныя звесткі)
даклад-н-ы (дакладная запіска)
даклад-чыкдаклад-чыц-а
да-клас-ав-ы
да-клас-ці
да-кле-і-ць (да-клей-і-ць)
да-клей-ва-ць
да-клейм-ав-а-ць
да-клёп-ва-ць
да-клёў-ва-ць
да-кляв-а-ць
да-кол-ва-нн-е
да-кол-ва-ць
да-конч-ва-ць
да-конч-ы-ць
да-коп-ва-ць
да-коп-к-а
дакор- дакор-лів-а
дакор-лів-асцьдакор-лів-ы
да-кормл-іва-нн-е
да-кормл-іва-ць
да-кос-к-і
да-коў-ва-ць
да-коч-ва-ць
да-кош-ва-ць
да-кра-н-а-нн-е
(да+крат+н+а+нн+е)
да-крас-ав-а-ць
да-крас-оў-ва-ць
да-кроч-ы-ць
да-круц-і-ць
да-круч-ва-нн-е
да-круч-ва-ць
да-кры-ва-ць
да-кры-ць
дактар-антдактар-ант-ур-а
дактар-ан[ц-к]-і

(дактар+ант+ск+і)
дактар-атдактрын-ёрдактрын-ёр-ск-і
дактрын-ёр-ств-а
да-куль
да-кульг-а-ць
дакумент-ав-а-нн-е
дакумент-ав-а-ць
дакумент-алістдакумент-аліст-ык-а
дакумент-альн-а
дакумент-альн-асцьдакумент-альн-ы
дакумент-ацы-я
(дакумент-ацый-а)
да-куп-а-ць
да-куп-ва-ць
да-куп-і-ць
да-купл-іва-ць
да-купл-я-ць
дакуч-а-ць
дакуч-лів-а
дакуч-лів-асцьдакуч-лів-ы
дакуч-н-ы
да-ладж-ва-ць
да-ладз-і-ць
далаж-ы-ць (зрабіць даклад)
да-лаж-ы-ць (прыбавіць)
да-лаз-і-ць
да-лам-а-ць
да-лед-нік-ов-ы
да-леж-ва-ць
да-лез-ці
дал-ей
дал-ейш-ы
дал-еч- да-леч-ва-нн-е
да-леч-ва-ць
дал-еч-ын-я
дал-ёк-а
дал-ёк-асць-

дал-ёк-а-ўсход-н-і
дал-ёк-і
да-лі-ва-нн-е
да-лі-ва-ць
да-ліз-а-ць
да-ліз-ва-ць
далікат-н-а
далікат-н-асцьдалікат-н-ы
дал-ін-а
дал-ін-н-ы
да-лі-ў-к-а
да-лі-ць
да-ліч-ва-нн-е
да-ліч-ва-ць
да-ліч-ы-ць
да-ломл-іва-ць
далон-ев-ы
дал-оў
да-луз-а-ць
да-луз-ва-ць
да-луп-і-ць
да-лупл-іва-ць
да-луч-а-льн-ы
да-луч-а-ць
да-луч-ы-ць
да-луч-энн-е
даль- даль-н-а-… – першая частка
складаных слоў:
даль-н-а-бач-н-а і інш.
даль-н-асцьдаль-н-і
дал-я-гляд- да-ляж-а-ць
да-лят-а-ць
да-ляц-е-ць
дал-яч-ыньда-ляч-ы-ць
дам-ав-ікдам-а-вод-ств-а
дам-ав-ы
да-маг-а-нн-е

(параўн. вы-маг-а-нн-е)
да-маз-а-ць
да-маз-ва-ць
да-майстр-ав-а-ць
да-мак-а-ць
да-малац-і-ць
да-мал-ёў-ва-ць
да-мал-ёў-к-а
да-малот-к-і
да-мал-о-ць
да-малоч-ва-ць
да-мал-яв-а-ць
дам-а-рос-л-ы
(дам+а+рост+л+ы)
дам-а-рошч-ан-ы
дам-а-сед- дам-а-сед-к-а
да-мат-а-ць
дам-а-тк-а-н-ы
да-мач-ы-ць
дам-а-шн-і
дамбр-ыстда-мер-а-ць
да-мер-ва-нн-е
да-мер-ва-ць
да-мес-ці
да-меш-акда-меш-ва-нн-е
да-меш-ва-ць
да-меш-к-а
дамін-ав-а-ць
дамін-ант-а
да-мін-а-ць
дамін-у-юч-ы (дамін+уй-уч-ы)
да-мок-ну-ць
да-мол-ва-ць
да-мот-ва-нн-е
да-мот-ва-ць
дам-оў
да-моўл-ен-асцьда-моўл-ен-ы
да-моч-ва-ць
дам-ск-і

да-мур-ав-а-ць
да-мур-оў-ва-ць
да-мы-ва-нн-е
да-мы-ва-ць
да-мысл-і-ць
да-мы-ць
да-мяр-а-ць
да-мяс-і-ць
да-мят-а-ць
да-мя-ць
да-мяш-а-ць
да-нас-і-ць
да-нес-ці
да-ніз-а-ць
да-ніз-ва-нн-е
да-ніз-ва-ць
дан-ін-а (гіст. да-н-ін-а)
да-нош-ва-нн-е
да-нош-ва-ць
да-н-ы
да-няс-енн-е
да-ня-ць
да-пазн-а
да-па-і-ць (да-пай-і-ць)
да-пай-ва-ць
да-паласк-а-ць
да-пал-і-ць
да-палоск-ва-ць
да-пал-о-ць
да-палудн-ав-а-ць
да-паль-ва-ць
да-памаг-а-ць
да-памаг-чы
да-памог- -а
да-памож-нікда-памож-н-ы
да-пар-ва-ць
да-пар-ы-ць
дапасав-а-нн-е
дапасав-а-ць
да-пас-в-а-ць
да-пас-в-і-ць
дапасоў-ва-нн-е
дапасоў-ва-ць

да-па-топ-н-ы
да-паўз-а-ць
да-паўз-ці
да-паўн-енн-е
да-паўн-я-ць
да-па-я-ць (да-пай-а-ць)
да-пе-ць
да-пі-ва-ць
да-піл-ав-а-ць
да-піл-оў-ва-ць
да-пільн-ав-а-ць
да-пільн-оў-ва-ць
да-піс-а-ць
да-піс-ва-нн-е
да-піс-ва-ць
да-піс-к-а
да-піх-ва-ць
да-пі-ць
да-плав-і-ць
да-плат- -а
да-плат-н-ы
да-плаўл-я-ць
да-плац-і-ць
да-плач-ва-нн-е
да-плач-ва-ць
да-плес-ці
да-плы-ва-ць
да-плы-с-ці
да-плят-а-ць
да-пой-ва-ць
да-пол-ва-нн-е
да-пол-ва-ць
да-поўн-і-ць
да-пра-ва-ць
да-прад-а-ць
да-прад-к-і
да-праж-ва-ць
да-праж-ы-ць
да-прас-ав-а-ць
да-прас-оў-ва-ць
да-прас-ці
да-прац-ав-а-ць
да-прац-оў-ва-ць
да-прац-оў-к-а

да-пры-зыў-н-ікда-пры-зыў-н-ы
да-прэ-ць
да-пуск-а-нн-е
да-пуск-а-ць
да-пусц-і-ць
да-пушч-а-льн-а
да-пушч-а-льн-асцьда-пушч-а-льн-ы
да-пушч-а-ць
да-пушч-энн-е
да-пх-а-ць
да-пыт-а-ць
да-пыт-ва-нн-е
да-пыт-ва-ць
да-пыт-лів-а
да-пыт-лів-асцьда-пыт-лів-ы
да-пя-ва-ць
да-пяк-а-нн-е
да-пяк-а-ць
да-[пя-ч]-ы (да+пяк+чы)
дар- - (гіст. да-р- - )
да-раб-і-ць
да-рабл-я-ць
дар-ав-а-льн-а
дар-ав-а-льн-ы
дар-ав-а-нн-е
дар-ав-а-ць
дараг-ават-ы
дараг-оўл-я
да-рад-ч-ы
да-рад-чыкда-рад-чыц-а
дараж-ы-ць
дараж-эй
дараж-эйш-ы
да-раз-а-нн-е
да-раз-а-ць
да-раст-а-ць
да-[рас-ц]і (да+раст+ці)
да-рв-а-ць
дарм-а

дарм-а
дарм-ав-ы
дарм-ов-а
да-роб-к-а
дарож-аньк-а
дарож-ач-к-а
дарож-к-а
дарож-н-ікдарож-н-ы
да-рос-л-ы (да+рост+л+ы)
да-руч-а-ць
да-руч-ы-ць
да-руч-энн-е
да-ры-ва-ць
да-рыс-ав-а-ць
да-рыс-оў-ва-нн-е
да-рыс-оў-ва-ць
да-рыс-оў-к-а
дар-ы-ць
да-ры-ць
да-рэвалюцый-н-ы
да-рэз-а-ць
да-рэз-ва-нн-е
да-рэз-ва-ць
дарэм-н-а
дарэм-н-асцьдарэм-н-ы
дар-энн-е
да-рэформ-енн-ы
да-рэшт-ы
да-саве[ц-к]-і (да+савет+ск+і)
да-садж-ва-ць
да-садз-і-ць
да-сал-і-ць
да-сач-ы-ць
да-свідр-ав-а-ць
да-свідр-оў-ва-ць
да-свят-к-ав-а-ць
да-седж-ва-нн-е
да-седж-ва-ць
да-седз-е-ць
да-сей-ва-ць
да-сек-чы
да-се-ў- -

да-се-ў-к-і
да-се-я-ць (да-сей-а-ць)
да-скак-а-ць
дасканал-а
дасканал-асцьда-сквар-ва-ць
да-сквар-ы-ць
да-скоч-ы-ць
да-скраб-а-ць
да-скрэб-ва-ць
да-скрэб-ці
да-скуб-а-ць
да-скуб-ці
да-сл-а-ць
да-след-ав-а-нн-е
да-след-ав-а-ць
да-след-ч-ы
да-след-чык(параўн. до-след- - )
да-след-чыц-а
да-след-чы[ц-к]-і
(да+след+чык+ск+і)
да-слоў-н-а
да-слоў-н-ы
да-служ-ва-ць
да-служ-ы-ць
да-слух-а-ць
да-слух-ва-ць
да-смаж-ы-ць
да-смакт-а-ць
да-смал-і-ць
да-смаль-ва-ць
да-смокт-ва-ць
да-смоль-ва-ць
да-снед-а-ць
да-сн-і-ць
да-соль-ва-нн-е
да-соль-ва-ць
да-сох-ну-ць
да-соч-ва-ць
да-спаган-я-ць
да-спагн-а-ць
да-с-падоб-ы
да-спе-л-ы

да-спе-ль-ва-ць
да-спе-ць
да-спя-ва-нн-е
да-с-пя-ва-ць (пець)
да-спя-ва-ць (спелы)
да-спя-л-і-ць
да-сс-а-ць
даста-ва-нн-е
даста-ва-ць
дастав-і-ць
да-стасав-а-льн-асцьда-стасав-а-льн-ы
да-стасав-а-нн-е
да-стасав-а-ць
да-стасоў-ва-ць
даста-т-ак- (параўн. даста-ч-а)
дастатк-ов-а
дастатк-ов-асцьдастатк-ов-ы
дастаў-к-а (гіст. да-стаў-к-а)
дастаўл-я-ць
дастаў-шчыкдаста-ць (гіст. да-ста-ць)
даста-ч-а
да-ста-я-ць (да-стай-а-ць)
да-стой-ва-ць
да-страч-ы-ць
да-строч-ва-ць
да-струг-а-ць
да-струг-ва-ць
да-стрыг-а-ць
да-стрыг-чы
даступн-а
даступн-асцьда-сух-а
да-суш-ва-нн-е
да-суш-ва-ць
да-суш-ы-ць
да-сціл-а-ць
дасціп-н-а (параўн. досціп- - )
дасціп-н-асцьдасціп-н-ы
да-сыл-а-ць
да-сыл-к-а

да-сып-а-ць
да-сып-а-ць
да-сыт-а
да-сых-а-ць
да-ся-ва-ць
да-сяг-а-льн-асцьда-сяг-а-льн-ы
да-сяг-а-ць
да-сяг-н-енн-е
да-сяг-ну-ць
да-сяж-н-асцьда-сяж-н-ы
да-сяк-а-ць
да-[ся-ч]ы (да+сяк+чы)
дат-ав-а-нн-е
дат-ав-а-ць
да-танц-ав-а-ць
да-танц-оў-ва-ць
да-тап-і-ць
да-таўк-а-ць
да-[таў-ч]ы (да+таўк+чы)
да-тач-ы-ць
да-тк-а-ць
да-тл-е-л-ы
да-тл-е-ць
да-тл-я-ва-ць
да-топл-іва-ць
да-топт-ва-ць
да-тоўк-ва-ць
да-точ-ва-ць
да-трап-а-ць
да-трас-а-ць
да-трыва-ць
да-трым-а-ць
да-трымл-іва-ць
да-трэп-ва-ць
да-трэс-ці
да-туш-ва-ць
да-туш-ы-ць
да-тык-а-нн-е
да-тык-а-ць
да-тыч-н-асцьда-тыч-н-ы
да-тыч-ы-ць

да-тэрмін-ов-а
да-тэрмін-ов-ы
даўб-енн-е
даўб-ешк-а
даўб-ёжн-ы
даўб-ёнк-а
даўб-н-я
даўг-ават-а
даўг-ават-ы
даўг-а-… – першая частка
складаных слоў:
даўг-а-веч-н-а і інш.
даўг-ав-ы
даўг-ат-а
даўж-нікдаўж-ніц-а
даўж-ын-я
даўж-эйш-ы
даўж-энн-ы
даўж-э-ць
даўн-ават-а
даўн-асцьдаўн-ей
даўн-ейш-ае
даўн-ейш-ы
даўн-о
даўн-о-мін-у-л-ы
даўн-ым-даўн-о
да-фарб-ав-а-ць
да-фарб-оў-ва-ць
да-фарб-оў-к-а
дах-ав-ы
да-хадз-і-ць
да-хат-ы
дах-аў-шчыкда-ход- да-ходж-ва-ць
да-ходз-і-ць
да-ход-лів-асцьда-ход-лів-ы
да-ход-н-асцьда-ход-н-ы
да-цвіс-ці

да-цвіт-а-нн-е
да-цвіт-а-ць
да-цер-ці
да-цір-а-ць
да-ціск-а-ць
да-ціс-ну-ць (да+ціск+ну+ць)
да-ць
дацэнт-ур-а
дацэн[ц-к]-і (дацэнт+ск+і)
да-цяг-ва-ць
да-цяг-ну-ць
да-цяк-а-ць
да-цям-н-а
да-[ця-ч]ы (да+цяк+чы)
да-ч-а (паказанняў)
дач-а (дом за горадам)
да-чака-ць
да-чарц-і-ць
да-час-а-ць
да-час-н-а
да-час-н-асцьда-час-н-ы
дач-а-ўлад-а-льнікдач-а-ўлад-а-льніц-а
дач-к-а
дач-н-ікдач-н-іц-а
дач-н-ы
да-чу-ць
дач-ушк-а
дач-ч-ында-чырван-а
да-чыст-а
да-чысц-і-ць
да-чыт-а-ць
да-чыт-ва-ць
да-чышч-а-ць
да-чэрч-ва-ць
да-чэс-ва-ць
да-школь-н-ікда-школь-н-іц-а
да-школь-н-ы
да-шлюб-н-ы
да-шруб-ав-а-ць

да-шруб-оў-ва-ць
дашч-ан-ы
дашч-ат-ы
да-шчып-а-ць
да-шчып-ва-ць
да-шчэнт-у
да-шы-ва-нн-е
да-шы-ва-ць
да-шы-ў-к-а
да-шы-ць
да-яд-а-ць
да-яздж-а-ць
да-яр- (дай-ар- )
да-яр-к-а (дай-ар-к-а)
да-яр-ч-ын- (дай-ар-ч-ын- )
да-ясн-а
дба-йн-а (параўн. дба-л-а)
дба-йн-асцьдба-йн-ы
дба-л-а
дба-л-асцьдба-л-ы
дба-нн-е
дба-ць
дв-а-енн-е (дв-ай-энн-е)
дв-а-і-льн-ы (дв-ай-і-льн-ы)
дв-а-іст-асць- (дв-ай-іст-асць- )
дв-а-іст-ы (дв-ай-іст-ы)
дв-а-і-ць (дв-ай-і-ць)
дв-ай-н-ікдв-ай-н-ы
дв-ай-н-ят-ы
дв-анаццат- -ы
дв-анаццац-і-гад-ов-ы
дв-анаццаць(гіст. дв-а-на-ццаць- )
дваран-індваран-к-а
дваран-ск-і
дваран-ств-а
двар-ов-ы
дварц-ов-ы (гіст. двар-ц-ов-ы)
двар-ышч-а

дв-аццат- -ы
дв-аццац-і-гад-ов-ы
дв-аццац-і-годдз- -е
дв-аццаць- (гіст. дв-а-ццаць- )
дв-аю-рад-н-ы
дв-а-як-а (дв-ай-ак-а)
дв-а-як-і (дв-ай-ак-і)
дв-о-е (дв-ой-э)
дв-о-е-ўладдз-е
(дв-ой-э-ўладдз-е)
дв-ой-к-а
дв-ой-чы
двор-нікдвор-ні[ц-к]-і (двор+нік+ск+і)
двор-ыкдв-у-душ-н-а
дв-у-душ-н-асцьдв-у-душ-н-іча-ць
дв-у-душ-н-ы
дв-ух-… – першая частка
складаных слоў:
дв-ух-бак-ов-ы і інш.
джаз-ав-ы
джал-і-ць
дзвер-ц-ы
дзв-е-сц-е
дзвын-ка-нн-е
дзвын-ка-ць
дзвын-к-ну-ць
дзвяр-н-ы
дзевяност- -ы
дзевят-к-а
дзевят-наццат- -ы
дзевят-наццаць(гіст. дзевят-на-ццаць- )
дзевят- -ы
дзевяц-ер-а
дзевяц-і-клас-нікдзевяц-і-клас-ніц-а
дзевяц-і-крат-н-ы
дзевяц-і-раз-ов-ы
дзевяц-і-сот- -ы

дзевяць- -сотдзед-аўдзед-аў-ск-і
дзед-к-а
дзеж-ач-к-а
дзеж-к-а
дзей-н-а
дзей-н-асцьдзей-н-іча-ць
дзей-н-ы
дзей-сн-а
дзей-сн-асцьдзей-сн-ы
дзел-авіт-а
дзел-авіт-асцьдзел-авіт-ы
дзел-ав-ы
дзель-н-ы
дзе-небудзь
дзе-ні-дзе
дзерав-яне-ць
дзер-ці
дзе-сьці
дзесят-акдзесят-к-а
дзесят-нікдзесят- -ы
дзесяц-ер-а
дзесяц-і-… – першая частка
складаных слоў:
дзесяц-і-гад-ов-ы і інш.
дзет-а-радж-энн-е
дзет-вар-а
дзеў-ч-ан-я
дзец-ішч-а
дзешав-а
дзешав-е-ць
дзе-юч-ы (дзей-уч-ы)
дзе-я-здольн-асць(дзей-а-здольн-асць- )
дзе-я-здольн-ы (дзей-а-здольн-ы)
дзе-я-нн-е (дзей-анн-е)
дзе-я-ць (дзей-а-ць)

дзе-яч- (дзей-ач- )
дзёгц-ев-ы
дзён-н-ікдзён-н-ы
дзёрз-к-а
дзёрз-к-асцьдзёрз-к-і
дзёўб-а-ць
дзів-акдзів-ак-ават-ы
дзів-а[ц-к]-і (дзів+ак+ск+і)
дзів-а[ц-тв]-а (дзів+ак+ств+а)
дзів-ач-к-а
дзів-і-ць
дзів-ос-н-а
дзів-ос-н-асцьдзів-ос-н-ы
дзів-ос-ы
дзік- дзік-а
дзік-ават-а
дзік-ават-асцьдзік-ават-ы
дзік-а-рос-л-ы (дзік+а+рост+л+ы)
дзік-асцьдзік-лів-ы
дзік-оўдзік-ундзік-ун-к-а
дзік-ун-ск-і
дзік-ун-ств-а
дзір-ав-і-ць
дзір-ав-ы
дзір-ач-к-а
дзірван-е-ць
дзірван-іст-ы
дзір-к-а
дзір-ч-аст-ы
дзіў-н-а
дзіў-н-асцьдзіў-н-ы
дзіц-ян-я
дзіц-яч-асць-

дзіц-яч-ы
дзіч- дзіч-к-а
дзіч-к-ав-ы
дзіч-ын-а
дзіч-ын-ы
дзіч-э-ць
дзын-ка-нн-е
дзын-ка-ць
дзын-к-ну-ць
дзьм-у-т-ы
дзьм-ух-а-ць
дзьм-ух-ну-ць
дзьм-у-ць
дзюб-аст-ы
дзюб-ат-ы
дзюб-а-ць
дзюб-к-а
дзюб-ну-ць
дзюб-ч-аст-ы
дзюн-н-ы
дзюр-к-а
дзябёл-асцьдзя-ва-ць
дзяв-о[ц-к]-і (дзяв+ок+ск+і)
дзяв-о[ц-тв]-а (дзяв+ок+ств+а)
дзяв-оч-асцьдзяв-оч-ы
дзягц-ярдзягц-яр-к-а
дзягц-яр-н-ы
дзягц-яр-н-я
дзягц-яр-ств-а
дзядз-еч-к-а
дзядз-ін-а
дзядзь-к-а
дзядзь-к-аўдзяд-окдзяд-ул-еўдзяд-ул-я
дзяд-ун-я
дзяж-к-а
дзяжур-н-ы

дзяжур-ств-а
дзяжур-ы-ць
дзяк-ав-а-ць
дзял-енн-е
дзял-і-ць
дзял-і-ць-б-а
дзял-окдзяль-б-а
дзял-янк-а
дзял-яц-к-і
дзял-яц-тв-а
дзян-ёкдзярж-а-нн-е
дзяржаў-н-асцьдзяржаў-н-ы
дзярж-а-ць
дзярн-ін-а
дзярн-іст-ы
дзярн-ов-ы
дзят-в-а
дзятл-аўдзятл-ян-я
дзяўб-а-нн-е
дзяўб-а-ць
дзяўб-ці
дзяў-ч-ат-ы
дзяў-ч-ын-а
дзяў-ч-ын-к-а
дзяц-ін-ств-а
дзяц-ін-ы
дзя-яч-к-а (дзяй-ач-к-а)
дн-е-ць
дн-ём
дн-ёўк-а
дн-ішч-а
дн-о-а-чышч-альн-ы
дн-о-па-глыб-н-ы
дн-ямі
доблес-н-ы (доблест+н+ы)
добр-а
добр-а-… – першая частка
складаных слоў:
добр-а-ахвот-н-а і інш.

добр-ае
довад- - (гіст. до-вад- - )
до-гляд- дой-к-а
дой-н-ы
доказ- доказ-н-асцьдоказ-н-ы
доктар-аўдоктар-ск-і
доктар-ств-а
дол-ам
долар-ав-ы
долат-ав-ы
дол-ев-ы
дол-у
доль-к-а
доль-н-ы
дом-а-… – першая частка
складаных слоў:
дом-а-буд-ав-а-нн-е і інш.
домен-шчыкдом-ікдонар-ск-і
донар-ств-а
дон-к-а
дон-н-ы
дон-ц-а
до-піс- до-пуск- до-пыт- дораг-а
до-свет-а
до-світ-акдо-світ-к-ав-ы
до-світ-к-ам
до-свіцц- -е
до-след- до-след-н-ікдо-след-н-і[ц-к]-і
(до+след+н+ік+ск+і)
до-след-н-і[ц-тв]-а

(до+след+н+ік+ств+а)
до-след-н-ы
до-ступ- до-сух-а
досціп- до-тык- доўб-н-я (параўн. даўб-ешк-а)
доўг-а
доўг-а-… – першая частка
складаных слоў:
доўг-а-жы-хар- і інш.
дох-л-ы
дошч-ачк-а
драб-і-лк-а
драб-і-льн-ы
драб-ін-к-а
драбін-к-і
драб-і-ць
драбл-енн-е
драб-н-а- – першая частка
складаных слоў:
драб-н-а-ліст- -ы і інш.
драб-н-ат-а
драб-н-ейш-ы
драб-н-е-ць
драб-н-іц-а
драб-н-і-ць
драб-н-ютк-і
драб-окдраб-яз-а
драв-ян-іст-ы
драждж-ав-ы
дражн-і-ць
дра-і-ць (драй-і-ць)
дракон-аўск-і
драм-атургдрум-атург-ічн-ы
драм-атург-і-я (драм-атург-ій-а)
драм-атызав-а-ць
драм-атызацы-я
(драм-атызацый-а)
драм-атызмдрам-атычн-ы

драм-а-ць
др-а-н-ікдр-а-н-іц-а
др-а-н-к-а
дранцв-е-ць
др-а-н-ы
драп-ав-ы
драп-а-нн-е
драп-а-н-ы
драп-а-ць
драпежн-а
драпежн-асцьдрапежн-ікдрапежн-іц-а
драпежн-і[ц-к]-і
(драпежн+ік+ск+і)
драпежн-і[ц-тв]-а
(драпежн+ік+ств+а)
драп-ін-а
драпірав-а-нн-е
драпірав-а-ць
драпіров-ач-н-ы
драпіроў-к-а
драпіроў-шчыкдрапіроў-шчыц-а
драўл-ян-ы
драў-нін-а
драў-нін-н-ы
драў-нян-ы
др-а-ць
драц-ян-ы
дроб-ав-ы
дроб-к-а
дроб-н-а
дроб-н-а-зярн-іст-ы
дроб-н-асцьдроб-н-а-сял-ян-ск-і
дроб-н-ы
дроб-яз-н-а
дроб-яз-н-асцьдроб-яз-н-ы
дроб-язьдрог-к-а

дрог-к-асцьдрог-к-і
дроц-ікдруг-а-клас-нікдруг-а-клас-ніц-а
друг-а-рад-н-ы
друг-а-разрад-н-ы
друг-асн-асцьдруг-асн-ы
друж-а-люб-н-а
друж-а-люб-н-асцьдруж-а-люб-н-ы
друж-б-а
друж-н-а
друж-н-асцьдруж-н-ы
друж-окдружын-нік- (член дружыны)
дружын-ніц-а
дружын-н-ы
друж-ы-ць
друз-л-асцьдруз-л-ы
друк-ав-а-нн-е
друк-ав-а-ць
друк-ардрук-ар-н-я
друк-ар-ск-і
друк-ар-ств-а
друч-окдрыв-а-сек- дрыв-отн-ікдрыв-отн-я
дрыв-ян-ы
дрыг-ат-лів-а
дрыг-ат-лів-ы
дрыг-ац-е-нн-е
дрыгв-ян-іст-ы
дрыгв-ян-ы
дрыг-от-к-і
дрыж-а-льн-ы
дрыж-а-нн-е

дрыж-а-ць
дрыж-ач-ы
дрыж-ык-і
дрыж-э-ць
дрым-от-а
дрым-от-н-а
дрым-от-н-асцьдрым-от-н-ы
дрым-уч-ы
дрэв-а-а-прац-оў-к-а
дрэв-а-а-прац-оў-шчыкдрэв-ав-ы
дрэв-а-на-садж-энн-е
дрэйф-ав-а-ць
дрэн-аж-ав-а-нн-е
дрэн-аж-ав-а-ць
дрэн-аж-н-ы
дрэн-н-а
дрэн-н-ы
дрэс-ірав-а-ць (параўн. дрэс-ур-а)
дрэс-іроў-к-а
дрэс-іроў-шчыкдрэс-іроў-шчыц-а
дрэў-к-а
дрэў-ц-а
дуб-і-льшчыкдуб-ін-а
дуб-ін-к-а
дуб-і-ць
дуб-к-а (прыслоўе)
дубл-енн-е
дубл-етдубл-ет-н-ы
дубл-ёрдубл-ікатдубл-ікат-н-ы
дубл-ірав-а-нн-е
дубл-ірав-а-ць
дубл-яждуб-някдуб-ов-ы
дуб-окдубч-ык-

дуб-яне-ць
дуб-ян-ы
дуг-а-падобн-ы
дуд-ардуд-ач-к-а
дудз-е-нн-е
дудз-е-ць
дуд-к-а
дуд-к-ават-ы
дуж-асцьдуж-к-а
дуж-эйш-ы
дуль-н-ы
дум- -а
дум-а-нн-е
дум-а-ць
дум-к-а
дум-н-ы
дупель-ц-а
дупл-ават-асцьдупл-ават-ы
дупл-іст-ы
дупл-янк-а
дурман-і-ць
дурман-лів-ы
ду-т-ы
дух-авен-ств-а
дух-ав-ы
дух-ат-а
дух-мян-а
дух-мян-асцьдух-мян-ы
дух-оўк-а
дух-оўн-а
дух-оўн-асцьдух-оўн-ікдух-оўн-ы
душ-ав-ы
душ-н-а
душ-н-ікдуш-н-ы
душ-ы-ць
душ-эўн-а

душ-эўн-асцьдуш-эўн-ы
дуэль-н-ы
дуэт-н-ы
дыб-ам
дыб-і-ць
дыб-к-і
дыван-ов-ы
дыван-окдыван-шчыкдыван-шчыц-а
дыверс-антдыверс-ант-к-а
дыверс-ій-н-ы
дыверс-і-я (дыверс-ій-а)
дывізі-ён- (дывізій-он- )
дывізі-ён-н-ы (дывізій-он-н-ы)
дывізій-н-ы
дыдакт-ыкдыдакт-ык-а
дыдакт-ыч-н-ы
дызель-н-ы
дыкт-ав-а-нн-е
дыкт-ав-а-ць
дыкт-антдыкт-ардыкт-ар-ск-і
дыктат-ардыктат-ар-ск-і
дыктат-ар-ств-а
дыктат-ар-ств-ав-а-ць
дыктат-ур-а
дыкц-ы-я (дыкц-ый-а)
дылетант-к-а
дылетант-ызмдылетан[ц-к]-і
(дылетант+ск+і)
дылетан[ц-тв]-а
(дылетант+ств+а)
дым-ав-ы
дым-ардым-а-ход- -

дым-а-ход-н-ы
дым-е-ць
дым-і-ць
дым-лів-ы
дым-н-а
дым-н-ы
дым-окдым-част-ы
дым-чат-ы
дынам-ізмдынам-ікдынам-ік-а
дынам-іч-н-асцьдынам-іч-н-ы
дынаст-ычн-ы
дынаст-ы-я (дынаст-ый-а)
дын-н-ы
дыплам-антдыплам-ант-к-а
дыпламат-ычн-а
дыпламат-ычн-асцьдыпламат-ычн-ы
дыпламат-ы-я (дыпламат-ый-а)
дыплом-н-ы
дырыжабель-н-ы
дырыж-ордырыж-ор-ск-і
дырыж-ырав-а-нн-е
дырыж-ырав-а-ць
дырэктар-атдырэктар-ск-і
дырэктар-ств-а
дырэктыў-н-ы
дырэкц-ы-я (дырэкц-ый-а)
дысерт-антдысерт-ант-к-а
дысерт-ацый-н-ы
дысерт-ацы-я (дысерт-ацый-а)
дыск-ав-а-нн-е
дыск-ав-а-ць
дыск-ав-ы
дыскус-ій-н-ы

дыскус-ірав-а-ць
дыскус-і-я (дыскус-ій-а)
дыскуц-ірав-а-ць
дыспансер-н-ы
дыспансер-ызацы-я
(дыспансер-ызацый-а)
дыспетчар-ск-і
дыспут-ав-а-ць
дыспут-антдыстанцый-н-ы
дыстыл-яв-а-ць
дыстыл-ятардыстыл-яцый-н-ы
дыстыл-яцы-я (дыстыл-яцый-а)
дысцыплін-ав-а-н-а
дысцыплін-ав-а-н-асцьдысцыплін-ав-а-ць
дысцыплін-арн-ы
дыферэнц-ырав-а-нн-е
дыферэнц-ырав-а-ць
дыферэнц-ыроў-к-а
дыферэнц-ыяцы-я
(дыферэнц-ыяцый-а)
дых-авіц-а
дых-авіч-н-ы
дых-а-льн-ы
дых-а-нн-е
дых-а-ць
дых-ну-ць
дышаль-н-ы
дышл-ев-ы
дыэт-н-ы
дыэт-ыч-н-ы
дыялект-н-ы
дыялектыч-н-а
дыялектыч-н-ы
дыяпазітыў-н-ы
дэбат-ав-а-ць
дэбют-ав-а-ць
дэбют-антдэбют-ант-к-а
дэзерцір-ав-а-ць
дэзерцір-ск-і

дэзерцір-ств-а
дэкад-н-ікдэкад-н-ы
дэкан-атдэкан-ск-і
дэкан-ств-а
дэкар-атардэкар-атыўн-асцьдэкар-атыўн-ы
дэкар-ацый-н-ы
дэкар-ацы-я (дэкар-ацый-а)
дэкар-ырав-а-ць
дэклам-ав-а-нн-е
дэклам-ав-а-ць
дэклам-атардэклам-атар-ск-і
дэклам-ацый-н-ы
дэклам-ацы-я (дэклам-ацый-а)
дэклар-ав-а-нн-е
дэклар-ав-а-ць
дэклар-атыўн-а
дэклар-атыўн-асцьдэклар-атыўн-ы
дэклар-ацый-н-асцьдэклар-ацый-н-ы
дэклар-ацы-я (дэклар-ацый-а)
дэкрэт-ав-а-нн-е
дэкрэт-ав-а-ць
дэкрэт-н-ы
дэлег-ав-а-ць
дэлег-атдэлег-ат-к-а
дэлег-а[ц-к]-і
(дэлег+ат+ск+і)
дэлег-ацы-я (дэлег-ацый-а)
дэльт-ав-ы
дэльт-а-падобн-ы
дэльфін-ав-ы
дэмагаг-ічн-а
дэмагаг-ічн-ы
дэмагог-і-я (дэмагог-ій-а)
дэманстр-ав-а-нн-е
дэманстр-ав-а-ць

дэсерт-н-ы
дэспат-ызмдэспат-ычн-а
дэспат-ычн-асцьдэспат-ычн-ы
дэспат-ы-я (дэспат-ый-а)
дэтал-ёв-а
дэтал-ёв-асцьдэтал-ёв-ы
дэтал-ізав-а-ць
дэтал-ізацы-я (дэтал-ізацый-а)
дэталь-н-а
дэталь-н-ы
дэфект-н-ы
дэфект-ыўн-асцьдэфект-ыўн-ы
дэфіцыт-н-асцьдэфіцыт-н-ы

дэманстр-антдэманстр-ант-к-а
дэманстр-атардэманстр-атыўн-а
дэманстр-атыўн-ы
дэманстр-ацый-н-ы
дэманстр-ацыя-я
(дэманстр-ацый-а)
дэпартамен[ц-к]-і
(дэпартамент+ск+і)
дэп-овец- (дэпо+овец+ )
дэп-оўск-і (дэпо+оўск+і)
дэпутат-к-а
дэпута[ц-к]-і (дэпутат+ск+і)
дэпутац-ы-я (дэпутац-ый-а)
дэсант-ав-а-ць
дэсант-н-ікдэсант-н-ы

Е
егер-ск-і
ед-к-а
ед-к-асцьед-к-і
едн-асцьеж- -а
езд-ав-ы
ездж-ан-ы
ездз-і-ць
ек-ат-а-нн-е
ел-ач-к-а
ел-к-а
елк-ават-ы
ель-нік-

ель-ніч-акенк- енк-ну-ць
енч-ы-ць
епіскап-ск-і
епіскап-ств-а
ерэт-ыкерэт-ыч-к-а
ерэт-ыч-н-ы
ес-ці
еўрап-еецеўрап-ейк-а
еўрап-ейск-і
ех-а-ць

Ё

ёк-а-нн-е
ёк-атёк-а-ць
ёк-ну-ць
ёл-ач-н-ы
ёл-к-а
ёлк-асцьёлк-ну-ць
ём-іст-асць-

ём-іст-ы
ём-к-а
ём-к-асцьём-к-і
ён, Р. яго (й-аго), Д. яму (й-аму),
Т., М. ім (й-ім)
ёт-ав-а-н-ы
ёт-ав-ы
ёт-ацы-я (ёт-ацый-а)
Ж

жаб-а-падобн-ы
жаб-інжаб-ін-ы
жаб-к-а
жаб-нікжабр-ав-а-нн-е
жабр-ав-а-ць
жабр-ав-ы
жабр-акжабр-а[ц-к]-і
(жабр+ак+ск+і)
жабр-а[ц-тв]-а
(жабр+ак+ств+а)
жабр-ач-к-а
жабр-ач-ы-ць
жаб-урынн-е
жаб-ян-я
жав-а-льн-ы
жав-а-нн-е
жав-а-н-ы
жаваранк-аўжав-а-ць
жад-а-нн-е
жад-а-н-ы
жад-а-ць
жазл-ов-ы
жакей-ск-і
жакет-к-а
жакец-ікжалаб-ат-ы

жалаб-окжал-ас-лів-а (жал+аст+лів+а)
жал-ас-лів-асць(жал+аст+лів+асць+ )
жал-ас-лів-ы (жал+аст+лів+ы)
жал-ас-н-а (жал+аст+н+а)
жал-ас-н-асць(жал+аст+н+асць+ )
жал-ас-н-ік- (жал+аст+н+ік+ )
жал-ас-н-іц-а (жал+аст+н+іц+а)
жал-ас-н-ы (жал+аст+н+ы)
жал-асцьжалез-а-бетонжалез-а-бетон-н-ы
жалез-іст-ы
жалез-н-ы
жал-об-а
жал-об-н-а
жал-об-н-ы
жалуд-ов-ы
жалуд-окжаль-б-а
жамчуж-н-ы
жамчуж-ын-а
жан-ат-ы
жангл-ёржангл-ёр-к-а
жангл-ёр-ск-і
жангл-ёр-ств-а
жангл-ірав-а-нн-е

жангл-ірав-а-ць
жандар-меры-я (жандар-мерый-а)
жандар-ск-і
жан-іхжан-і-ць
жан-і-ць-б-а
жан-о[ц-к]-асць(жан+ок+ск+асць+ )
жан-о[ц-к]-і (жан+ок+ск+і)
жан-оч-асцьжан-оч- -ы
жанр-ав-ы
жанр-ыстжан-чын-а
жан-чын-а-люб- жан-чын-а-люб-ств-а
жараб-енн-е
жараб-ецжараб’-ёўк-а
жараб-іц-а
жараб-яч-ы
жар-ав-ы
жар-а-па-ніж-а-льн-ы
жаргон-н-ы
жардз-ін-а
жардз-ян-ы
жарн-ав-ы
жарн-а-сек- жароб-к-а
жар-оўн-я
жарстк-ават-ы
жарсцв-інк-а
жарсцв-якжарсцв-ян-ікжарсцв-ян-ы
жарт-ав-а-ць
жарт-аў-лів-а
жарт-аў-лів-асцьжарт-аў-лів-ы
жарт-аў-нікжарт-аў-ніц-а
жарт-ачк-і

жарт-оў-н-а
жарт-оў-н-ы
жарц-ікжар-ы-ць
жарэб-чыкжаўт-ават-ы
жаўт-а-… – першая частка
складаных слоў:
жаўт-а-твар- -ы і інш.
жаўт-к-ов-ы
жаўт-ляв-ы
жаўт-окжаўт-оч-н-ы
жаўц-е-ць
жаўц-ізн-а
жаўц-і-ць
жах-лів-а
жах-лів-асцьжах-лів-ы
жах-ну-ць
жа-ць
жвав-а
жвав-асцьжвав-е-ць
жв-ачк-а
жв-ачн-ы
жвір-ов-ы
жвір-ынк-а
жвір-ыст-ы
жд-а-ць
жмач-окжмень-к-а
жмур-к-і
жмур-ы-ць
жмут-акжмут-окжн-ей-к-а
жн-ецжнівень-ск-і (гіст. жн-ів-ень-ск-і)
жн-ів-о
жн-іў-н-ы
жн-я-я (жн-яй-а)
жн-я-яр- (жн-яй-ар- )

жн-я-ярк-а (жн-яй-арк-а)
жолаб-а-падобн-ы
жон-к-а
жон-ч-ынжорстк-а
жорстк-асцьжоўк-л-ы
жоўк-ну-ць
жоўц-ев-ы
жоўц-еньк-і
жуд-ас-н-а (жуд+аст+н+а)
жуд-ас-н-асць(жуд+аст+н+асць+ )
жуд-ас-н-ы (жуд+аст+н+ы)
журавін-ав-ы
журавін-н-ікжуравін-н-ы
жураўл-ін-ы
жураўл-ян-я
жур-б-а
жур-б-от-а
жур-б-от-н-а
жур-б-от-н-асцьжур-б-от-н-ы
жур-лів-асцьжур-лів-ы
журнал-істжурнал-іст-к-а
журнал-іст-ык-а
журнал-іс[ц-к]-і
(журнал+іст+ск+і)
журналь-н-ы
журч-а-нн-е
журч-а-ць
жур-ы-ць
жух-л-асцьжух-л-ы
жух-ну-ць
жуч-окжы-в-а
жывапіс- жывапіс-ецжывапіс-н-ы

жы-в-асцьжы-в-а-… – першая частка
складаных слоў:
жы-в-а-твор-ч-ы і інш.
жы-в-ецжывёл-а-… – першая частка
складаных слоў:
жывёл-а-гад-оўл-я і інш.
жывёл-ін-а
жывёл-ін-к-а
жывёл-к-а
жывёль-н-ы
жы-в-інк-а
жы-в-і-ць
жы-в-уч-асцьжы-в-уч-ы
жы-в-ы
жыж-ач-к-а
жыж-к-а
жы-л-ецжыл-іст-ы
жыл-к-а
жыл-к-ав-ы
жы-лл-ё
жы-лл-ёв-ы
жы-л-ы
жыр-ав-а-нн-е
жыр-ав-а-ць
жыр-оў-к-а
жыт-н-ёв-ы
жыт-н-і (гіст. жы-т-н-і)
жыт-н-іц-а
жыт-н-ішч-а
жыт-ц-о
жы-ўл-енн-е
жы-ў-ц-ом
жы-ў-чыкжы-харжы-хар-к-а
жы-хар-ств-а
жы-цц-е-… – першая частка
складаных слоў:
жы-цц-е-с-цвярдж-а-льн-ы і інш.

жы-цц-ё
жы-цц-ёв-а
жы-цц-ёв-асцьжы-цц-ёв-ы
жы-цц-я-… – першая частка
складаных слоў:
жы-цц-я-рад-ас-н-асць- і інш.
(жы+цц+я+рад+аст+н+асць+ )
жэрд-ач-к-а
жэрд-к-а
жэст-ыкул-яв-а-ць
жэст-ыкул-яцы-я
(жэст-ыкул-яцый-а)
жэтон-ав-ы

З
за-ад-н-о
за-азёр-н-ы
за-акіян-ск-і
за-апладз-ірав-а-ць
за-аранд-ав-а-ць
за-аранд-оў-ва-ць
за-ар-а-ць
за-аркан-і-ць
за-аркань-ва-ць
за-асфальт-ав-а-ць
за-ахвоц-і-ць
за-ахвоч-ва-льн-ы
за-ахвоч-ва-нн-е
за-ахвоч-ва-ць
забав- -а (гіст. за-бав- -а)
забав-і-ць (забава)
за-бад-а-ць
за-балацірав-а-ць
за-балаць- за-бал-е-ць
за-балоц-і-ць
за-балоч-ан-асцьза-балоч-ва-нн-е
за-балоч-ва-ць
за-бальзам-ірав-а-ць
за-барабан-і-ць
за-баран-ав-а-ць
за-баран-і-ць
за-баран-оў-ва-ць
за-баран-я-ць
за-барон- -а
за-барон-н-ы
за-барыкад-ав-а-ць
за-баст-ав-а-ць
за-баст-ов-ач-н-ы
за-баст-оў-к-а
за-баст-оў-шчыкза-баст-оў-шчыц-а
забаў-к-а
забаў-лів-ы
забаўл-я-ць
забаў-н-а
забаў-н-асць-

забаў-н-ікзабаў-н-іц-а
забаў-н-ы
за-бег-а-ць
за-бег-чы
за-бед-ав-а-ць
за-бел-к-а
за-бель-ва-ць
забеспяч-энецзабеспяч-энн-е
забеспяч-энск-і
за-бетан-ав-а-ць
за-бі-ва-ць
за-бінт-ав-а-ць
за-бінт-оў-ва-ць
за-бір-а-ць
за-бі-т-асцьза-бі-т-ы
за-бі-ць
за-блак-ірав-а-ць
за-бліск-а-ц-е-ць (ад забліскаць)
за-бліск-а-ць
за-блішч-а-ць
за-блудж-энн-е
за-блудз-і-ць
за-блук-а-ць
за-блыт-а-н-а
за-блыт-а-н-асцьза-блыт-а-ць
за-блыт-ва-нн-е
за-блыт-ва-ць
за-бля-я-ць (за-бляй-а-ць)
за-бой-шчык- (гарняк)
за-боўт-а-ць
за-брадз-і-ць
за-бразг-а-ць
за-брак-ав-а-ць
за-брак-оў-ва-ць
за-бран-ірав-а-ць (білет)
за-бр-а-ць
за-бросн-е-л-ы
за-бросн-е-ць
за-бру-і-ць (за-бруй-і-ць)

за-брук-ав-а-ць
за-брук-оў-ва-нн-е
за-брук-оў-ва-ць
за-брыд-а-ць
за-брыс-ці
за-буд-ав-а-ць
за-буд-ов- -а
за-буд-оў-ва-нн-е
за-буд-оў-ва-ць
за-буд-оў-шчыкза-буд-оў-шчыц-а
за-букс-ав-а-ць
за-буль-к-ат-а-ць
за-буль-ка-ць
за-бурл-і-ць
за-бурт-ав-а-ць
за-бурт-оў-ва-ць
за-бурч-а-ць
за-бушав-а-ць
забы-ва-ць
забы-цц-ё
забы-ць
за-бяг-а-нн-е
за-бяг-а-ць
за-бял-е-ць
за-бял-і-ць
забяспеч-ан-асцьзабяспеч-ва-ць
забяспеч-ы-ць
за-ваб-і-ць
за-вабл-іва-ць
за-ваб-лів-ы
за-вад-н-ы
завад-ск-і
за-вад-ск-і
(добрага заводу,
пародзісты)
за-ва-ёв- -а (за-вай-ов- -а)
за-ва-ёў-ва-нн-е
(за-вай-оў-ва-нн-е)
за-ва-ёў-ва-ць (за-вай-оў-ва-ць)
за-ва-ёў-нік- (за-вай-оў-нік- )
за-ва-ёў-ніц-а (за-вай-оў-ніц-а)
за-ва-ёў-ні[ц-к]-і
(за+ва+ёў+нік+ск+і)

за-важ-ы-ць
за-вал- за-вал- -а
за-валак-а-ць
за-валак-ва-ць
за-[вала-ч]ы (за+валак+чы)
за-вал-і-ць
за-валод-а-ць
за-валод-ва-ць
за-валь-ва-ць
за-вапн-ав-а-ць
за-вараж-ы-ць
за-варац-еньза-вар-ач-н-ы
за-вар-ва-нн-е
за-вар-ва-ць
за-вар-к-а
за-вар-н-ы
за-варож-ва-ць
за-варот- за-вароч-а-ць
за-вароч-ва-ць
за-ва-руш-ы-ць
за-вар-ы-ць
за-вастр-а-ць
за-вастр-ы-ць
за-вастр-энн-е
за-ва-яв-а-льн-ік(за-вай-ав-а-льн-ік- )
за-ва-яв-а-льн-ы
(за-вай-ав-а-льн-ы)
за-ва-яв-а-нн-е (за-вай-ав-а-нн-е)
за-ва-яв-а-ць (за-вай-ав-а-ць)
за-вед-ам-ы
за-вез-ці
за-вей-ва-ць
за-вей-н-ы
за-вельмі
за-верашч-а-ць
за-верб-ав-а-ць
за-верш-ан-асцьза-верш-ва-ць
за-вер-ы-ць
за-вес- -а

за-вес-і-ць
за-вес-к-а
за-вес-ці
за-веш-а-ць
за-веш-ва-ць
за-ве- -я (за-вей- -а)
за-ве-я-ць (за-вей-а-ць)
за-ві-ва-нн-е
за-ві-ва-ць
за-від-н-а
за-від-н-е-ць
завід-ушч-ы
за-віз-ав-а-ць
за-віл-ін-а
за-віл-іст-ы
за-вільгат-н-е-ць
за-вільгоч-ан-ы
за-вінц-і-ць
за-вінч-ва-ць
за-вір-ав-а-ць
завіруш-лів-ы
завіруш-н-ы
за-вір-ы-ць
за-віс-а-ць
за-віс-л-ы
за-віс-ну-ць
за-віт-а-ць
за-віт-ва-ць
за-ві-т-окза-ві-т-ушк-а
за-ві-ў-к-а
завіх-а-нн-е
за-віхр-ы-ць
за-віхр-энн-е
за-ві-ць
за-вішч-а-ць
за-воблач-н-ы
завод- (прадпрыемства)
за-вод- - (заводзіць)
завод-а-кір-аў-ні[ц-тв]-а
(завод+а+кір+аў+нік+ств+а)
за-водз-і-ць
за-вод-к-а

за-вод-н-ы
завод-ск-і
завод-чыкза-воз- за-воз-і-ць
за-воз-н-ікза-воз-н-іц-а
за-воз-н-ы
за-вой-ка-ць
за-вор-ва-нн-е
за-вор-ва-ць
за-востр-ан-асцьза-востр-ыва-ць
за-вох-а-ць
за-вох-ка-ць
за-воч-н-а
за-воч-н-ікза-воч-н-іц-а
за-воч-н-ы
за-вуал-ірав-а-ць
за-вуголл- -е
за-вуж-ва-ць
за-вуз-і-ць
за-вуз-к-і
за-вул-акза-вул-ач-н-ы
за-вурч-а-ць
за-вуч-ва-нн-е
за-вуч-ва-ць
за-вуч-ы-ць
за-вуш-ніц-а
за-вуш-н-ы
за-вы-ва-нн-е
за-вы-ва-ць
за-выс-і-ць
за-вы-ць
за-выш-а-ць
за-выш-энн-е
за-вэндз-і-ць
за-вяз-а-ць
за-вяз-ва-нн-е
за-вяз-ва-ць
за-вяз-к-а (ад завязаць)

за-вяз-к-а (вяровачка)
за-вяз-ну-ць
за-вязь- - (недаспелыя плады)
за-вя-л-і-ць (за+вяд+л+і+ць)
за-вя-л-ы (за+вяд+л+ы)
за-вя-ль-ва-нн-е
(за+вяд+ль+ва+нн+е)
за-вя-ль-ва-ць
(за+вяд+ль+ва+ць)
за-вя-ну-ць (за+вяд+ну+ць)
за-вяр-а-льнікза-вяр-а-ць
за-вярб-оў-ва-ць
за-вяр-ну-ць (за+вярт+ну+ць)
за-вярц-е-ць
за-вярш-а-льн-ікза-вярш-а-льн-іц-а
за-вярш-а-льн-ы
за-вярш-а-ць
за-вярш-ы-ць
за-вярш-энн-е
за-вя-ць (за+вяд+ць)
завяшч-а-льн-ікзавяшч-а-льн-іц-а
завяшч-а-льн-ы
завяшч-а-нн-е
завяшч-а-ць (гіст. за-вяшч-а-ць)
за-гавар-ва-ць
за-гавар-ы-ць
за-гав-е-ць
за-гавор-ва-ць
за-гагат-а-ць
загад- за-гад-ав-а-ць
за-гад-а-ць (загадка)
загад-а-ць (загад)
за-гад-ва-нн-е (загадка)
загад-ва-нн-е (загад)
за-гад-ва-ць (загадка)
загад-ва-ць (загад)
за-гад-к-а
за-гад-к-ав-а
за-гад-к-ав-асць-

за-гад-к-ав-ы
загад-н-а
загад-н-асцьзагад-н-ы
за-гад-оў-ва-ць
загад-чыкзагад-чыц-а
за-газ-ав-а-н-асцьза-газ-ав-а-н-ы
за-газ-ав-а-ць
за-га-і-ць (за-гай-і-ць)
за-гайд-а-ць
за-галас-і-ць
за-галов-акза-галов-ач-н-ы
за-галоў-н-ы
за-гаман-і-ць
за-ган-а
за-ган-н-асцьза-ган-н-ы
за-ган-я-ць
за-гар- за-гар-ав-а-ць
за-гарадза-гарадж-а-льн-ікза-гарадж-а-льн-ы
за-гарадз-і-ць
за-гарадзь- за-гарад-к-а
за-гарад-н-ы
за-гар-а-льн-асцьза-гар-а-нн-е
за-гар-а-ць
за-гар-ну-ць (за+гарт+ну+ць)
за-гарод- -а
за-гародж-ва-нн-е
за-гародж-ва-ць
за-гарод-к-а
за-гарт-ав-а-н-асцьза-гарт-ав-а-ць
за-гарт-оў-ва-нн-е
за-гарт-оў-ва-ць
за-гарт-оў-к-а

за-гарт-оў-шчыкза-гар-э-л-ы
за-гар-э-ць
за-гас-а-ць
за-гас-і-ць
за-гас-л-ы
за-гас-ну-ць
за-гасц-і-ць
за-гасц-яв-а-ць
за-гатав-а-ць
за-гатоў-ва-ць
за-гатоў-шчыкза-гац-і-ць
за-гач-ва-ць
за-гвазд-к-а
за-гіб- за-гіб-а-нн-е
за-гіб-а-ць
за-гіб-е-ць
за-гі-н-а-нн-е
(за+гіб+н+а+нн+е)
за-гі-н-а-ць (за+гіб+н+а+ць)
за-гі-ну-ць (за+гіб+ну+ць)
за-гіпнат-ызав-а-ць
за-гіпс-ав-а-ць
за-гладж-ва-ць
за-гладз-і-ць
за-глух-а-ць
за-глух-л-ы
за-глух-ну-ць
за-глуш-а-ць
за-глуш-ва-ць
за-глуш-ы-ць
за-глыб-і-ць
за-глыбл-енн-е
за-глыт-ну-ць
за-глыт-ва-ць
за-гляд-а-нн-е
за-гляд-а-ць
за-гляд-ва-нн-е
за-гляд-ва-ць
за-глядз-е-нн-е
за-гля-ну-ць (за+гляд+ну+ць)
за-глянц-ав-а-ць

за-глянц-оў-ва-ць
за-гна-і-ць (за-гнай-і-ць)
за-гн-а-н-асцьза-гн-а-н-ы
за-гн-а-ць
загнет-акза-гні-ва-нн-е
за-гной-ва-ць
за-г-ну-ць (за+гіб+ну+ць)
за-гой-ва-ць
за-гойд-а-ць
за-гойд-ва-ць
за-гон- за-гон-н-ы
за-гон-шчыкза-гор’-е (за-гор-й-э)
за-горт-ачн-ы
за-горт-ва-ць
за-граб-а-ць
за-граб-ці
за-граз-а-ць
за-граз-л-ы
за-граз-ну-ць
за-граніц-а
за-граніч-н-ы
за-груб-е-л-ы
за-груб-е-ць
за-грувасц-і-ць
за-грувашч-ан-асцьза-грувашч-ва-ць
за-груд-к-і
за-груж-ан-асцьза-груж-а-ць
за-груз-а-ць
за-груз-ач-н-ы
за-груз-і-ць
за-груз-к-а
за-груз-ну-ць
за-груз-чыкза-грук-ат-а-ць
за-грук-ац-е-ць (ад грукат)
за-грук-а-ць
за-грунт-ав-а-ць
за-грунт-оў-ва-ць

за-грыв-акза-грым-е-ць
за-грым-ірав-а-ць
за-грым-іроў-ва-ць
за-грэб-ці
за-губ-і-ць
за-гудз-е-ць
за-гук-а-ць
за-гуль-ва-ць
за-гул-я-ць
за-гуменн- -е
за-гумен-н-ы
за-гус-а-ць (за+густ+а+ць)
за-гус-ну-ць (за+густ+ну+ць)
за-густ-а
за-гусц-е-л-ы
за-гусц-е-ць
за-гус-ці
за-гусц-і-ць
за-гутар-ы-ць
за-гуч-а-ць
за-гуч-э-ць
за-гушч-а-ць
за-гушч-энн-е
за-даваль-н-енн-е
за-даваль-н-я-ць
за-да-ва-нн-е
за-да-ва-ць
за-давол-ен-а
за-давол-ен-асцьза-давол-енн-е
за-давол-і-ць
(параўн. з-давол-і-ць)
за-даволь-ва-ць
за-дадз-ен-асцьза-да-нн-е
за-дар-ы-ць
за-да-такза-да-тач-н-ы
за-да-тк-ав-ы
за-да-ць
задач-нікза-двор-к-і
за-дзерав-яне-л-ы

за-дзерав-яне-ць
за-дзерн-ав-а-ць
за-дзе-ць
за-дзёр-т-ы
за-дзёўб-ва-ць
за-дзів-і-ць
за-дзім-а-ць
за-дзір-а-ць
за-дзірван-е-л-ы
за-дзірван-е-ць
за-дзын-ка-ць
за-дзьм-ух-а-ць
за-дзьм-у-ць
за-дзя-ва-ць
за-дзяўб-а-ць
за-дзяўб-ці
за-дн-е-ць
зад-н-і
за-дн-яв-а-ць
за-добр-ыва-ць
за-добр-ы-ць
за-дор-ва-ць
задор-лів-ы
задор-н-асцьзадор-н-ы
за-доўг-а
за-драм-а-ць
за-драпірав-а-ць
за-драпіроў-ва-ць
за-др-а-ць
за-дрыж-а-ць
за-дрыж-э-ць
за-дрэм-ва-ць
за-дуж-а
за-дум- -а
за-дум-а-н-а
за-дум-а-ць
за-дум-ва-ць
за-дум-енн-а
за-дум-енн-асцьза-дум-енн-е
за-дум-енн-ы
за-дум-лів-а
за-дум-лів-асць-

за-дум-лів-ы
за-дур-э-ць
за-дух- -а
за-душ-ва-ць
за-душ-ы-ць
за-душ-эўн-асцьза-душ-эўн-ы
за-дым-е-ць
за-дым-і-ць
за-дых-а-н-ы
за-дых-а-ць
за-дыш-к-а
за-едзь- за-езд- за-езд-ам
за-ездж- -ы
за-ездз-і-ць
за-ез-н-ы (за+езд+н+ы)
за-енч-ы-ць
за-ес-ці
за-ех-а-ць
за-жад-а-ць
за-жарт-ав-а-ць
за-жаўц-е-ць
за-жаўц-і-ць
за-жа-ць
за-жмур-ва-ць
за-жмур-ы-ць
за-журч-а-ць
за-жы-в-а
за-жы-ва-нн-е
за-жы-ва-ць
за-жы-в-і-ць
за-жын-а-ць
за-жын-к-ав-ы
за-жын-к-і
за-жы-ўл-енн-е
за-жы-ўл-я-ць
за-жы-ць
за-жэст-ыкул-яв-а-ць
за-зван-і-ць
за-зв-а-ць
за-звін-е-ць
за-з-выч-ай (прыслоўе)

за-здароў-н-ы
за-зелян-е-ць
за-ззя-ць
за-зім-ав-а-ць
за-зім-акза-зір-а-нн-е
за-зір-а-ць
за-зір-ну-ць
за-зіхац-е-ць
зазнай-к-а
зазнай-ств-а
за-знач-а-ць
за-знач-ы-ць
за-зуб-еньза-зубр-ыва-нн-е
за-зубр-ыва-ць
за-зубр-ы-ць
за-зыв-а-нн-е
за-зыв-а-ць
за-зыў-н-ы
за-зямл-енн-е
за-зямл-і-ць
за-зямл-я-ць
за-ігр-а-ць
за-ігр-ыва-ць
заік- -а
заік-а-нн-е
заік-аст-асцьзаік-аст-ы
заік-лів-ы
за-іл-енн-е
за-іл-ен-ы
за-іл-і-ць
за-іль-ва-ць
за-інвентар-ызав-а-ць
за-ін-е-л-ы
за-ін-е-ць
за-інтрыг-ав-а-ць
за-інтрыг-оў-ва-ць
за-йгр-а-ць
зайздрос-лів-а
(зайздрост+лів+а)
зайздрос-лів-асць-

(зайздрост+лів+асць+ )
зайздрос-лів-ы
(зайздрост+лів+ы)
зайздрос-н-а
(зайздрост+н+а)
зайздрос-н-асць(зайздрост+н+асць+ )
зайздрос-н-ік(зайздрост+н+ік+ )
зайздрос-н-іц-а
(зайздрост+н+іц+а)
зайздрос-н-ы
(зайздрост+н+ы)
зайздросц-і-ць
зай-к-а
займ-а-льн-а
займ-а-льн-асцьзайм-а-льн-ы
займ-а-нн-е
займ-а-ць
за-йм-е-ць
за-йс-ці
зай-ц-аўзай-ч-ан-я
зай-ч-ан-ят-к-а
зай-ч-ацін-а
зай-ч-ыкзай-ч-ын-а
зай-ч-ын-ы
зай-ч-ых-а
за-кав-а-ць
за-ка-вул-акза-кавык-а (гіст. за-кав-ык-а)
за-кавыр-ыст-ы
за-кавыч-к-а
за-кадз-ірав-а-ць
за-кажан-е-л-ы
за-кажан-е-ць
заказ- заказ-а-ць
заказ-ва-ць
заказ-н-ы
заказ-чык-

заказ-чыц-а
за-казыт-а-ць
за-каламуц-і-ць
за-каламуч-ва-ць
за-калас-ав-а-ць
за-калац-і-ць
за-кал-о-ць
за-калых-а-ць
за-калых-ва-ць
за-кампаст-ав-а-ць
за-кампасц-ірав-а-ць
за-камян-е-л-асцьза-камян-е-л-ы
за-камян-е-ць
закан-а-… – першая частка
складаных слоў:
закан-а-да-ўц-а і інш.
за-канапац-і-ць
за-канапач-ва-ць
за-кансерв-ав-а-ць
за-канспект-ав-а-ць
за-канспір-ав-а-ць
за-кантракт-ав-а-ць
за-кантракт-оў-ва-ць
за-канч-ва-ць
за-канч-энн-е
за-кап-а-ць
за-кап-а-ць
за-кап-ва-нн-е
за-кап-ва-ць
за-капрыз-і-ць
за-капрыз-н-іча-ць
за-капц-е-л-ы
за-капц-е-ць
за-капц-і-ць
за-каран-е-л-асцьза-каран-е-л-ы
за-каран-е-ць
за-кар-ва-ць
за-карк-ав-а-ць
за-кар-ка-ць
за-карк-ов-ач-н-ы
за-карк-оў-ва-нн-е
за-карк-оў-ва-ць

за-карк-оў-к-а
за-карм-і-ць
за-картав-і-ць
за-карч-ане-л-ы
за-карч-ане-ць
за-кар-э-л-ы
за-кар-э-ць
за-кас-ав-а-ць
за-кас-а-ць
за-кас-ва-нн-е
за-кас-ва-ць
за-кас-і-ць
за-касн-е-л-асцьза-касн-е-л-ы
за-касн-е-ць
за-кас-оў-ва-ць
за-касц-яне-л-асцьза-касц-яне-л-ы
за-касц-яне-ць
за-кат-ав-а-ць
за-кат-оў-ва-ць
за-каў-ка-ць
за-каха-н-а
за-каха-н-асцьза-каха-ць
за-кац-і-ць
за-кач-а-ць
за-кашл-я-ць
за-ква-ка-ць
за-квакт-а-ць
за-квас-і-ць
за-квас-к-а
за-квахт-а-ць
за-кваш-ва-нн-е
за-кваш-ва-ць
за-ків-а-ць
за-кід- за-кід-а-ць
за-кід-а-ць
за-кід-ва-нн-е
за-кід-ва-ць
за-кід-н-ы
за-кілз-а-ць
за-кілз-ва-ць

за-кі-ну-т-асць(за+кід+ну+т+асць+ )
за-кі-ну-ць (за+кід+ну+ць)
за-кіп-а-нн-е
за-кіп-а-ць
за-кіп-е-ць
за-кіп-яц-і-ць
за-кіс-а-нн-е
за-кіс-а-ць
за-кіс-л-і-ць
за-кіс-л-ы
за-кіс-л-я-ць
за-кіс-ну-ць
за-кіт-ав-а-ць
за-кіт-оў-ва-нн-е
за-кіт-оў-ва-ць
за-кіт-оў-к-а
за-клад- за-клад-а-нн-е
за-клад-а-ць
за-клад-ва-нн-е
за-клад-ва-ць
за-кладз-ін-ы
за-клад-к-а
за-клад-н-ы
за-клад-чыкза-клад-чыц-а
за-клапац-і-ць
за-клапоч-ан-а
за-клапоч-ан-асцьза-клапоч-ва-ць
за-клас-ці
за-кле-і-ць (за-клей-і-ць)
за-клей-ва-нн-е
за-клей-ва-ць
за-клей-к-а
за-клейм-ав-а-ць
за-клёп-ач-н-ы
за-клёп-ва-нн-е
за-клёп-ва-ць
за-клёп-к-а
за-клёп-шчыкза-клёў-ва-ць

за-клік- за-клік-а-нн-е
за-клік-а-ць
за-клік-а-ць
за-клін-ав-а-ць
за-клін-а-нн-е
за-клін-а-ць
за-клін-оў-ва-ць
за-ключ-а-ць
за-ключ-н-ы
за-ключ-ы-ць
за-ключ-энн-е
за-кляв-а-ць
за-кляйм-і-ць
за-кляп-а-ць
за-кля-с-ці (параўн. за-клін-а-ць)
за-кля-т-ы
за-кля-цц-е
за-кол-ва-ць
за-кол-к-а
закон-а-палажэнн-е
закон-а-праектзакон-н-а
закон-н-асцьзакон-н-ы
за-конч-ан-асцьза-конч-ы-ць
за-коп-ва-нн-е
за-коп-ва-ць
за-кормл-іва-ць
закот-н-ы
за-коў-ва-ць
за-коч-ва-ць
за-кра-ін-а (за-край-ін-а)
за-кра-ка-ць
за-кракт-а-ць
за-кра-н-а-ць (за+крат+н+а+ць)
за-кра-ну-ць (за+крат+ну+ць)
за-крап-а-ць
за-крас- -а
за-крас-ав-а-ць
за-крас-і-ць
за-крат-ав-а-ць
за-крахт-а-ць

за-краш-ва-ць
за-кро-еч-н-ы (за-крой-эчн-ы)
за-кро-і-ць (за-крой-і-ць)
за-крой-ва-ць
за-крой-к-а
за-крой-н-ы
за-крой-шчыкза-крой-шчыц-а
за-кроч-ы-ць
за-круг-л-ен-асцьза-круг-л-енн-е
за-круг-л-і-ць
за-круг-л-я-ць
за-круж-ы-ць
за-крут-к-а
за-круц-і-ць
за-круч-аст-ы
за-круч-ва-нн-е
за-круч-ва-ць
за-кры-ва-нн-е
за-кры-ва-ць
за-крыўд-ав-а-ць
за-крыўл-енн-е
за-кры-цц-ё
за-кры-ць
за-крыч-а-ць
за-крыштал-ізав-а-ць
за-крэсл-іва-нн-е
за-крэсл-іва-ць
за-крэсл-і-ць
за-кудахт-а-ць
за-кудл-ац-і-ць
за-кук-ав-а-ць
за-кукарэк-а-ць
за-куліс-н-ы
за-кульг-а-ць
за-куп-ач-н-ы
за-куп-і-ць
за-куп-к-а
за-купл-я-ць
за-купор-ва-нн-е
за-купор-ва-ць
за-купор-к-а
за-купор-ы-ць

за-куп-шчыкза-куп-шчыц-а
за-кур-ва-ць
за-курлык-а-ць
за-кур-ы-ць
за-кур-э-л-ы
за-кус-а-ць
за-кус-ач-н-ы
за-кус-ва-ць
за-кус-і-ць
за-кус-к-а
за-кут-акза-ку-ць
за-лагодж-ва-ць
за-лагодз-і-ць
за-ладж-ва-нн-е
за-ладж-ва-ць
за-ладз-і-ць
за-лаж-ы-ць
за-лаз-і-ць
за-лак-ірав-а-ць
за-лак-іроў-ва-ць
за-лам-а-ць
за-лапат-а-ць
залат-а-нос-н-ы
за-лат-а-ць
залат- -ы
залац-еньк-і
залац-е-ць
залац-іст-асцьзалац-іст-ы
залац-і-ць
залач-он-ы
залач-энн-е
за-лашч-ы-ць
за-лег-чы
за-ледз-яне-л-ы
за-ледз-яне-ць
за-леж- зележ-а-ць
залеж-н-асцьзалеж-н-ы
за-лез-ці
за-лепл-іва-ць

за-лепят-а-ць
за-лес-н-ы
за-лет-ась
за-лет-аш-н-і
за-леч-ва-нн-е
за-леч-ва-ць
за-лёт- за-лёт-н-ы
за-лі-ва-нн-е
за-лі-ва-ць
за-лі-в-ач-н-ы
за-лі-в-іст-а
за-лі-в-іст-ы
за-ліз-а-ць
за-ліз-ва-ць
залік- - (гіст. за-лік- - )
залік-ов-ы
за-лін-ей-н-ы
за-ліп-а-ць
за-ліп-ну-ць
за-лі-ў- за-лі-ў-к-а
за-лі-ў-н-ы
за-лі-ў-шчыкза-лі-ў-шчыц-а
за-лі-ць
за-ліч-а-ць (лік)
заліч-а-ць (залік)
за-ліч-ва-ць (лік)
заліч-ва-ць (залік)
за-ліч-ы-ць (лік)
заліч-ы-ць (залік)
за-ліч-энн-е (лік)
заліч-энн-е (залік)
за-ліш-н-е
за-ліш-н-і
залк-ават-ы
за-лог- - (пакінуць у залог)
за-лож-нікза-лож-ніц-а
залоз-іст-ы
залоз-к-а
за-лом- - (заламаць)

залом- (рыба)
за-лом-ва-ць
за-лоп-а-ць
залп-ав-ы
залп-ам
за-луб-яне-л-ы
за-луб-яне-ць
за-луж-ы-ць
за-луж-энн-е
за-лун-а-ць
за-луч-ы-ць
за-луч-энн-е
за-лыг-а-ць
за-лыг-ва-ць
за-лыс-ін-а
за-лыс-і-ць
заль-н-ы
за-лют-ав-а-ць
за-ляг-а-нн-е
за-ляг-а-ць
за-ляж-а-л-ы
за-лязг-а-ць
за-ляйц-а-ць
за-лямант-ав-а-ць
за-ляп-а-ць
за-ляск-а-ць
за-лят-а-ць
за-ляц-е-ць
за-ляч-ы-ць
за-маз-а-ць
за-маз-ва-нн-е
за-маз-ва-ць
за-маз-к-а
за-мак-а-ць
за-мал-а
за-малад-а
за-малад-ы
за-малац-і-ць
за-мал-ёў-ва-ць
за-мал-ёў-к-а
за-мал-о-ць
за-мал-ы
за-мал-яв-а-ць
за-ман-і-ць

за-ман-лів-асцьза-ман-лів-ы
за-мань-ва-нн-е
за-мань-ва-ць
за-мараз-к-і
за-марг-а-ць
за-мармыт-а-ць
за-марож-ва-нн-е
за-марож-ва-ць
за-мароз-і-ць
за-мароч-ва-ць
за-мароч-ы-ць
за-марудж-ан-а
за-марудж-ан-асцьза-марудж-анн-е
за-марудж-ва-нн-е
за-марудж-ва-ць
за-марудз-і-ць
за-марын-ав-а-ць
за-мар-ы-ць
за-маск-ірав-а-ць
за-маск-іроў-ва-ць
за-масл-іва-ць
за-масл-і-ць
за-масц-і-ць
за-мат-а-ць
за-маўк-а-ць
за-маўл-я-ць
за-маўч-а-ць
за-мах- за-мах-а-ць
за-мах-ну-ць
за-мац-ав-а-нн-е
за-мац-ав-а-ць
за-мац-оў-ва-ць
за-мач-ы-ць
за-маш-н-ы
за-маяч-ы-ць
за-мгл-е-л-ы
за-мгл-і-ць
за-меж-н-ы
за-мен- -а
за-мен-н-ікза-мен-н-ы

за-мень-ва-ць
за-мер- за-мер-а-ць
за-мер-ва-ць
за-мерз-ну-ць
за-мер-ці
за-мер-шчыкза-мес- за-мес-к-а
за-мес-ці
за-мет-к-а (метка)
заметк-а (паведамленне ў газеце)
за-мет-н-ы
за-мец-і-ць
за-мець- за-меш-ва-нн-е
за-меш-ва-ць
за-меш-к-а
за-мёрз-л-ы
за-мёрз-ну-ць
за-міг-а-ц-е-ць (ад замігаць)
за-міг-а-ць
за-міг-ц-е-ць
за-міл-ав-а-льн-а
за-міл-ав-а-льн-асцьза-міл-ав-а-льн-ы
за-міл-ав-а-н-а
за-міл-ав-а-н-асцьза-міл-ав-а-нн-е
за-міл-ав-а-ць
за-міл-оў-ва-ць
за-мільг-а-ц-е-ць (ад замільгаць)
за-мільг-а-ць
за-мін-а-ць (замяць)
замін-а-ць (мяшаць)
за-мін-ірав-а-ць
за-мін-к-а (замяць)
замін-к-а (мяшаць)
за-мір-а-нн-е
за-мір-а-ць
за-мірг-а-ць
за-мір-энн-е
за-мітынг-ав-а-ць

замк-ав-ы
за-мк-н-ён-а
за-мк-н-ён-асцьза-мк-н-ён-ы
за-мк-ну-т-асцьза-мк-ну-т-ы
за-мк-ну-ць (параўн. ада-мк-ну-ць)
за-мк-ов-ы
за-мног-а
за-мов- -а
за-мов-і-ць
замож-н-а
замож-н-асцьзамож-н-ы (гіст. за-мож-н-ы)
за-мок- (параўн. ада-мк-ну-ць)
за-мок-ну-ць
за-мор-ва-ць
за-морг-а-ць
за-мор-ск-і
за-мот-ва-ць
за-моўк-ну-ць
за-моўч-ва-нн-е
за-моўч-ва-ць
за-моч-акза-моч-ва-нн-е
за-моч-ва-ць
за-моч-к-а
за-моч-н-ы
за-мошч-ва-нн-е
за-мошч-ва-ць
за-мужза-муж-ам
за-мужж- -а
за-муж-н-і
за-мул-я-ць
за-мур-ав-а-ць
за-мурав-е-ць
за-мурз-а-ць
за-мурз-ва-ць
за-мур-ка-ць
за-мурлы-ка-ць
за-мур-оў-ва-ць
за-мусол-і-ць

за-мут-н-е-ць
за-мут-н-і-ць
за-муц-і-ць
за-муч-ва-ць
за-муч-ы-ць
за-мч-а-ць
замч-ышч-а
замш-ав-ы
за-мш-э-л-ы
за-мш-э-ць
за-мы-ва-ць
за-мык-а-нн-е
за-мы-ка-ць
за-мык-а-ць
за-мыл-і-ць
за-мыль-ва-ць
за-мысл-ават-ы
за-мысл-і-ць
за-мы-ць
за-мыч-а-ць
за-мышл-я-ць
за-мян-і-ць
за-мянц-і-ць
за-мян-я-ць
за-мяр-а-ць
за-мярз-а-нн-е
за-мярз-а-ць
за-мяс-і-ць
за-мясц-і-ць
за-мят-а-ць
за-мяў-ка-ць
за-мя-ць
за-мяш-а-нн-е
за-мяш-а-ць
за-мяшч-а-ць
за-мяшч-энн-е
за-нав-а
за-на-вес-і-ць
за-на-вес-к-а
за-на-веш-ва-ць
за-надж-ва-ць
за-надз-і-ць
за-надта
за-нас-і-ць

за-нат-ав-а-ць
за-нат-оў-ва-ць
за-нат-оў-к-а
за-нач-ав-а-ць
зандз-ірав-а-нн-е
зандз-ірав-а-ць
зандз-іроў-к-а
занепад-а-ць
за-не-пака-енн-е
(за-не-пакай-энн-е)
за-не-пако-ен-а
(за-не-пакой-эн-а)
за-не-пако-ен-асць(за-не-пакой-эн-асць- )
за-не-пако-і-ць
(за-не-пакой-і-ць)
за-нес-ці
за-ніж-а-ць
за-ніж-энн-е
за-ніз-і-ць
зан-ірав-а-нн-е
за-нос- за-нос-і-ць
за-нос-н-ы
за-нош-ва-ць
за-нумар-ав-а-ць
за-ны-ва-ць
за-ныр-а-ць
за-ны-ць
за-ня-вол-і-ць
за-ня-воль-ва-ць
за-ня-воль-н-ікза-ня-воль-н-іц-а
за-ня-дуж-а-ць
за-няньч-ы-ць
заняпад- заняпа-л-асць(заняпад+л+асць+ )
заняпа-л-ы (заняпад+л+ы)
заняпас-ці
за-няс-енн-е
заня-т-акзаня-т-асць-

заня-т-ы
заня-цц-е
заня-ць
запаведзь- запавед-н-ікзапавед-н-ы
запавет-н-ы
за-па-вол-ен-а
за-па-вол-ен-асцьза-па-вол-енн-е
за-па-вол-і-ць
за-па-воль-ва-нн-е
за-па-воль-ва-ць
за-пад-а-нн-е
за-пад-а-ць
за-пад-а-ць
за-падо-зр-ыва-ць
за-падо-зр-ы-ць
за-пазн-енн-е
за-пазух-а
за-пазыч-ан-асцьза-пазыч-анн-е
за-пазыч-ан-ы
за-пазыч-ва-нн-е
за-пазыч-ва-ць
за-пазыч-ы-ць
за-пай-ва-нн-е
за-пай-ва-ць
за-пай-к-а
за-пак-ав-а-ць
за-пакл-ёў-ва-ць
за-пакл-яв-а-ць
за-пак-оў-ва-нн-е
за-пак-оў-ва-ць
за-пак-оў-к-а
за-палав-е-л-ы
за-палав-е-ць
за-палан-і-ць
за-палан-я-ць
за-пал-а-ць
за-пал-енн-е
за-пал-ен-ч-ы
за-пал-ен-ы

за-пал-ён-ы
за-палёў-ва-ць
за-пал-і-ць
запалк-ав-ы (гіст. за-пал-к-ав-ы)
за-палонь-ва-ць
за-палох-а-н-асцьза-палох-а-ць
за-палох-ва-нн-е
за-палох-ва-ць
за-па-л-ы (за+пад+л+ы)
за-палым-н-е-ць
за-паль-ва-нн-е
за-паль-ва-ць
за-паль-нікза-паль-ніц-а
за-паль-ніч-к-а
за-паль-н-ы
за-паль-чыв-а
за-паль-чыв-асцьза-паль-чыв-ы
за-паляв-а-ць
за-паляр-н-ы
(параўн. За-паляр-й-э)
за-памін-а-льн-ы
за-памін-а-нн-е
за-памін-а-ць
за-пан-ав-а-ць
за-пан-е-л-ы
за-пан-е-ць
за-панік-ав-а-ць
за-пан-оў-ва-ць
за-пар-ав-а-ць
за-пар-ва-нн-е
за-пар-ва-ць
за-пар-к-а
за-пар-н-ікза-пар-н-ы
за-паруш-ва-ць
за-паруш-ы-ць
за-пар-ы-ць
за-пас- за-пас-а-нн-е
за-пас-а-ць

за-пас-ва-ць
за-пас-в-і-ць
за-пас-ікза-пас-і-ць
за-пас-лів-асцьза-пас-лів-ы
за-пас-н-ы
за-пас-ці
за-патэнт-ав-а-ць
за-паўз-а-ць
за-паўз-ці
за-паўн-енн-е
за-паўн-і-цельза-паўн-я-ць
за-пах-ну-ць
за-пац-е-л-ы
за-пац-е-ць
за-па-я-ць (за-пай-а-ць)
за-пеленг-ав-а-ць
за-пен-і-ць
за-пень-ва-ць
за-пер-ці
за-песц-і-ць
за-пе-ў- за-пе-ў-к-а
за-пе-ць
за-печ-акза-печ-н-ы
за-печч- -а
за-пі-ва-ць
за-піл-ав-а-ць
за-пін-а-ць
запінк-а
за-пін-к-а (без запінкі)
за-пір-а-нн-е
за-пір-а-ць
за-піс- за-піс-а-ць
за-піс-ва-нн-е
за-піс-ва-ць
за-піс-к-а
за-піс-н-ы
за-піх-а-нн-е

за-піх-а-ць
за-піх-ва-нн-е
за-піх-ва-ць
за-пі-ць
за-пішч-а-ць
за-плак-а-ць
за-пламб-ав-а-ць
за-пламб-оў-ва-ць
за-план-ав-а-ць
за-плац-і-ць
за-плесн-е-л-ы
за-плесн-е-ць
за-плес-ці
за-плеч-н-ы
за-плечч- -а
за-плы-ва-нн-е
за-плы-ва-ць
за-плы-с-ці
за-плыў- за-плы-ць
за-плюшч-ы-ць
за-плям-і-ць
за-плямл-іва-ць
за-пляск-а-ць
за-пляск-а-ць
за-плясн-е-ць
за-плят-а-ць
за-позн-а
за-позн-ен-асцьза-позн-ен-ы
за-пой- за-пой-ва-ць
за-пой-н-ы
за-помн-і-ць
за-поўн-і-ць
за-прав- -а
за-пра-вадз-і-ць
за-прав-ач-н-ы
за-прав-і-ць
за-праг-а-нн-е
за-праг-а-ць
за-праграм-ірав-а-ць
за-прада-ва-ць
за-прада-ць (прадаць)

за-прад-а-ць (прасці)
за-прад-ва-ць
за-праект-ав-а-ць
за-праж-н-ы
за-прамян-е-ць
за-прапанав-а-ць
за-прапас-ці
за-прас-ав-а-ць
за-прас-і-ць
за-прас-оў-ва-ць
за-прас-ці
за-пратакал-ірав-а-ць
за-пратэст-ав-а-ць
за-праў-к-а
за-праўл-я-ць
за-праў-шчыкза-праў-шчыц-а
за-прац-ав-а-ць
за-прац-оў-ва-ць
за-праш-а-льн-ы
за-праш-а-ць
за-праш-ва-ць
за-праш-энн-е
за-прода-жза-прода-ж-н-ы
за-прош-ва-ць
за-пруд- -а
за-пруд-н-ы
за-прыгон-енн-е
за-прыгон-і-ць
за-прыгонь-ва-нн-е
за-прыгонь-ва-ць
за-прэг-чы
за-прэж-к-а
за-пудр-ыва-ць
за-пудр-ы-ць
за-пуж-а-н-асцьза-пуж-а-ць
за-пуж-ва-нн-е
за-пуж-ва-ць
за-пульс-ав-а-ць
за-пунсав-е-л-ы
за-пунсав-е-ць
за-пуск- -

за-пуск-а-нн-е
за-пуск-а-ць
за-пуст-ав-а-ць
за-пусц-е-л-ы
за-пусц-е-нн-е
за-пусц-е-ць
за-пусц-і-ць (пусціць)
запусц-і-ць (перастаць даіць)
за-пух-а-ць
за-пух-л-ы
за-пух-ну-ць
за-пушч-ан-асцьза-пуш-ы-ць
за-пх-а-ць
за-пх-ну-ць
за-пыл-ен-асцьза-пыл-ен-ы
за-пыл-і-ць
за-пыль-ва-ць
за-пырск-а-ць
за-пырск-ва-ць
за-пырх-а-ць
за-пыт- за-пыт-а-льн-а
за-пыт-а-льн-ікза-пыт-а-льн-ы
за-пыт-а-нн-е
за-пыт-а-ць
за-пыт-ва-ць
за-пых-а-н-ы
за-пых-а-ць
за-пых-ка-ць
за-пэўн-енн-е
за-пэўн-іва-нн-е
за-пэўн-іва-ць
за-пэўн-і-ць
за-пэцк-а-ць
за-пя-ва-л-а
за-пя-ва-ць
за-пяк-а-нк-а (ад запякаць)
за-пяк-а-нн-е
за-пяк-а-ць
за-пялёск-а-ць
за-пярш-ы-ць

за-пярэсц-і-ць
за-пярэч-ы-ць
за-пятл-я-ць
за-пячат-а-ць
за-пячат-ва-ць
за-[пя-ч]ы (за+пяк+чы)
за-раб-і-ць
за-рабл-я-ць
за-раб-от-акза-раб-от-н-ы
зар-ав-а
за-рагат-а-ць
за-радж-а-ць
за-радж-энн-е
за-радз-і-ць
за-рад-к-а
за-рад-н-ы
зараж-а-льн-асцьзараж-ан-асцьзараж-а-ць
зараж-энн-е
зараз (цяпер жа)
за-раз (разам)
зараз- -а
за-раз-а-ць
за-рак-а-нн-е
за-ракат-а-ць
за-ран-а
зар-анакза-ран-ей
зар-анк-а
заранк-а (птушка)
зар-а-пад- за-рас-і-ць
за-рас-л-і (за+раст+л+і)
за-рас-нік- (за+раст+нік+ )
за-раст-а-нн-е
за-раст-а-ць
за-[рас-ц]і (за+раст+ці)
за-раўн-ав-а-ць
за-раўн-оў-ва-ць
з-ар-а-ць
за-рв-а-ць
за-рдз-е-ць

за-рж-ав-е-л-ы
за-рж-ав-е-ць (параўн. ірж-а)
за-рж-аўл-ен-ы
за-рж-а-ць
зар-ніц-а
за-род-акза-род-к-ав-ы
за-рок- за-рос-л-ы (за+рост+л+ы)
за-роўн-іва-ць
за-рубеж-н-ы
за-руб-ін-а
за-руб-і-ць
за-руб-к-а
за-рудз-е-л-ы
за-руж-ав-е-л-ы
за-руж-ав-е-ць
за-рук- -а
за-рул-і-ць
за-руль-ва-ць
за-румян-і-ць
за-румянь-ва-ць
за-рун-е-л-ы
за-рун-е-ць
за-руп-і-ць
за-руч-а-льн-ы
за-руч-а-ць
за-руч-ын-ы
за-руч-ы-ць
зар-ыв-а
за-ры-ва-ць (зарыць)
за-рыд-а-ць
за-рык-а-ць
за-рып-а-ць
за-рып-е-ць
за-рыс-ав-а-ць
за-рыс-оў-ва-ць
за-рыс-оў-к-а
за-ры-ць
за-рэгістр-ав-а-ць
за-рэз-а-ць
за-рэзерв-ав-а-ць
за-рэкаменд-ав-а-ць
за-рэкаменд-оў-ва-ць

за-рэч-н-ы
за-рэчч- -а
за-сад- -а
за-садж-ва-ць
за-садз-і-ць
за-садн-і-ць
за-сад-н-ы
за-сакат-а-ць
за-сакрэц-і-ць
за-сакрэч-ва-ць
за-саладз-і-ць
за-сал-і-ць
за-сал-і-ць
за-сап-ці
за-саром-і-ць
за-саромл-ен-а
за-саромл-ен-асцьза-саў-к-а
за-сва-вол-і-ць
(за+сва+я+вол+і+ць)
за-сва-енн-е (за-свай-энн-е)
за-сват-а-ць
за-сва-яльн-асць(за-свай-альн-асць- )
за-сва-яльн-ы (за-свай-альн-ы)
за-сведч-ва-ць
за-сведч-ы-ць
за-свет-л-а
за-свеч-ва-ць
за-свіст-а-ць
за-сво-і-ць (за-свой-і-ць)
за-свой-ва-нн-е
за-свой-ва-ць
за-свят-к-ав-а-ць
за-свяц-і-ць
за-сей-ва-ць
за-сек-чы
за-сель-нікза-сес-ці
за-се-ў- за-се-ў-к-і
за-сеч-к-а
за-се-я-ць (за-сей-а-ць)
за-сівер-а-ць

за-сігнал-і-ць
за-сілас-ав-а-ць
за-сілл- -е
за-сін-е-ць
за-сін-і-ць
за-сінь-ва-ць
за-сіп-е-ць
за-скак-а-ць
за-скак-ва-ць
за-скародз-і-ць
за-с-каруз-л-асцьза-с-каруз-л-ы
за-с-каруз-ну-ць
за-сквар-ва-ць
за-сквар-ы-ць
за-скок-ва-ць
за-скоч-ы-ць
за-скрыг-ат-а-ць
за-скрыг-а-ць
за-скрып-а-ць
за-скрып-е-ць
за-скрэб-ці
за-скур-н-ы
за-слаб-ы
за-слан-і-ць
за-слан-к-а
за-слан-я-ць
за-сл-а-ць
за-следж-ва-ць
за-слізг-ац-е-ць (ад слізгата)
за-слізг-а-ць
за-слін-і-ць
за-слінь-ва-ць
за-слон- -а
за-слуг- -а
за-слуг-оў-ва-ць
за-служ-ан-а
за-служ-ва-ць
за-служ-ы-ць
за-слух-а-ць
за-слух-ва-нн-е
за-слух-ва-ць
за-слух-оў-ва-нн-е
за-слух-оў-ва-ць

за-сляп-і-ць
за-сляпл-я-ць
за-смаг-ну-ць
за-смаж-ы-ць
за-смакт-а-ць
за-смал-і-ць
за-смей-ва-ць
за-смец-і-ць
за-смеч-ан-асцьза-смеч-ва-нн-е
за-смеч-ва-ць
за-смокт-ва-ць
за-смол-к-а
за-смоль-ва-нн-е
за-смоль-ва-ць
за-смуж-ы-ць
за-смут-к-ав-а-ць
за-смуц-і-ць
за-смуч-ан-а
за-смуч-ан-асцьза-смуч-а-ць
за-смуч-ва-ць
за-смуч-он-асцьза-смуч-энн-е
за-смыл-е-ць
за-смяг-л-ы
за-смяг-ну-ць
за-смя-я-ць (за-смяй-а-ць)
за-снав-а-льнік(параўн. а-снов-а)
за-снав-а-льніц-а
за-снав-а-нн-е
за-снав-а-ць
(параўн. а-снав-а-ць)
за-снеж-ан-ы
за-снеж-ы-ць
за-сноў-ва-ць
за-с-ну-л-ы (за+сп+ну+л+ы)
за-с-ну-ць (за+сп+ну+ць)
за-сов-ач-н-ы
за-сол- за-сол-ач-н-ы
за-сол-к-а
за-соль-ва-ць

за-соль-шчыкза-соль-шчыц-а
за-сор- за-соў-ва-нн-е
за-соў-ва-ць
за-соўг-а-ць
за-соў-к-а
за-сох-л-ы
за-сох-ну-ць
за-с-пака-енн-е
(за-с-пакай-энн-е)
за-с-пака-яльн-ы
(за-с-пакай-альн-ы)
за-с-пако-ен-а (за-с-пакой-эн-а)
за-с-пако-ен-асць(за-с-пакой-эн-асць- )
за-с-пако-і-ць (за-с-пакой-і-ць)
за-с-пакой-ва-ць
за-с-пакой-лів-а
за-с-пакой-лів-ы
за-сп-а-ць
за-спірт-ав-а-ць
за-спірт-оў-ва-ць
за-став- -а
заст-ав-а-ць (засланяць свет)
заста-ва-ць (застаць)
за-став-ач-н-ы
за-став-і-ць (ставіць)
застав-і-ць (прымусіць)
за-стаг-ав-а-ць
за-стагн-а-ць
за-стапор-ва-ць
за-старон-акза-стар-э-л-ы
за-стар-э-ць
за-стаў-к-а
за-стаўл-я-ць (ставіць)
застаўл-я-ць (прымушаць)
заста-ць
за-ста-я-л-ы (за-стай-а-л-ы)
за-стой- за-стой-н-ы
за-стол-і-ць

за-столл- -е
за-столь-ва-ць
за-столь-н-ы
за-стопар-ы-ць
за-стракат-а-ць
за-стракац-е-ць
за-стракац-і-ць
за-страм-і-ць
за-страх-ав-а-ць
за-страх-оў-ва-ць
за-страш-ва-нн-е
за-страш-ва-ць
за-страш-ы-ць
за-строч-ва-ць
за-струг-а-ць
за-струг-ва-ць
за-струмен-і-ць
за-стрэл-і-ць
за-стрэль-шчыкза-стрэль-шчыц-а
за-стрэмл-іва-ць
за-стрэш-акза-стрэшш- -а
за-стук-а-ць
за-ступ-а-ць
за-ступ-і-ць
за-ступл-е-нн-е
за-ступ-нікза-ступ-ніц-а
за-ступ-ні[ц-к]-і
(за+ступ+нік+ск+і)
за-ступ-ні[ц-тв]-а
(за+ступ+нік+ств+а)
за-сты-ва-нн-е
за-сты-ва-ць
за-сты-л-асцьза-сты-л-ы
за-сты-ну-ць
за-сты-ць
за-судж-ва-ць
за-судз-і-ць
за-сум-ав-а-ць
за-су-ну-ць
за-супон-і-ць

за-супонь-ва-ць
за-сух- -а
за-сух-а-ў-стой-лів-асцьза-сух-а-ў-стой-лів-ы
за-суш-ва-нн-е
за-суш-ва-ць
за-суш-лів-асцьза-суш-лів-ы
за-суш-ы-ць
за-сцеж-к-а
за-сцераг-а-льн-ікза-сцераг-а-льн-ы
за-сцераг-а-нн-е
за-сцераг-а-ць
за-сцераг-чы
за-сціл- за-сціл-а-нн-е
за-сціл-а-ць
за-сціл-к-а
за-сцірт-ав-а-ць
за-сцярог- -а
за-сыл-а-ць
за-сыл-к-а
за-сы-н-а-ць (за+сып+н+а+ць)
за-сып-а-нн-е
за-сып-а-ць
за-сып-а-ць
за-сып-к-а
за-сып-н-ы
за-сып-шчыкза-сып-шчыц-а
за-сых-а-ць
за-ся-ва-ць
засяда-цельзасяда-цель-ск-і
засяда-ць (гіст. за-сяд-а-ць)
за-сядл-а-ць
за-сяк-а-нн-е
за-сяк-а-ць
за-сял-енн-е
за-сял-і-ць
за-сял-я-ць
за-сяродж-ан-а

за-сяродж-ан-асцьза-сяродж-анн-е
за-сяродж-ва-ць
за-сяродз-і-ць
за-[ся-ч]ы (за+сяк+чы)
за-тавар-ан-асцьза-тавар-ва-ць
за-тавар-ы-ць
за-та-і-ць (за-тай-і-ць)
за-та-ну-л-ы (за+тап+ну+л+ы)
за-та-ну-ць (за+тап+ну+ць)
за-тап-і-ць
за-тапл-енн-е
за-тапл-я-льнасцьза-тапл-я-ць
за-тапт-а-ць
за-тармаз-і-ць
за-тармож-ва-ць
за-тарц-ав-а-ць
за-тарц-оў-ва-ць
за-таўк- -а
за-таўк-а-ць
за-таўр-ав-а-ць
за-[таў-ч]ы (за+таўк+чы)
за-тач-ы-ць
за-тк-а-ць
за-тк-ну-ць
за-тл-е-л-ы
за-тл-е-ць
за-тлум-і-ць
за-тлумл-енн-е
за-тлумл-іва-ць
за-тлумл-я-ць
за-то-ен-асць- (за-той-эн-асць- )
за-той-ва-нн-е
за-той-ва-ць
за-топт-ва-ць
за-торг-а-ць
затор-н-ы
за-точ-ва-нн-е
за-точ-ва-ць
за-точ-к-а
за-точ-н-ікза-точ-н-ы

за-трав-е-л-ы
за-трав-е-ць
за-трав-яне-ць
за-трамб-ав-а-ць
за-трамб-оў-ва-ць
за-трапят-а-ць
за-трас-ці
за-трат- -а
за-трац-і-ць
за-трач-ва-ць
за-трашч-а-ць
за-труб-і-ць
за-трывож-ы-ць
за-трым-а-нн-е
за-трым-а-ць
за-трым-к-а
за-трымл-іва-нн-е
за-трымл-іва-ць
за-трым-ц-е-ць
за-трэс-ці
за-туж-ы-ць
за-туз-а-ць
за-тук-а-ць
за-тул-я-ць
за-туман-і-ць
за-тумань-ва-ць
за-туп-ац-е-ць (ад тупат)
за-туп-е-ць
за-туп-і-ць
за-тупл-іва-ць
за-тупл-я-ць
за-турб-ав-а-ць
за-тух-а-нн-е
за-тух-а-ць
за-тух-л-ы
за-тух-ну-ць
за-туш-ав-а-ць
за-туш-ва-ць
за-туш-оў-ва-нн-е
за-туш-оў-ва-ць
за-туш-оў-к-а
за-туш-ы-ць
за-тх-л-асцьза-тх-л-ы

за-тык-а-нн-е
за-тык-а-ць
за-тым
за-тынк-ав-а-ць
за-тынк-оў-ва-ць
за-тыч-к-а
за-ўваг- -а
за-ўваж-а-ць
за-ўваж-ы-ць
за-ўдав-е-л-ы
за-ўдав-е-ць
заўзят-а
заўзят-асцьза-ўлад-а-ць
за-ўсёд-ашн-і
за-ўсёд-н-ы
за-ўсёд-ы
заўтра-шн-і
за-ўчара-шн-і
за-ў-час-н-а
за-ў-час-н-асцьза-ў-час-н-ы
за-ўчора
за-фарб-ав-а-ць
за-фарб-оў-ва-нн-е
за-фарб-оў-ва-ць
за-фарб-оў-к-а
за-фікс-ав-а-ць
за-фрахт-ав-а-ць
за-фрахт-оў-ва-ць
за-фыр-ка-ць
за-хав-а-льнікза-хав-а-льніц-а
за-хав-а-н-а
за-хав-а-н-асцьза-хав-а-нн-е
за-хав-а-ць
захад- - (гіст. за-хад- - )
за-хадз-і-ць
захалус-н-ы (захалуст+н+ы)
за-хандр-ы-ць
за-хап-і-ць
за-хапл-енн-е

за-хапл-я-льн-асцьза-хапл-я-льн-ы
за-хапл-я-ць
за-хапл-я-юч-а (за-хапл-яй-уч-а)
за-хац-е-ць
за-хвал-і-ць
за-хваль-ва-нн-е
за-хваль-ва-ць
за-хвал-яв-а-ць
за-хвар-альнасцьза-хвар-э-ць
за-хваст-а-ць
за-хват-ва-ць
за-хвор-ва-нн-е
за-хвор-ва-ць
за-хіл-і-ць
за-хіл-я-ць
за-хін-а-ць
за-[хі-н]у-ць (за+хін+ну+ць)
за-хіст-а-ць
за-хіхі-ка-ць
за-хлам-і-ць
за-хламл-ен-асцьза-хламл-я-ць
за-хлёб-іст-ы
за-хліп-а-ць
за-хліс-ну-ць (за+хліст+ну+ць)
за-хліст-ва-ць
за-хлоп-а-ць
за-хлы-н-а-ць
за-хлы-ну-ць
за-хмар-ва-ць
за-хмар-н-ы
за-хмар-ы-ць
за-хмур-ва-ць
за-хмур-ы-ць
за-хны-ка-ць
за-ход- за-ходз-і-ць
заход-н-е-белару[с-к]-і
(заход+н+е+беларус+ск+і)
заход-н-е-еўрап-ейск-і
заход-н-е-слав-ян-ск-і
заход-н-і

за-хоп- за-хопл-іва-нн-е
за-хопл-іва-ць
за-хоп-н-ікза-хоп-н-іц-а
за-хоп-н-і[ц-к]-і
(за+хоп+н+ік+ск+і)
за-хоп-н-ы
за-хоў-ва-нн-е
за-хоў-ва-ць
за-хоў-н-асцьза-хоў-н-ы
за-храс-а-ць
за-храс-ну-ць
за-хрумст-а-ць
за-хруст-а-ць
за-хрусц-е-ць
за-хрып-е-ць
за-хут-а-ць
за-хут-ва-нн-е
за-хут-ва-ць
за-цал-ав-а-ць
за-цвердз-і-ць
за-цвердз-я-ва-нн-е
за-цвердз-я-ва-ць
за-цві-л-ы (за+цвіт+л+ы)
за-цвіс-ці
за-цвіт-а-нн-е
за-цвіт-а-ць
за-цвыр-ка-ць
за-цвярдж-а-ць
за-цвярдж-энн-е
за-цвярдз-е-л-ы
за-цвярдз-е-нн-е
за-цвярдз-е-ць
за-цем-акза-цем-н-а
за-цепл-а
за-цепл-і-ць
за-церуш-ы-ць
за-цер-ці
за-цесн-а
за-цесн-ы

за-цёк- за-цёк-л-ы
за-цёх-ка-ць
за-цікав-і-ць
за-цікаўл-ен-а
за-цікаўл-ен-асцьза-цікаўл-іва-ць
за-цік-а-ць
за-цін-а-ць
за-цір-а-нн-е
за-цір-а-ць
за-цір-к-а
за-ціск- за-ціск-а-нн-е
за-ціск-а-ць
за-ціск-а-ць
за-ціск-а-чк-а
за-ціск-н-ы
за-ціс-ну-ць (за+ціск+ну+ць)
за-ціў-ка-ць
за-ціх-а-нн-е
за-ціх-а-ць
за-ціх-л-ы
за-ціх-ну-ць
за-ціш-акза-ціш-а-ць
за-ціш-н-а
за-ціш-н-ы
за-цішш- -а
за-ціш-ы-ць
за-цмок-а-ць
за-цок-а-ць
за-цугл-іва-ць
за-цугл-я-ць
за-цукр-ав-а-ць
за-цукр-оў-ва-ць
за-цырав-а-ць
за-цыр-ка-ць
за-цыроў-ва-ць
за-цьм-енн-е
за-цьм-і-ць
за-цьм-ява-ць
за-цэмент-ав-а-ць
за-цюк-ав-а-ць

за-цюк-а-ць
за-цюк-оў-ва-ць
за-цяг-ва-нн-е
за-цяг-ва-ць
за-цяг-ну-ць
за-цяж-к-а
за-цяж-к-і
за-цяж-н-а
за-цяж-н-ы
за-цяк-а-ць
за-цям-н-е-нн-е
за-цям-н-е-ць
за-цям-н-і-ць
за-цям-н-я-ць
за-цян-енн-е
за-цян-і-ць
за-цян-я-ць
за-цяруш-ва-ць
зацят-а
зацят-асцьза-ця-ць (параўн. ад-ця-ць)
за-[ця-ч]ы (за+цяк+чы)
за-чап-і-ць
за-чар-ав-а-н-асцьза-чар-ав-а-нн-е
за-чар-ав-а-н-ы
за-чар-ав-а-ць
за-чарв-ів-е-ць
за-чарн-е-ць
за-чарн-і-ць
за-чарн-я-ць
за-чар-оў-ва-ць
за-чарп-ну-ць
за-чарсцв-е-л-ы
за-чарсцв-е-ць
за-час-а-ць
за-часц-і-ць
за-чахл-ён-ы
за-чахл-і-ць
за-чах-л-ы
за-чахл-я-ць
за-чах-ну-ць
за-ча-цц-е
за-ча-ць

за-чмых-а-ць
за-чмя-ка-ць
за-чос- за-чух-а-ць
за-чын-а-льнікза-чын-а-льніц-а
за-чын-а-ць
за-чын-і-ць
за-чын-шчыкза-чын-шчыц-а
за-чын-я-ць
за-чырван-е-л-ы
за-чырван-е-ць
за-чырван-і-ць
за-чырк-а-ць
за-чыст-к-а
за-чысц-і-ць
за-чыт-а-ць
за-чыт-ва-нн-е
за-чыт-ва-ць
за-чышч-а-ць
за-чэп-к-а
за-чэпл-іва-нн-е
за-чэпл-іва-ць
за-чэрн-іва-ць
за-чэрп-а-ць
за-чэрп-ва-ць
за-чэрп-ну-ць
за-чэрч-ва-ць
за-чэс-ва-ць
за-шавял-і-ць
за-шаляв-а-ць
за-шалясц-е-ць
за-шамац-е-ць
за-шарав-а-ць
за-шар-ане-л-ы
за-шар-ане-ць
за-шар-э-ць
за-шаст-а-ць
за-швартав-а-ць
за-швартоў-ва-ць
за-шкл-і-ць
за-шкодз-і-ць
за-шкраб-а-ць

за-шкрэб-ці
за-шлёп-а-ць
за-шмарг- -а
за-шмарг-ну-ць
за-шмат
за-шморг-а-ць
за-шморг-ва-ць
за-шнур-ав-а-ць
за-шнур-оў-ва-ць
за-шорг-а-ць
за-шпаклёў-ва-ць
за-шпакляв-а-ць
за-шпіл-і-ць
за-шпіль-ва-нн-е
за-шпіль-ва-ць
за-шпіль-к-а
за-шпіл-я-ць
за-шплінт-ав-а-ць
за-шплінт-оў-ва-ць
за-шпунт-ав-а-ць
за-шпунт-оў-ва-нн-е
за-шпунт-оў-ва-ць
за-шруб-ав-а-ць
за-шруб-оў-ва-нн-е
за-шруб-оў-ва-ць
за-штамп-ав-а-ць
за-штат-н-ы
за-штор-ва-ць
за-штор-ы-ць
за-штрых-ав-а-ць
за-штрых-оў-ва-нн-е
за-штрых-оў-ва-ць
за-штрых-оў-к-а
за-штэмпел-ёў-ва-ць
за-штэмпел-яв-а-ць
за-шум-е-ць
за-шурш-а-ць
за-шушу-ка-ць
за-шчабят-а-ць
за-шчам-і-ць
за-шчамл-я-ць
за-шчап-і-ць
за-шчап-к-а
за-шчапл-я-ць

за-шчоўк-а-ць
за-шчоўк-ва-ць
за-шчоўк-ну-ць
за-шчоч-н-ы
за-шчым-е-ць
за-шчып-а-ць
за-шчэмл-іва-ць
за-шчэп-к-а
за-шчэпл-іва-нн-е
за-шчэпл-іва-ць
за-шыб-ав-а-ць
за-шы-ва-нн-е
за-шы-ва-ць
за-шып-е-ць
за-шыр-ок-а
за-шыр-ок-і
за-шы-ў-к-а
за-шыфр-ав-а-ць
за-шыфр-оў-ва-ць
за-шы-ць
заяв- -а
заяв-ач-н-ы
заяв-і-ць
за-яд-а-нн-е
за-яд-а-ць
заядл-а
заядл-асцьза-яздж-а-ць
за-якар-ы-ць
за-ясн-е-ць
заяў-к-а
заяўл-я-ць
заяў-нікзаяў-ніц-а
заяў-шчыкза-яц- (зай-ац- )
за-яч-ы (зай-ач-ы)
за-яч-ын-а (зай-ач-ын-а)
з-бав-енн-е
з-бав-енн-ы
з-бав-і-цельз-бав-і-цель-к-а
з-бав-і-цель-н-ы

з-бав-і-ць
збаж-ын-а
з-бал-ав-а-ць
з-баланс-ав-а-ць
з-бал-е-л-ы
з-бал-е-ць
з-банкрут-ав-а-ць
збан-окзбан-оч-акз-баразн-і-ць
з-баўл-енн-е
з-баўл-я-ць
з-баў-ц-а
з-бег- з-бег-а-ць
з-бег-чы
з-бедн-ен-асцьз-бедн-і-ць
з-бераг-а-ць
з-бераг-чы
з-бераж-энн-е
з-бі-ва-нн-е
з-бі-ва-ць
з-бір-а-льн-ікз-бір-а-льн-іц-а
з-бір-а-льн-і[ц-к]-і
(з+бір+а+льн+ік+ск+і)
з-бір-а-льн-і[ц-тв]-а
(з+бір+а+льн+ік+ств+а)
з-бір-а-льн-ы
з-бір-а-нн-е
з-бір-а-ць
з-бі-ць
з-блазн-ав-а-ць
з-бліж-ан-ы
з-бліж-а-ць
з-бліж-энн-е
з-бліз-і-ць
з-бліз-к-у
з-блыт-а-н-асцьз-блыт-а-ць
з-блыт-ва-нн-е
з-блыт-ва-ць

з-блядн-е-л-ы
з-блядн-е-ць
з-бляк-л-ы
з-бляк-ну-ць
збожж-ав-ы
збожж-а-на-рыхтоў-к-і
збожж-а-… – першая частка
складаных слоў:
збожж-а-ў-бор-к-а і інш.
з-бой- з-бок-у
з-боль-ш-ага
з-бор- з-бор-ач-н-ы
з-бор-к-а
з-бор-лів-ы
з-бор-н-асцьз-бор-н-ікз-бор-н-ы
з-бор-шчыкз-бор-шчыц-а
з-бор-ышч-а
з-боўт-а-ць
з-боўт-ва-ць
з-боч-ва-ць
з-боч-ы-ць
з-брак-ав-а-ць
з-брашур-ав-а-ць
збра-я-нос-ец- (збрай-а-нос-ец- )
збро-ев-ы (зброй-эв-ы)
зброй-н-ікзброй-н-ы
з-бры-ва-нн-е
з-бры-ва-ць
з-бры-ць
з-буд-ав-а-нн-е
з-буд-ав-а-ць
з-буцв-е-л-ы
з-буцв-е-ць
з-бу-я-л-ы (з-буй-а-л-ы)
з-бу-я-ць (з-буй-а-ць)
збы-ва-ць
збы-т-

збы-т-ав-ы
з-бяг-а-нн-е
з-бяг-а-ць
з-бядн-е-л-ы
з-бядн-е-нн-е
з-бядн-е-ць
з-бядн-і-ць
з-бядн-я-ць
з-бял-е-л-ы
з-бял-е-ць
з-бянтэж-ан-а
з-бянтэж-ан-асцьз-бянтэж-ы-ць
з-ваб-і-ць
з-ваб-лів-ы
з-вадз-і-ць
з-вадз-яне-ць
звад-к-а
з-вадк-ав-а-нн-е
з-вадк-ав-а-ць
звад-ыяк-а
звад-ыяшз-важ-а-ць
з-важ-лів-ы
з-важ-ы-ць
з-ваз-і-ць
з-валак-а-ць
з-валак-ва-ць
з-вал-ач-н-ы
з-[вала-ч]ы (з+валак+чы)
з-вал-і-ць
з-вал-к-а
з-валь-ва-нн-е
з-валь-ва-ць
з-валь-н-енн-е
з-валь-н-я-ць
з-вальц-ав-а-ць
з-вал-я-л-ы
зван-арзван-іц-а
зван-і-ць
зван-іч-н-ы
званк-ов-ы

зв-а-нн-е
зван-окзван-оч-акзван-ч-эйш-ы
зван-ч-э-ць
зв-а-н-ы
з-вараж-ы-ць
з-варач-а-ць
з-вар-ач-н-ы
з-вар-ва-нн-е
з-вар-ва-ць
з-вар-к-а
з-варот- з-варот-н-ы
з-вароч-ва-ць
з-ва-рух-ну-ць
з-вар-шчыкз-вар-шчыц-а
з-вар-ы-ць
з-вастр-ы-ць
зв-а-ць
з-вед-а-ць
з-вед-ва-ць
з-вез-ці
з-вей-ва-ць
з-век-ав-а-ць
з-век-у
з-вел-ік-а-душ-н-іча-ць
звенн-яв-ы
звер-а-бой-н-ы
звер-ават-а
звер-ават-асцьзвер-ават-ы
звер-а-… – першая частка
складаных слоў:
звер-а-вод- - і інш.
з-верадж-а-ць
звер-ан-я
з-верг-ну-ць
з-вер-к-а
з-верх-у
з-вер-шчыкз-вер-шчыц-а

звер-ын-а
з-вер-ы-ць
з-вес-і-ць
з-вест-к-а
з-вес-ці
з-ветр-ы-ць
з-вечар-а
з-вечар-э-ць
з-веш-ва-ць
з-ве-я-ць (з-вей-а-ць)
з-вёрст-ва-ць
з-ві-ва-нн-е
з-ві-ва-ць
з-ві-в-іст-ы
з-від-н-а
з-віл-ін-а
з-віл-іст-асцьз-віл-іст-ы
з-вільгат-н-е-ць
з-він-авац-і-ць
звін-е-ць
з-віс-а-нн-е
з-віс-а-ць
з-віс-л-ы
з-віс-ну-ць
з-ві-ў- з-віх- з-ві-ць
звод- з-вод-дал-ек-у
з-вод-даль
з-водз-і-ць
звод-к-а
з-вод-н-ы
з-воз- з-воз-і-ць
з-воз-к-а
з-воз-чыкз-воль-н-і-ць
звон- звон-ав-ы
звон-к-а
звон-к-а-галос- -ы

звон-к-асцьзвон-к-і
з-вонк-у
з-вор-ва-ць
з-востр-ыва-ць
з-вуж-ан-асцьз-вуж-а-ць
з-вуж-ва-нн-е
з-вуж-ва-ць
з-вуж-энн-е
з-вуз-і-ць
з-вык-а-ць (параўн. ад-вык-а-ць)
з-вык-л-а
з-вык-л-асцьз-вык-л-ы
з-вык-ну-ць
з-выс-ок-у
з-выч-а-ёв-ы (з-выч-ай-ов-ы)
з-выч-айз-выч-ай-н-а
з-выч-ай-н-асцьз-выч-ай-н-ы
з-выч-к-а
з-выч-н-ы
звыш-план-ав-ы
звыш-скор-ас-н-ы
(звыш+скор+аст+н+ы)
звыш-уроч-н-а
звыш-уроч-н-ы
звыш-штат-н-ы
з-вяд-а-нн-е
з-вяд-а-ць
з-вядз-енн-е
з-вяз-акз-вяз-а-н-асцьз-вяз-а-ць
з-вяз-ач-н-ы
з-вяз-ва-нн-е
з-вяз-ва-ць
з-вяз-к-а
з-вяз-н-а
з-вяз-н-асцьз-вяз-н-ы

з-вя-л-ы (з+вяд+л+ы)
з-вя-ну-ць (з+вяд+ну+ць)
з-вянч-а-ць
з-вяр-а-ць
з-вярг-а-ць
звяр’-ё (звяр-й-о)
з-вярж-энн-е
з-вярз-ці
з-вяр-ну-ць (з+вярт+ну+ць)
звяр-окз-вярст-а-ць
з-вярт-а-ць
звяр-ын-а
звяр-ын-ецзвяр-ын-ы
з-вярэдз-і-ць
звяр-э-ць
з-вя-ць (з+вяд+ць)
з-габл-ёў-ва-ць
з-габл-яв-а-ць
з-гавор- з-гавор-лів-асцьз-гавор-лів-ы
з-гад-а-ць (параўн. пры-гад-а-ць)
з-гадж-а-льн-ы
з-гад-к-а
з-галад-а-л-асцьз-галад-а-л-ы
з-гал-е-л-ы
з-гал-е-нн-е
з-гал-і-ць
з-гань-б-ав-а-ць
з-гань-б-і-ць
з-ган-я-ць
з-гарадз-і-ць
з-гар-а-льн-асцьз-гар-а-льн-ы
з-гар-а-нн-е
з-гар-а-ць
з-гарб-ац-і-ць
з-гар-ну-ць (з+гарт+ну+ць)
з-гар-ы
з-гар-э-л-ы

з-гар-э-ць
з-гас-а-нн-е
з-гас-а-ць
з-гас-л-ы
з-гас-ну-ць
з-гатав-а-ць
з-гіб- з-гі-н-а-нн-е
(з+гіб+н+а+нн+е)
з-гі-н-а-ць (з+гіб+н+а+ць)
з-гі-ну-ць (з+гіб+ну+ць)
з-гладж-ва-нн-е
з-гладж-ва-ць
з-гладз-і-ць
з-гледз-е-ць
з-глы-н-а-ць (з+глыт+н+а+ць)
з-глы-ну-ць (з+глыт+ну+ць)
з-гна-і-ць (з-гнай-і-ць)
з-гні-ва-ць
з-гні-с-ці
з-гной-ва-ць
з-год- -а
з-год-лів-а
з-год-лів-асцьз-год-лів-ы
з-год-н-а
з-год-н-асцьз-год-н-ікз-год-н-і[ц-к]-і
(з+год+н+ік+ск+і)
з-год-н-і[ц-тв]-а
(з+год+н+ік+ств+а)
з-год-н-ы
з-гойс-а-ць
з-голь-ва-ць
з-гон- з-гон-к-а
з-гон-шчыкз-горб-і-ць
з-горк-л-ы
з-горк-ну-ць
з-горт-ва-нн-е
з-горт-ва-ць

з-граб-а-нн-е
з-граб-а-ць
зграбн-а
зграбн-асцьз-граб-ці
з-граз-і-ць
з-граш-ы-ць
з-груб-е-л-ы
з-груб-е-ць
з-грувасц-і-ць
з-грувашч-ва-ць
з-грудж-ва-ць
з-грудз-і-ць
з-груж-а-ць
з-груж-ва-ць
з-груз-і-ць
з-груп-ав-а-ць
з-грыз-а-ць
з-грыз-ці
з-грэб-ці
з-губ- -а
з-губ-і-цельз-губ-і-цель-к-а
з-губ-і-ць
з-губ-н-а
з-губ-н-асцьз-губ-н-ы
з-гул-я-ць
з-гурт-ав-а-н-а
з-гурт-ав-а-н-асцьз-гурт-ав-а-нн-е
з-гурт-ав-а-ць
з-гурт-оў-ва-нн-е
з-гурт-оў-ва-ць
з-гус-ну-ць (з+густ+ну+ць)
з-густ-акз-гусц-е-л-ы
з-гусц-е-ць
з-гусц-і-ць
з-гушч-а-льнасцьз-гушч-ан-асцьз-гушч-а-ць
з-гушч-энн-е
з-дабы-ва-нн-е

з-дабы-ва-ць
з-дабы-т-акз-дабы-т-чыкз-дабы-цц-ё
з-дабы-ць
з-дабы-ч-а
з-даваль-н-енн-е
з-даваль-н-я-ць
з-даваль-н-я-юч-а
(з-даваль-н-яй-уч-а)
з-даваль-н-я-юч-ы
(з-даваль-н-яй-уч-ы)
з-да-ва-нн-е
з-да-ва-ць
з-давол-ен-а
з-давол-ен-асцьз-давол-і-ць
з-даволь-ва-ць
з-дал-ёк-у
зда-нн-ёв-ы
зда-ньздарав-ейш-ы
здарав-енн-ы
здарав-е-ць
здарав-якздарав-як-а
здарав-яч-к-а
з-дарож-ан-асцьз-дарож-ан-ы
здароў-е (здароў-й-э)
здароў-ка-нн-е
здар-энн-е
з-да-т-ачн-ы
з-да-т-н-асцьз-да-т-н-ы
з-да-т-чыкз-да-т-чыц-а
з-даўл-ен-а
з-даўн-а
з-да-ць
з-да-ч-а
з-дв-а-енн-е (з-дв-ай-энн-е)
з-дв-о-ен-асць-

(з-дв-ой-эн-асць- )
з-дв-о-і-ць (з-дв-ой-і-ць)
з-дв-ой-ва-нн-е
з-дв-ой-ва-ць
з-дзейсн-і-ць
здзек- здзек-ав-а-нн-е
здзек-лів-а
здзек-лів-ы
з-дзел-к-а
з-дзель-н-а
з-дзель-н-асцьз-дзель-н-ы
з-дзель-шчыкз-дзель-шчын-а
з-дзель-шчыц-а
з-дзерав-яне-л-ы
з-дзерав-яне-ць
з-дзерв-яне-л-ы
з-дзерв-яне-ць
з-дзер-ці
з-дзёўб-ва-ць
з-дзів-і-ць
з-дзім-а-нн-е
з-дзім-а-ць
з-дзір-ав-і-ць
з-дзір-а-льн-ы
з-дзір-а-льшчыкз-дзір-а-нн-е
з-дзір-аўл-іва-ць
з-дзір-а-ць
з-дзірван-е-л-ы
з-дзіўл-ен-а
з-дзіўл-енн-е
з-дзіўл-я-ць
з-дзіч-э-л-асцьз-дзіч-э-л-ы
з-дзіч-э-нн-е
з-дзіч-э-ць
з-дзьм-ух-а-ць
з-дзьм-ух-ва-нн-е
з-дзьм-ух-ва-ць
з-дзьм-ух-ну-ць

з-дзьм-у-ць
з-дзя-ва-ць
з-дзяйсн-енн-е
з-дзяйсн-я-льн-асцьз-дзяйсн-я-льн-ы
з-дзяйсн-я-ць
з-дзяўб-а-ць
з-дзяўб-ці
з-дзяц-ін-е-ць
здоб-н-ы (гіст. з-доб-н-ы)
з-дой- з-дой-ва-ць
з-дол-е-ць
здольн-асцьздорав-а
з-драб-н-е-л-ы
з-драб-н-е-нн-е
з-драб-н-е-ць
з-драб-н-і-ць
з-драб-н-я-ць
здрав-іц-а
здрад- -а
здрадж-ва-ць
здрадз-і-ць
здрад-лів-а
здрад-лів-асцьздрад-лів-ы
здрад-н-ікздрад-н-іц-а
здрад-н-і[ц-к]-і
(здрад+н+ік+ск+і)
здрад-н-і[ц-тв]-а
(здрад+н+ік+ств+а)
здрад-н-ы
з-дранцв-е-л-асцьз-дранцв-е-л-ы
з-дранцв-е-нн-е
з-дранцв-е-ць
з-драт-ав-а-ць
з-драх-л-е-л-ы
з-драх-л-е-ць
з-друж-ва-ць
з-друж-ы-ць

з-дуб-яне-л-ы
з-дуб-яне-ць
з-ду-ва-ць
з-дум-ва-ць
з-ду-ць
з-душ-ва-ць
з-душ-ы-ць
з-дым-акз-дым-а-нн-е
з-дым-а-ць
з-дым-ач-н-ы
з-дым-к-а
з-дым-н-ы
з’-ед-лів-а
з’-ед-лів-асцьз’-ед-лів-ы
з’-езд- з’-езд-аўск-і
з’-ездж-ва-ць
з’-ездз-і-ць
зелен-а (прыслоўе)
зелен-ават-ы
зелен-кав-ат-ы
зелень- зелян-е-ць
зелян-і-ць
зелян-ков-ы
земл-е-…, земл-я-… – першыя
часткі складаных слоў:
земл-е-кап-а-лк-а,
земл-я-мер- - і інш.
земл-ян-ы
зеніт-к-а
зеніт-н-ы
зеніт-чыкзеніт-чыц-а
зерн-ев-ы
зерн-е-… – першая частка
складаных слоў:
зерн-е-суш-ы-лк-а і інш.
з’-ес-ці
зефір-ав-ы
з’-ех-а-ць

з-жав-а-ць
з-жаўц-е-л-ы
з-жаўц-е-ць
з-жа-ць
з-жоў-ва-ць
з-жы-ва-нн-е
з-жы-ва-ць
з-жын-а-ць
з-жы-ць
з-зад-у
з-зелян-е-л-ы
з-зелян-е-ць
з-зыв-а-ць
з-зяб-л-ы
з-зяб-ну-ць
ззя-нн-е
ззя-ць
зігзаг-а-падобн-ы
зім-ав-а-нн-е
зім-ав-а-ць
зім-а-ў-стой-лів-асцьзім-а-ў-стой-лів-ы
зім-к-а
зім-н-ікзім-ов-ач-н-ы
зім-ов-ішч-а
зім-ов-ы
зім-ой
зім-оў-е (зім-оў-й-э)
зім-оў-к-а
зім-оў-нікзім-оў-шчыкзім-оў-шчыц-а
з’-ін-е-л-ы
з’-ін-е-ць
зір-ну-ць
зіхат-лів-ы
зіхат-ну-ць
зіхац-е-нн-е
зіхац-е-ць
зл-аб-а-дзён-н-асцьзл-аб-а-дзён-н-ы
зл-ав-а-ць

зл-а-вес-н-а (зл+а+вест+н+а)
зл-а-вес-н-ы (зл+а+вест+н+ы)
з-лавір-ав-а-ць
з-лав-і-ць
з-ладж-ан-а
з-ладж-ан-асцьз-ладж-ва-ць
з-ладз-і-ць
з-лаж-ы-ць
з-лаз-і-ць
злак-ав-ы
з-лам-а-ць
зл-ас-лів-а (зл+аст+лів+а)
зл-ас-лів-асць(зл+аст+лів+асць+ )
зл-ас-лів-ец(зл+аст+лів+ец+ )
зл-ас-лів-іц-а
(зл+аст+лів+іц+а)
зл-ас-лів-ы (зл+аст+лів+ы)
зл-а-слов-і-ць
зл-ас-н-ейш-ы
(зл+аст+н+ейш+ы)
з-лат-а-ць
з-ла-я-ць (з-лай-а-ць)
з-лев-а
з-лег-л-ы
з-лег-чы
з-ледз-яне-л-ы
з-ледз-яне-нн-е
з-ледз-яне-ць
з-ледз-яні-ць
з-леж-а-ць
з-леж-ва-нн-е
з-лез-ці
зл-ейш-ы
з-леп-акз-лепл-іва-ць
з-лёг-к-у
з-лёт- з-лёт-а-ць
з-лі-ва-нн-е
з-лі-ва-ць

з-ліз-а-ць
з-ліз-ва-нн-е
з-ліз-ва-ць
з-ліз-ну-ць
з-лін-е-і-ць
(з-лін-ей-і-ць; параўн. лін-ёўк-а)
з-лін-ей-ва-ць
з-лін-я-ць
з-ліп-а-нн-е
з-ліп-л-ы
з-лі-т-акз-лі-т-к-ав-ы
з-лі-т-н-асцьз-лі-т-н-ы
з-лі-ў- з-лі-ў-к-а
з-лі-ў-н-ы
з-лі-цц-ё
з-лі-ць
з-ліч-ва-ць
з-ліч-ы-ць
з-ліч-энн-е
зл-об-а
з-лож-ва-ць
з-лом- з-лом-акзл-ос-н-а (зл+ост+н+а)
зл-ос-н-асць- (зл+ост+н+асць+ )
зл-ос-н-ік- (зл+ост+н+ік+ )
зл-ос-н-іц-а (зл+ост+н+іц+а)
зл-ос-н-і[ц-к]-і
(зл+ост+н+ік+ск+і)
зл-ос-н-іч-а-ць (зл+ост+н+
+іч+а+ць)
зл-ос-н-ы (зл+ост+н+ы)
зл-осцьзл-о-ў-жы-ва-нн-е
зл-о-ў-жы-ва-ць
зл-о-ў-жы-ць
з-луз-а-ць
з-луп-і-ць
з-лупл-іва-ць
з-луч-а-льн-ік-

з-луч-а-льн-ы
з-луч-а-ць
з-луч-н-асцьз-луч-н-ы
з-луч-ы-ць
з-луч-энн-е
з-лушч-ва-ць
з-лушч-ы-ць
з-лыс-е-ць
з-ляг-а-ць
з-ляж-а-л-ы
з-ляп-і-ць
з-лят-а-ць
з-ляц-е-ць
змаг-а-нецзмаг-а-нн-е
змаг-арзмаг-ар-к-а
з-маг-чы
з-маз-а-ць
з-маз-ач-н-ы
з-маз-ва-нн-е
з-маз-ва-ць
з-маз-к-а
з-маз-чыкз-маз-чыц-а
з-майстр-ав-а-ць
з-мак-а-ць
з-макр-э-л-ы
з-макр-э-ць
з-мал-а-душ-н-іча-ць
з-малац-і-ць
з-мал-ёў-ва-нн-е
з-мал-ёў-ва-ць
з-мал-о-ць
з-малоч-ва-ць
з-мал-яв-а-ць
з-ман- з-манеўр-ав-а-ць
з-ман-і-ць
з-ман-лів-асцьз-ман-лів-ы
з-манц-ірав-а-ць
з-мань-ва-ць

з-марг-ну-ць
з-марн-ав-а-ць
з-марн-е-л-асцьз-марн-е-л-ы
з-марн-е-ць
з-мароз-і-ць
з-маршч-ын-е-ць
з-маршч-ын-і-ць
з-мар-ы-ць
з-мат-а-ць
з-маўк-а-ць
з-маўч-а-ць
з-мах-ва-ць
з-мах-ну-ць
з-мац-ав-а-нн-е
з-мац-ав-а-ць
з-мац-оў-ва-нн-е
з-мац-оў-ва-ць
з-мач-ы-ць
зме-е-падобн-ы
(змей-э-падобн-ы)
змей-к-а
змей-к-ав-ы
з-мен- -а
з-мен-лів-а
з-мен-лів-асцьз-мен-лів-ы
з-мен-н-ы
з-мен-шчыкз-мен-шчыц-а
з-мен-ш-ы-ць
з-мень-ва-ць
з-мер-а-ць
з-мерз-ну-ць
з-мерк-ну-ць
з-мес-ці
змесц-ів-а
з-мец-і-ць
з-меш-ва-нн-е
з-меш-ва-ць
зме-ян-я (змей-ан-я)
з-мёрз-л-ы
з-міг-ну-ць
з-мізар-н-е-л-асць-

з-мізар-н-е-л-ы
з-мізар-н-е-ць
з-мін-а-ць
з-мір-а-ць
з-мірг-ну-ць
з-мір-ы-ць
з-мір-энн-е
з-мов- -а
з-мов-ін-ы
з-мог- -а
з-мок-л-ы
з-мок-ну-ць
з-молад-у
з-мор- з-мор- -а
з-мор-ан-а
з-мор-ан-асцьз-мор-ва-ць
з-моршч-ва-ць
з-моршч-ын-а
з-моршч-ы-ць
з-мот-ва-нн-е
з-мот-ва-ць
з-мот-к-а
з-моўк-ну-ць
з-моў-ні[ц-к]-і
(з+моў+нік+ск+і)
з-моўч-ва-ць
з-моў-шчыкз-моў-шчыц-а
з-моў-шчы[ц-к]-і
(з+моў+шчык+ск+і)
з-моч-ва-нн-е
з-моч-ва-ць
змрач-н-ават-ы
змрач-н-ейш-ы
змрач-н-е-ць
змрок-ам
змроч-н-а
змроч-н-асцьзмроч-н-ы
з-мул-і-ць
з-муль-ва-ць

з-мул-я-ць
з-мур-ав-а-ць
з-мус-і-ць
з-муц-і-ць
з-муч-ва-ць
з-муч-ы-ць
з-муш-а-ць
з-мы-ва-нн-е
з-мы-ва-ць
з-мы-в-ач-н-ы
з-мык-а-нн-е
з-мык-а-ць
з-мыл-акз-мыл-і-ць
з-мыль-ва-ць
з-мы-ў- з-мы-ў-к-а
з-мы-ў-н-ы
з-мы-ў-шчыкз-мы-ў-шчыц-а
з-мы-ць
з-мыч-к-а
змя-ін-ы (змяй-ін-ы)
змя-іст-ы (змяй-іст-ы)
з-мяк-л-ы
з-мяк-ну-ць
з-мяк-ч-а-льн-ы
з-мяк-ч-а-ць
з-мяк-ч-ы-ць
з-мяк-ч-энн-е
з-мяк-ч-э-ць
з-мял-е-л-ы
з-мян-енн-е
з-мян-і-ць
з-мян-ш-а-ць
з-мян-ш-энн-е
з-мян-я-ць
з-мяр-а-ць
з-мярз-а-нн-е
з-мярк-а-нн-е
з-мярк-а-ць
з-мярцв-е-л-а
з-мярцв-е-л-асць-

з-мярцв-е-л-ы
з-мярцв-е-нн-е
з-мярцв-е-ць
з-мярцв-і-ць
з-мяс-і-ць
змяст-оўн-асцьзмяст-оўн-ы
з-мясц-і-ць
з-мят-а-ць
з-мя-ць
з-мяш-а-льн-ікз-мяш-а-льн-ы
з-мяш-а-ць
з-мяшч-а-льн-асцьз-мяшч-а-льн-ы
з-мяшч-а-ць
з-мяшч-энн-е
з-мяш-энн-е
змя-я (змяй-а)
зна-вецзнаём-і-ць
знаём-ств-а
знакаміт-асцьзнамян-альн-асцьзнамян-альн-ы
з-нарокз-нас-і-ць
знат-н-асцьзнат-н-ы
зна-токзна-ўц-а
знахар-к-а
знахар-ск-і
знахар-ств-а
з-находж-анн-е
з-на-ход-к-а
з-на-ход-лів-асцьз-на-ход-лів-ы
зна-ць (дзеяслоў)
знаць- (назоўнік)
знач-анн-е
знач-к-істзнач-к-іст-к-а

знач-н-а
знач-н-асцьзнач-н-ы
знач-окзнач-ым-асцьзнач-ым-ы
знач-ы-ць
знач-энн-е
з-не-важ-а-льн-асцьз-не-важ-а-льн-ікз-не-важ-а-льн-іц-а
з-не-важ-а-льн-ы
з-не-важ-а-нн-е
з-не-важ-а-ць
з-не-важ-энн-е
з-не-куль
з-не-маг-а-ць
з-не-маж-энн-е
з-нерв-ав-а-н-асцьз-нерв-ав-а-ць
з-не-рух-ом-е-ць
з-не-слаўл-енн-е
з-не-слаўл-я-ць
з-нес-ці
знешн-асцьзнешн-е
зніж-а-льн-ы
з-ніж-а-ць
з-ніж-энн-е
з-ніз-і-ць
з-ніз-у
з-нік-а-нн-е
з-нік-а-ць
з-нік-л-ы
з-нік-н-енн-е
з-нік-ну-ць
з-ніт-ав-а-н-асцьз-ніт-ав-а-н-ы
з-ніт-ав-а-ць
з-ніт-оў-ва-ць
з-нішч-а-льн-а
з-нішч-а-льн-асцьз-нішч-а-льн-ік-

з-нішч-а-льн-ы
з-нішч-а-ць
з-нішч-ы-ць (параўн. нішч-ы-ць)
з-нішч-энн-е
з-нос- з-нос-акзнос-ін-ы
з-нос-і-ць
з-нос-к-а
з-ноўз-ноў-ку
з-нош-ан-асцьз-нош-ва-льн-асцьз-нош-ва-нн-е
з-нош-ва-ць
з-нудз-е-ць
з-нудз-і-ць
з-нутр-ы
з-ны-ва-ць
з-ны-ць
з-ня-ваг- -а
з-ня-важ-лів-а
з-ня-важ-лів-асцьз-ня-важ-лів-ы
з-ня-важ-ы-ць
з-ня-вер-ы-ць
з-ня-веч-ва-ць
(параўн. абяз-веч-ы-ць)
з-ня-вол-енн-е
з-ня-воль-ва-нн-е
з-ня-воль-ва-ць
з-ня-дуж-а-ць
з-ням-е-л-асцьз-ням-е-л-ы
з-ням-е-нн-е
з-ням-е-ць
з-ня-мог- -а
з-ня-мож-ан-асцьз-нянацк-у
з-ня-праўдз-і-ць
з-ня-сіл-е-н-асцьз-ня-сіл-е-нн-е
з-ня-сіль-ва-нн-е

з-ня-сіль-ва-ць
з-ня-цц-е
з-ня-ць
золат-а-… – першая частка
складаных слоў:
золат-а-з-дабы-ч-а і інш.
золат-ц-а
зол-к-а
зол-к-асцьзол-к-і
зон-н-ы
зор-ач-к-а
зор-к-а
зор-к-а-падобн-ы
зор-к-асцьзор-к-і
зор-н-а
зор-н-асцьзор-н-ы
зор-ч-ат-ы
зор-ы-ць
з-раб-і-ць
з-рад-н-і-ць
з-раз-а-нн-е
з-раз-а-ць
з-разум-е-л-а
з-разум-е-л-асцьз-разум-е-л-ы
з-разум-е-ць
з-ра-і-ць (з-рай-і-ць)
з-ран-і-ць
з-ран-к-у
з-раст-а-нн-е
з-расц-і-ць
з-раўн-ав-а-ць
з-раўн-оў-ва-ць
з-раўн-я-ць
з-рашч-энн-е
з-рашэц-і-ць
з-рашэч-ва-ць
з-род-у
зрок-ав-ы (гіст. зр-ок-ав-ы)
з-рос-л-ы (з+рост+л+ы)

з-рост-акз-роўн-іва-ць
з-рошч-ва-нн-е
з-рошч-ва-ць
з-руб- з-руб-і-ць
з-рудз-е-л-ы
з-рудз-е-ць
з-руйн-ав-а-ць
з-рул-яв-а-ць
з-рух- з-руч-н-а
з-руч-н-асцьз-руч-н-ы
з-руш-а-ць
з-руш-ва-нн-е
з-руш-ва-ць
з-руш-ы-ць
з-руш-энн-е
з-рыв-а-нн-е
з-рыв-а-ць
з-рыв-іст-ы
з-рыж-э-л-ы
з-рыж-э-ць
з-рыкашэц-і-ць
з-рын-а-ць
з-[ры-н]у-ць (з+рын+ну+ць)
з-рыс-ав-а-ць
з-рыс-оў-ва-нн-е
з-рыс-оў-ва-ць
з-рыў- з-рыў-шчыкз-рыў-шчыц-а
з-рыфм-ав-а-ць
з-ры-ць
з-рэаг-ав-а-ць
зрэб’-е (зрэб-й-э)
зрэб-н-ы
з-рэдж-ан-асцьз-рэдж-ва-нн-е
з-рэдж-ва-ць
з-рэдз-і-ць
з-рэд-к-у

з-рэз- з-рэз-акз-рэз-а-ць
з-рэз-ва-ць
з-рэз-к-а
з-рэз-чыкзуб-ав-ы
зуб-а-ляч-эбн-ы
зуб-а-ляч-энн-е
зуб-а-пратэз-н-ы
зуб-аст-ы
зуб-ат-ы
зуб’-е (зуб-й-э)
зуб-ецзубіль-н-ы
зуб-і-ць
зуб-к-ават-ы
зуб-н-ы
зуб-окзубр-ан-я
зубр-ын-ы
зубр-ыц-а
зуб-ч-аст-ы
зуб-ч-ат-ы
зуб-чыкзурн-ачзух-ават-а
зух-ават-асцьзух-ават-ы
зыб- зыб-а-ць
зыб-іст-ы
зыб-к-а
зыб-к-асцьзыб-к-і
зыб-ну-ць
зыб-унзыб-уч-ы
зыз-ну-ць
зык- зык-а-нн-е
з-ымправіз-ав-а-ць
зырк-а (прыслоўе)

з’-яв-ішч-а
з’-яд-а-нн-е
з’-яд-а-ць
з’-ядз-енн-е
з’-ядн-а-н-асцьз’-ядн-а-нн-е
з’-ядн-а-ць
з’-ядн-оў-ва-нн-е
з’-ядн-оў-ва-ць
з’-яздж-а-ць
зязюл-еч-к-а
зязюл-інзязюль-к-а
зязюль-ч-ынзялен-ів-а
зялен-іў-н-ы
зялён-к-а
з’-ялч-а-ць (параўн. ёлк-і)
зямель-н-ы
зямл-іст-асцьзямл-іст-ы
зямл-як-

зырк-асцьзы-ход- зы-ходз-і-ць
зы-ходз-яч-ы
зы-ход-н-ы
зыч-лів-а
зыч-лів-асцьзыч-лів-ецзыч-лів-іц-а
зыч-лів-ы
зыч-н-а
зыч-н-асцьзыч-н-ы
зыч-ы-ць
зяб-і-ць
зяб-к-а
зяб-к-асцьзяб-к-і
зябл-ев-ы
зябл-ів-а
зябл-і-ць
зяб-ну-ць
зяв-ак-а
зямл-ян-інзямл-ян-к-а
зямл-я[ц-к]-і (зямл+як+ск+і)
зямл-я[ц-тв]-а
(зямл+як+ств+а)
зямл-яч-к-а
зям-н-ы

зярн-іст-асцьзярн-іст-ы
зярн-ятк-а
з’-яўл-енн-е
зяц-еў-

І
івас-ёв-ы
ігл-а-падобн-ы
ігл-інк-а
ігл-іст-ы
ігл-іц-а
ігл-іч-н-ы
ігнарав-а-нн-е
ігнарав-а-ць
ігол-ач-к-а
ігол-ач-н-ік-

ігол-ач-н-іц-а
ігол-ач-н-ы
ігол-к-а
ігол-к-ав-ы
ігол-к-а-падобн-ы
іголь-н-ікіголь-н-іц-а
іголь-ч-аст-ы
іголь-ч-ат-ы
ігр- -а

ігр-а-льн-ы
ігр-а-нн-е
ігр-а-ць
ігр-окігруш-ав-ы
ігруш-а-падобн-ы
ідыл-ічн-асцьідыл-ічн-ы
ідыл-і-я (ідыл-ій-а)
ідэал-ізав-а-ць
ідэал-ізацы-я (ідэал-ізацый-а)
ідэаль-н-а
ідэаль-н-асцьідэаль-н-ы
ідэй-н-а
ідэй-н-асцьідэй-н-ы
ідэнт-ыфікав-а-ць
ідэнт-ыфікацы-я
(ідэнт-ыфікацый-а)
ідэнт-ычн-а
ідэнт-ычн-асцьідэнт-ычн-ы
ізал-яв-а-н-а
ізал-яв-а-н-асцьізал-яв-а-нн-е
ізал-яв-а-ць
ізал-ятарізал-ятар-н-ы
ізал-яцый-н-ы
ізал-яцы-я (ізал-яцый-а)
ізумруд-н-ы
ік-а-нн-е (ікаўка)
і-ка-нн-е (вымаўленне гука і
на месцы другіх галосных:
вясна – вісна)
ік-а-ць (ікаўка)
і-ка-ць (вымаўляць гук і
на месцы другіх галосных:
вясна - вісна)
ікл-аст-ы
ік-ну-ць (ікаўка)
ікр-ан-ы

ікр-ынк-а
ікр-ыст-ы
іл-іст-ы
ільв-ін-ы
ільв-іц-а
ільв-ян-я
ільгот-н-ы (гіст. ільг-от-н-ы)
ільдз-ін-а
ільдз-ін-к-а
ільн-а-…, ільн-о-… – першыя
часткі складаных слоў:
ільн-а-вод- - ,
ільн-о-завод- і інш.
ільн-ішч-а
ільн-ян-ішч-а
ільн-ян-ы
ілюз-і-я (ілюз-ій-а)
ілюз-і-янізм- (ілюз-ій-анізм- )
ілюз-і-яніст- (ілюз-ій-аніст- )
ілюз-і-яніст-ычн-ы
(ілюз-ій-аніст-ычн-ы)
ілюз-і-яніс[ц-к]-і
(ілюз+і+яніст+ск+і)
ілюз-орн-а
ілюз-орн-асцьілюз-орн-ы
ілюмін-ав-а-ць
ілюмін-атарілюмін-ацый-н-ы
ілюмін-ацы-я (ілюмін-ацый-а)
ілюстр-ав-а-нн-е
ілюстр-ав-а-ць
ілюстр-атарілюстр-ацый-н-асцьілюстр-ацый-н-ы
ілюстр-ацы-я (ілюстр-ацый-а)
імаверн-асць(гіст. ім-а-вер-н-асць- )
імбір-н-ы
імгл-іст-ы
імгл-і-ць
імг-ненн-а

імг-ненн-е
імг-ненн-ы
імж-ыст-ы
іміт-ав-а-нн-е
іміт-ав-а-ць
іміт-атаріміт-атар-ск-і
іміт-ацый-н-ы
іміт-ацы-я (іміт-ацый-а)
імк-лів-а
імк-лів-асцьімк-лів-ы
імк-н-енн-е
імпан-ав-а-ць
імпер-атарімпер-атар-ск-і
імпер-атр-ыц-а
імпер-ск-і
імпер-ы-я (імпер-ый-а)
імправіз-ав-а-ць
імправіз-атарімправіз-атар-ск-і
імправіз-атар-ств-а
імправіз-ацый-н-ы
імправіз-ацы-я (імправіз-ацый-я)
імпульс-іўн-асцьімпульс-іўн-ы
імпульс-н-ы
імпэт-н-а
імпэт-н-ы
імх-ов-ы
імч-а-нн-е
імч-а-ць
імш-ан-ы
імш-ар-а
імш-ар-ын-а
імш-ыст-ы
імш-ы-ць
імянін-н-ік(гіст. ім-ян-ін-н-ік- )
імянін-н-іц-а
ім-ян-н-ы

інак-ш-ы
інач-ай
інвалід-н-асцьінвалід-н-ы
інвентар-н-ы
інвентар-ызав-а-ць
інвентар-ызацый-н-ы
інвентар-ызацы-я
(інвентар-ызацый-а)
індустры-я (індустрый-а)
індустры-ялізав-а-ць
(індустрый-алізав-а-ць)
індустры-ялізацы-я
(індустрый-алізацый-а)
індустры-яльн-ы
(індустрый-альн-ы)
індывід-уал-ізав-а-ць
індывід-уал-ізацы-я
(індывід-уал-ізацый-а)
індывід-уал-істіндывід-уал-іст-к-а
індывід-уал-іст-ычн-ы
індывід-уаль-н-асцьіндывід-уаль-н-ы
індыч-ан-я
індыч-к-а
індыч- -ы
ін-ей- (параўн. ін-іст-ы)
інерт-н-а
інерт-н-асцьінерт-н-ы
інерц-ы-я (інерц-ый-а)
ін-е-ць
інжынер-н-ы
інжынер-ск-і
інжынер-ств-а
інжыр-ав-ы
інжыр-н-ы
ін-іст-ы
ініцыят-арініцыят-ар-ск-і
ініцыят-ар-ств-а

ініцыят-ыв-а
ініцыят-ыў-н-а
ініцыят-ыў-н-ы
інкуб-ав-а-ць
інкуб-атарінкуб-атар-н-ы
інкуб-атар-шчыкінкуб-атар-шчыц-а
інспект-ав-а-нн-е
інспект-ав-а-ць
інспект-арінспект-ар-ск-і
інспект-ур-а
інспекц-ый-н-ы
інспекц-ы-я (інспекц-ый-а)
інструкт-ав-а-нн-е
інструкт-ав-а-ць
інструкт-ажінструкт-арінструкт-ар-ск-і
інструкт-ар-ств-а
інструкт-ыўн-ы
інструкц-ый-н-ы
інструкц-ы-я (інструкц-ый-а)
інструмент-ав-а-ць
інструмент-алістінструмент-альн-ы
інструмент-альшчыкінструмент-оў-к-а
інстынкт-ыўн-а
інстынкт-ыўн-асцьінстынкт-ыўн-ы
інстыту[ц-к]-і
(інстытут+ск+і)
інтан-ав-а-нн-е
інтан-ав-а-ць
інтан-ацый-н-ы
інатан-ацы-я (інтан-ацый-а)
інтрыг-ав-а-ць
інтрыг-оў-н-ы
інтым-н-а
інтым-н-асцьінтым-н-ы

інтэлект-уалінтэлект-уаль-н-а
інтэлект-уаль-н-асцьінтэлект-уаль-н-ы
інтэлігент-к-а
інтэлігент-н-а
інтэлігент-н-асцьінтэлігент-н-ы
інтэлігент[ц-к]-і
(інтэлігент+ск+і)
інтэлігенц-ы-я (інтэлігенц-ый-а)
інтэнс-іўн-а
інтэнс-іўн-асцьінтэнс-іўн-ы
інтэнс-іфікав-а-ць
інтэнс-іфікацы-я
(інтэнс-іфікацый-а)
інтэрв’ю-ерінтэрв’ю-ірав-а-ць
інтэрна[ц-к]-і (інтэрнат+ск+і)
інтэрпрэт-ав-а-ць
інтэрпрэт-атарінтэрпрэт-ацы-я
(інтэрпрэт-ацый-а)
інфарм-ав-а-нн-е
інфарм-ав-а-ць
інфарм-антінфарм-атарінфарм-атык-а
інфарм-атыўн-асцьінфарм-атыўн-ы
інфарм-ацый-н-асцьінфарм-ацый-н-ы
інфарм-ацы-я (інфарм-ацый-а)
інш-а-… – першая частка
складаных слоў:
інш-а-гарод-н-і і інш.
іран-ізав-а-ць
іран-ічн-а
іран-ічн-асцьіран-ічн-ы
ірв-а-ць
ірдз-е-нн-е

ірдз-е-ць
ірдз-іст-ы
ірдз-ян-ы
ірж-ав-асцьірж-ав-е-ць
ірж-ав-ы
ірж-а-нн-е
ірж-ан-ы
ірж-а-ць
ірж-ышч-а
ірон-і-я (ірон-ій-а)
ірш-ы-ць
іск-ав-ы
іскар-к-а
іскр-ав-ы
іскр-а-мёт-н-ы
іскр-ан-ы
іскр-ачк-а
іскр-ынк-а

іскр-ыст-асцьіскр-ыст-ы
іскр-ы-ць
іскр-энн-е
існ-ав-а-нн-е
існ-ав-а-ць
існ-асцьіс-н- -ы (параўн. існ-ав-а-ць)
іст-от-а
іст-от-н-а
іст-от-н-асцьіст-от-н-ы
істуж-ач-н-ы
істуж-к-а
істуж-к-ав-ы
істуж-к-падобн-ы
іс-ці

К
кааліцый-н-ы
каапер-ав-а-нн-е
каапер-ав-а-ць
каапер-атаркаапер-атыўкаапер-атыў-н-ы
каапер-ацы-я (каапер-ацый-а)
каапт-ав-а-нн-е
каапт-ав-а-ць
каапт-ацы-я (каапт-ацый-а)
каардын-ав-а-н-асцькаардын-ав-а-нн-е
каардын-ав-а-н-ы
каардын-ав-а-ць
каардын-ат-а
каардын-ат-н-ы
каардын-ацый-н-ы
каардын-ацы-я (каардын-ацый-а)
кабаль-н-ы

кабан-ін-а
кабан-чыккабачк-ов-ы
кабель-н-ы
кабель-шчыккабінет-н-ы
кабыл-ін-ы
кабыл-іц-а
кабыл-к-а
кав-а-дл-а
кавал-аккавал-ач-аккавалер-ск-і
кавалер-ств-а
кавалер-ый-ск-і
кавалер-ысткавалер-ы-я (кавалер-ый-а)
кавал-ёўкав-а-ль-

кав-а-ль-ск-і
кав-а-ль-ств-а
кав-а-нн-е
кавар-н-а
кавар-н-асцькавар-н-ы
кавар-ств-а
кав-а-ць
каверкот-ав-ы
кавун-ов-ы
кавыль-н-ы
кадаўб-ецкадз-ірав-а-нн-е
кадз-ірав-а-ць
кадз-іроў-шчыккад-к-а
кадр-ав-ы
кад-ушач-н-ы
кад-ушк-а
кад-ыфікав-а-ць
кад-ыфікатаркад-ыфікацый-н-ы
кад-ыфікацы-я (кад-ыфікацый-а)
каж-ухкаж-уш-н-ы
каж-уш-окказ-а-нн-е
каз-а-ньказарм-енн-ы
каз-а-ць
казач-н-а
казач-н-асцьказач-н-ікказач-н-іц-а
казач-н-ы
казач-ок- (казак)
казачок- (танец)
казач- -ы
каз-ёлказён-н-ы
каз-ін-ы
каз-л-ін-а

каз-л-ін-ы
каз-л-ов-ы
каз-л-ян-я
каз-л-яц-ін-а
казн-а-крад- казн-ачэйказн-ачэй-ск-і
казн-ачэй-ств-а
каз-ул-ян-я
казус-н-ы
казыр-а-нн-е
казыр-а-ць
казырк-ов-ы
казыр-ну-ць
казыр-н-ы
казыт-а-нн-е
казыт-а-ць
казыт-лів-а
казыт-лів-ы
казыт-ну-ць
кайдан-ав-ы
кайдан-н-ы
какав-ав-ы (какава+ав+ы)
какет-к-а
какет-лів-а
какет-лів-асцькакет-лів-ы
какет-ніча-нн-е
какет-ніча-ць
каке[ц-тв]-а (какет+ств+а)
какос-ав-ы
кактус-ав-ы
каламаж-к-а
кал-а-мазь- каламбур-н-ы
каламбур-ысткаламбур-ыст-к-а
каламбур-ы-ць
кал-а-мут-н-ы
кал-а-муц-і-ць
кал-а-муць- калан-ізав-а-ць
калан-ізатар-

калан-ізатар-ск-і
калан-ізацый-н-ы
калан-ізацы-я (калан-ізацый-а)
калан-істкалан-іст-к-а
калан-іс[ц-к]-і (калан+іст+ск+і)
калан-і-яліс[ц-к]-і
(калан-ій-алісц-к-і;
калан+і+яліст+ск+і)
калан-і-яльн-ы (калан-ій-альн-ы)
каланк-ов-ы
каларый-н-асцькаларый-н-ы
калар-ысткалар-ыст-ычн-ы
калар-ыткалар-ыт-н-а
калар-ыт-н-асцькалар-ыт-н-ы
калас-ав-а-нн-е
калас-ав-а-ць
калас-ав-ы
калас-альн-а
калас-альн-асцькалас-альн-ы
калас-іст-ы
калас-оккалат-ну-ць
калат-оўк-а
калац-і-ць
калач-н-ы
калаш-энн-е
калег-і-я (калег-ій-а)
калег-і-яльн-а (калег-ій-альн-а)
калег-і-яльн-асць(калег-ій-альн-асць- )
калег-і-яльн-ы (калег-ій-альн-ы)
калейдаскап-ічн-ы
калект-аркалект-ар-н-ы
калектыв-ізав-а-ць
калектыв-ізацы-я

(калектыв-ізацый-а)
калектыв-ізмкалектыв-істкалектыв-іст-к-а
калектыв-іс[ц-к]-і
(калектыв+іст+ск+і)
калектыў-н-а
калектыў-н-асцькалектыў-н-ы
калекц-ый-н-ы
калекц-ы-я (калекц-ый-а)
калекц-ы-янер(калекц-ый-анер- )
калекц-ы-янер-ск-і
(калекц-ый-анер-ск-і)
калекц-ы-янер-ств-а
(калекц-ый-анер-ств-а)
калекц-ы-янірав-а-нн-е
(калекц-ый-анірав-а-нн-е)
калекц-ы-янірав-а-ць
(калекц-ый-анірав-а-ць)
каленкор-ав-ы
кален-н-ы
кален-ц-а
кален-чат-ы
кале[ц-тв]-а (калек+ств+а)
калеч-а-нн-е
калеч-ы-ць
кал-ёс-н-ы
кал-ёс-ы
калібр-ав-а-нн-е
калібр-ав-а-ць
калібр-оў-к-а
калібр-оў-шчыккалібр-оў-шчыц-а
калідор-н-ы
калідор-чыккалін-ав-ы
калі-небудзь
калі-ні-калі
калін-ніккалі-сь
калі-сь-ці

каліў-е (каліў-й-э)
каліў-ц-а
калмац-і-ць
калод-ач-к-а
калод-ач-н-ы
калоддз- -е
калодзеж-н-ы
калод-к-а
кал-оккалон-а-важ-ат-ы
калон-і-я (калон-ій-а)
калон-к-а
калон-н-ы
калосс- -е
кал-о-ць
кал-ункалых-а-нк-а (ад калыхаць)
калых-а-нн-е
калых-а-ць
калых-ну-ць
кальк-ав-а-нн-е
кальк-ав-а-ць
кальк-ав-ы
калькул-яв-а-ць
калькул-ятаркалькул-яцый-н-ы
калькул-яцы-я (калькул-яцый-а)
каль-ну-ць
кальц-ав-ы
калюж-ын-а
кал-юч-а
кал-юч-асцькал-юч-к-а
кал-юч-ы
каля-зем-н-ы
кал-я-ін-а (кал-яй-ін-а)
кал-я-ін-іст-ы (кал-яй-ін-іст-ы)
каляндар-н-ы
каляр-ов-асцькаляр-ов-ы
каманд-ав-а-нн-е
каманд-ав-а-ць
камандз-ір-

камандзірав-а-нн-е
камандзірав-а-ць
камандз-ір-аўкамандзіров-ан-ы
камандзіров-ач-н-ы
камандзіроў-к-а
камандз-ір-ск-і
камандз-ір-ств-а
каманд-н-ы
каманд-у-юч-ы (каманд-уй-уч-ы)
камар-оўкамар-ын-ы
камбайн-а-буд-ав-а-нн-е
камбайн-ав-а-нн-е
камбайн-ав-ы
камбайн-еркамбін-ав-а-нн-е
камбін-ав-а-ць
камбін-аткамбін-ат-аўск-і
камбін-а[ц-к]-і
(камбін+ат+ск+і)
камбін-ацый-н-ы
камбін-ацы-я (камбін-ацый-а)
кам-едый-н-асцькам-едый-н-ы
кам-еды-я (кам-едый-а)
кам-еды-янт- (кам-едый-ант- )
кам-еды-янт-к-а
(кам-едый-ант-к-а)
кам-еды-ян[ц-к]-і
(кам-едый-анц-к-і;
кам+еды+янт+ск+і)
кам-еды-ян[ц-тв]-а
(кам-едый-анц-тв-а;
кам+еды+янт+ств+а)
каменд-анткаменд-ан[ц-к]-і
(каменд+ант+ск+і)
каменд-атур-а
кемен-е-драб-і-лк-а
каменн- -е

камен-н-ы
камент-арыйкамент-атаркамент-атар-ск-і
каменц-ірав-а-нн-е
каменц-ірав-а-ць
камень-чыккамен-я-… – першая частка
складаных слоў:
камен-я-лом- - і інш.
камерс-анткамерс-ан[ц-к]-і
(камерс+ант+ск+і)
камерц-ый-н-ы
камерц-ы-я (камерц-ый-а)
камет-н-ы
кам-ізмкамін-аккамін-аркамін-н-ы
камісар-ск-і
камісар-ыяткамісар-ыя[ц-к]-і
(камісар+ыят+ск+і)
каміс-ій-н-ы
каміс-і-я (каміс-ій-а)
каміс-і-янер- (каміс-ій-анер- )
каміс-і-янер-ск-і
(каміс-ій-анер-ск-і)
каміс-і-янер-ств-а
(каміс-ій-анер-ств-а)
камітэт-чыккамітэ[ц-к]-і (камітэт+ск+і)
кам-іч-н-а
кам-іч-н-асцькам-іч-н-ы
камл-ёв-ы
камл-іст-ы
камор-к-а
кампазіт-аркампазіт-ар-ск-і
кампазіц-ый-н-ы

кампазіц-ы-я (кампазіц-ый-а)
кампактн-а
кампактн-асцькампан-ав-а-ць
кампаней-ск-і
(параўн. кампаньй-он- )
кампан-енткампані-я (кампаній-а)
кампан-оў-к-а
кампань-ён- (кампаньй-он- )
кампань-ён-к-а (кампаньй-он-к-а)
кампань-ён-ск-і
(кампаньй-он-ск-і)
кампань-ён-ств-а
(кампаньй-он-ств-а)
кампасц-ірав-а-ць
кампенс-ав-а-ць
кампенс-атаркампенс-ацый-н-ы
кампенс-ацы-я (кампенс-ацый-а)
кампетэнт-н-а
кампетэнт-н-асцькампетэнт-н-ы
кампетэнц-ы-я (кампетэнц-ый-а)
кампіл-яв-а-нн-е
кампіл-яв-а-ць
кампіл-ятаркампіл-ятыўн-асцькампіл-ятыўн-ы
кампіл-яцы-я (кампіл-яцый-а)
камплект-ав-а-нн-е
камплект-ав-а-ць
камплект-ацы-я
(камплект-ацый-а)
камплект-н-асцькамплект-н-ы
камплект-оў-к-а
камплект-оў-шчыккамплект-оў-шчыц-а
камплекцы-я (камплекцый-а)
кампрамет-ав-а-нн-е
кампрамет-ав-а-ць
кампрамет-ацы-я

(кампрамет-ацый-а)
кампраміс-н-ы
кампрэсар-н-ы
кампрэс-н-ы
камун-альн-ы
камун-аркамун-ізмкамунікацы-я (камунікацый-а)
камун-істкамун-іст-к-а
камун-іст-ычн-ы
камутатар-н-ы
камфарт-абельн-ы
камяк-ават-ы
камян-е-ць
камян-іст-асцькамян-іст-ы
камян-іц-а
камяч-ы-ць
канав-а-кап-а-льн-іккан-а-вод- канал-ізав-а-ць
канал-ізатарканал-ізацый-н-ы
канал-ізацы-я (канал-ізацый-а)
канан-ізав-а-ць
канан-ізацы-я (канан-ізацый-а)
канан-ічн-асцьканан-ічн-ы
кан-а-нн-е
кан-а-пас- канапац-і-ць
канапач-анн-е
канап-к-а
канапл-ін-а
канапл-я-вод- канапл-ян-ікканапл-ян-ішч-а
канапл-ян-ы
канап-н-ы
канарэеч-н-ікканарэеч-н-ы

канат-н-ы
канат-чыкканаў-к-а
канва-ір- (канвай-ір- )
канва-ір-ав-а-нн-е
(канвай-ір-ав-а-нн-е)
канва-ір-ав-а-ць
(канвай-ір-ав-а-ць)
канвеер-н-ы
канверт-н-ы
канв-ов-ы
канвой-н-ы
кангрэс-істкандуктар-ск-і
кандыдат-ур-а
кандыда[ц-к]-і
(кандыдат+ск+і)
кандытар-ск-і
канеч-н-ы
кан-ёк- (конь)
канёк- (канькі; гіст. кан-ёк- )
канікул-ярн-ы
кан-ін-а
каніфоль-н-ы
канкрэт-н-а
канкрэт-н-асцьканкрэт-н-ы
канкрэт-ызав-а-ць
канкрэт-ызацы-я
(канкрэт-ызацый-а)
канкур-ырав-а-нн-е
канкур-ырав-а-ць
канкур-энтканкур-энт-к-а
канкур-энцы-я (канкур-энцый-а)
канопл-е-а-прац-оў-ч-ы
канопл-е-ў-бор-ач-н-ы
кансалід-ав-а-ць
кансалід-ацы-я (кансалід-ацый-а)
кансерв-ав-а-нн-е
кансерв-ав-а-ць
кансерв-ав-ы

кансерват-аркансерват-ар-ск-і
кансерватор-ск-і
кансерватор-ы-я
(кансерватор-ый-а)
кансерват-ызмкансерват-ыўн-а
кансерват-ыўн-асцькансерват-ыўн-ы
кансерв-ацы-я (кансерв-ацый-а)
канспект-ав-а-нн-е
канспект-ав-а-ць
канспект-ыўн-а
канспект-ыўн-асцьканспект-ыўн-ы
канспір-ав-а-ць
канспір-атарканспір-атар-ск-і
канспір-атыўн-а
канспір-атыўн-асцьканспір-атыўн-ы
канспір-ацы-я (канспір-ацый-а)
канстат-ав-а-нн-е
канстат-ав-а-ць
канстат-ацы-я (канстат-ацый-а)
канструкт-арканструкт-ар-ск-і
канструкт-ыўн-асцьканструкт-ыўн-ы
канструкц-ый-н-ы
канструкц-ы-я (канструкц-ый-а)
канстру-яв-а-нн-е
(канструй-ав-а-нн-е)
канстру-яв-а-ць (канструй-ав-а-ць)
канстыту-ірав-а-ць
(канстытуй-ірав-а-ць)
канстытуцый-н-ы
канстытуцы-я (канстытуцый-а)
кансульт-ав-а-нн-е
кансульт-ав-а-ць
кансульт-анткансульт-атыўн-ы
кансульт-ацый-н-а

кансульт-ацы-я (кансульт-ацый-а)
кант-ав-а-ць
кантакт-ав-а-ць
кантакт-ав-ы
кантакт-н-ы
кант-ов-ы
кантор-к-а
кантор-ск-і
кант-оў-к-а
кантракт-ав-а-ць
кантракт-ав-ы
кантракт-ацы-я
(кантракт-ацый-а)
кантрал-ёркантрал-ёр-ск-і
кантрал-яв-а-ць
кантраст-ав-а-ць
кантраст-н-а
кантраст-н-асцькантраст-н-ы
кантроль-н-ы
кантуз-і-ць
кантуз-і-я (кантуз-ій-а)
кантынгент-н-ы
кантынент-альн-асцькантынент-альн-ы
кантэйнер-н-ы
канфер-ансь-е (канфер-ансь-й-э)
канферэнцы-я (канферэнцый-а)
канфіск-ав-а-ць
канфіск-ацы-я (канфіск-ацый-а)
канфлікт-ав-а-ць
канфлікт-н-ы
канфуз-і-ць
канфуз-лів-а
кнфуз-лів-асцьканфуз-лів-ы
канфуз-н-ы
канц-ав-ы
канц-ікканц-оў-к-а
канцыляр-ск-і
канцыляр-ыст-

канцыляр-ыст-к-а
канцыляр-ы-я (канцыляр-ый-а)
канцэнтр-ав-а-н-асцьканцэнтр-ав-а-нн-е
канцэнтр-ав-а-н-ы
канцэнтр-ав-а-ць
канцэнтр-атканцэнтр-ацый-н-ы
канцэнтр-ацы-я
(канцэнтр-ацый-а)
канцэнтр-ычн-а
канцэнтр-ычн-асцьканцэнтр-ычн-ы
канцэпцы-я (канцэпцый-а)
канцэрт-ав-а-ць
канцэрт-антканцэрт-ант-к-а
канцэрт-н-ы
канч-а-такканч-а-тк-ов-а
канч-а-тк-ов-ы
канч-а-ць
каньк-а-беж-ацканьк-а-беж-н-ы
кан’юнктур-н-ы
кан-юш-н-я
канюшын-ав-ы
канюшын-ішч-а
канюшын-н-ы
кан-я-вод- кан-яж-ын-а
кан-я-ферм-а
кап-а-льн-іккап-а-льн-іц-а
кап-а-льн-ы
кап-а-льн-я
кап-а-нн-е
кап-а-нн-е
кап-а-ць
кап-а-ць
кап-ачкапееч-н-ы

кап-ежкапель-к-а
капель-н-ы
кап-ецкап’-ё (капй-о)
кап-і-іст- (кап-ій-іст- )
кап-ірав-а-льн-ы
кап-ірав-а-льшчыккап-ірав-а-льшчыц-а
кап-ірав-а-нн-е
кап-ірав-а-ць
кап-іров-ач-н-ы
кап-іроў-к-а
кап-іроў-шчыккап-іроў-шчыц-а
капітал-ізав-а-ць
капітал-ізацы-я
(капітал-ізацый-а)
капітал-ізмкапітал-істкапітал-іст-к-а
капітал-іст-ычн-ы
капіталь-н-а
капіталь-н-асцькапіталь-н-ы
капітан-ск-і
капітул-яв-а-ць
капітул-янткапітул-ян[ц-к]-і
(капітул+янт+ск+і)
капітул-ян[ц-тв]-а
(капітул+янт+ств+а)
капітул-яцы-я (капітул-яцый-а)
капліч-к-а
капліч-н-ы
кап-ну-ць
кап-ну-ць
капрон-ав-ы
капрыз-і-ць
капрыз-н-а
капрыз-н-асцькапрыз-н-іккапрыз-н-іц-а

капрыз-н-іч-а-ць
капрыз-н-ы
капсуль-н-ы
капус-н-ік- (капуст+н+ік+ )
капус-н-ішч-а
(капуст+н+ішч+а)
капус-н-ы (капуст+н+ы)
капц-і-ць
капыт-н-ы
капыт-оккапялюш-н-іккапялюш-н-іц-а
капялюш-н-ы
капялюш-ыккараб-ат-ы
караб-ац-ін-а
караб-ац-іст-ы
караб-ац-і-ць
караб-ач-анн-е
карабель-н-ы
карабін-еркарабін-ер-н-ы
карабк-а-нн-е
карабл-е-буд-ав-а-нн-е
карабл-е-вадж-энн-е
карабл-іккараван-н-ы
караван-шчыккар-ав-е-ць (параўн.кар-э-л-ы)
каравул-і-ць
каравуль-н-ы
карав-ы (нягладкі; гіст. кар-ав-ы)
кар-ав-ы
(брудны; параўн. кар-э-л-ы)
карагодз-і-ць
карагод-н-ы
кар-а-ед- каразій-н-ы
каракул-ев-ы
каракуль-ск-і
каракуль-ч-а
каракул-я-вод-ств-а

каракул-я-вод-ч-ы
карал-ав-ы
карал-ев-а
карал-еў-ск-і
карал-еў-ств-а
карал-ёккаран-ав-а-нн-е
каран-ав-а-ць
каран-аст-ы
каран-ацый-н-ы
каран-ацы-я (каран-ацый-а)
карандаш-н-ы
каран-ёв-ы
каран-ёккаран-іст-ы
кар-а-нн-е
каран-н-іккаранцін-н-ы
каран-я-плодкаран-я-рэз-к-а
карас-ёв-ы
карат-к-ават-ы
карат-к-а-… – першая частка
складаных слоў:
карат-к-а-ног- -і і інш.
карац-ейш-ы
карац-е-ць
карац-і-ць
кар-а-ць
кардамон-ав-ы
кардан-ажкардан-аж-н-іккардан-аж-н-ы
кардон-ав-ы
кардон-к-а
кардон-н-ы
кардон-шчыккардынальн-а
кар’ер-н-ы
кар’ер-ызмкар’ер-ысткар’ер-ыст-к-а

кар’ер-ыс[ц-к]-і
(кар’ер+ыст+ск+і)
каржак-ават-асцькаржак-ават-ы
карк-ав-а-льшчыккарк-ав-а-льшчыц-а
карк-ав-а-ць
карк-авін-а
кар-ка-нн-е
каркас-н-ы
кар-ка-ць
кар-к-ну-ць
карлік-ав-ы
карм-ав-ы
карм-а-кух-н-я
карм-а-су-месь- карм-і-целькарм-і-цель-к-а
карм-і-ць
кармл-енн-е
карм-ушк-а
карнаваль-н-ы
карніз-н-ы
кар-н-іккар-н-ы
кароб-ач-н-ы
кароб-к-а (параўн. кораб- )
кароб-ч-ат-ы
каров-інкарот-к-а
карот-к-а… – першая частка
складаных слоў:
карот-к-а-валос- -ы і інш.
карот-к-асцькарот-к-і
кароў-к-а
кароў-ніккарп-ав-ы
карп-атлів-а
карп-атлів-асцькарп-атлів-ы
картав-а
картав-асць-

картав-інк-а
картав-і-ць
карт-ач-к-а
карт-ач-н-ы
карт-к-а
карт-ов-ы
карунач-ніц-а
карунк-ав-ы
карусель-н-ы
карусель-шчыккарцеч-н-ы
карцін-к-а
карцін-н-асцькарцін-н-ы
карч-ав-а-льн-іккарч-ав-а-льн-ы
карч-ав-а-нн-е
карч-ават-ы
карч-ав-а-ць
карч-ыст-ы
карш-аккарш-ак-ов-ы
карш-ач-ан-я
карш-ач-оккарш-ункарш-унн-ё
карш-ун-ов-ы
карш-ун-оўкарш-ун-ян-я
карыкатур-н-а
карыкатур-н-асцькарыкатур-н-ы
карыкатур-ысткарыкатур-ыст-к-а
кар-ын-к-а
карыс-лів-а (карыст+лів+а)
карыс-лів-асць(карыст+лів+асць+ )
карыс-лів-ец(карыст+лів+ец+ )
карыс-лів-ы (карыст+лів+ы)
карыс-н-а (карыст+н+а)

карыс-н-асць(карыст+н+асць+ )
карыс-н-ы (караст+н+ы)
карыст-а-льніккарыст-а-люб-ів-а
карыст-а-люб-ів-ы
карыст-а-нн-е
карыт-ц-а
кар-ы-ць
карычняв-ат-ы
карэкт-аркарэкт-ар-ск-і
карэктн-а
карэктн-асцькарэкт-ур-а
карэкт-ур-н-ы
карэкт-ыўкарэкц-ірав-а-нн-е
карэкц-ірав-а-ць
карэкц-іров-ач-н-ы
карэкц-іроў-к-а
карэкц-іроў-шчыккар-э-л-ы
карэн-ішч-а
карэн-ішч-ав-ы
карэнн- -е
карэн-н-ы
карэнь-чыккарэспанд-ав-а-ць
карэспанд-энткарэспанд-энт-к-а
карэспанд-эн[ц-к]-і
(карэспанд+энт+ск+і)
карэспанд-энцы-я
(карэспанд-энцый-а)
карэт-к-а
карэт-н-ы
кар-э-ць
кас-ав-а-нн-е
кас-а-варот-к-а
кас-ават-ы
кас-ав-а-ць

кас-авіц-а
кас-а-вок- -і
кас-ав-ы
кас-а-горкас-а-лап- -ы
касет-н-ы
кас-ецкас-ец-к-і
кас-і-лк-а
кас-і-льн-а
кас-іркас-ір-ск-і
кас-і-ць
каскад-н-ы
касметыч-н-ы
касм-ічн-ы
касн-е-ць
кас-ніккас-ніч-оккасс- -ё
каст-ав-асцькаст-ав-ы
каст-а-рэз- каст-ляв-асцькаст-ляв-ы
кастр-ов-ы
каструль-к-а
кастр-ыв-ы
кастр-ыц-а
кастрычні[ц-к]-і
(кастрычнік+ск+і)
касц-іст-ы
касцюм-ірав-а-н-ы
касцюм-ірав-а-ць
касцюм-н-ы
касцюм-чыккасц-яв-ы
касц-яккасц-яне-ць
касцяніч-н-ы
касц-ян-ы
кась-б-а

кас-яккат-ав-а-нн-е
кат-ав-а-ць
кат-а-лк-а
кат-а-лькат-а-нн-е
катапульт-ав-а-нн-е
катапульт-ав-а-ць
катапульт-н-ы
катастраф-ічн-а
катастраф-ічн-асцькатастраф-ічн-ы
кат-аў-ск-і
кат-а-ць
кат-ашоккатл-аванкатл-авін-а
катл-авін-н-ы
катлет-к-а
катлет-н-ы
катл-ов-ы
кат-оккатор-ы-небудзь
кат-оў-н-я
катуш-оккатэгар-ычн-а
катэгар-ычн-асцькатэгар-ычн-ы
катэгор-ы-я (катэгор-ый-а)
катэр-н-ы
каўбас-н-іккаўбас-н-ы
каўнер-ыккаўпач-оккаўчук-ав-ы
каўш-ов-ы
кафей-н-іккафей-н-іц-а
кафей-н-ы
кафель-н-ы
кафель-шчыккафель-шчыц-а

каф-етэрыйкафл-ян-ы
каф-я-вар-к-а
каф-я-мол-к-а
каха-нн-е
каха-н-ы
каха-ць
кацель-н-ы
кацель-н-я
кацель-шчыккац-ін-ы
кацірав-а-ць
каціров-ач-н-ы
каціроў-к-а
кац-і-ць
кацял-оккац-ян-я
качав-а-нн-е
качав-а-ць
качагар-к-а
качагар-н-ы
кач-а-лк-а
кач-а-нн-е
качан-н-ы
кач-ан-я
кач-аркачарэж-к-а
качарэж-ніккач-а-ць
кач-к-а
кач-ын-а
кач-ын-ы
кач-эл-і
кач-эль-н-ы
качэў-е (качэў-й-э)
качэў-ніккачэў-ніц-а
качэў-ні[ц-к]-і
(качэў+нік+ск+і)
качэў-н-ы
каш-а-вар- каш-а-падобн-ы

каш-к-а (каша)
кашл-яну-ць
кашл-я-ць
кашмар-н-ы
кашт-ав-а-ць
каштан-ав-ы
кашт-арыскашт-арыс-н-ы
кашт-оў-н-асцькашт-оў-н-ы
кашуль-к-а
кашч-ав-асцькашч-ав-ы
кашчун-ств-а
кашчун-ств-ав-а-ць
кашчун-ств-енн-ы
каш-элькаш-энн-е
ка-я-нн-е (кай-а-нн-е)
квадрат-н-ы
квадрат-ур-а
ква-ка-нн-е
ква-ка-ць
ква-к-ну-ць
квакт-а-нн-е
квакт-а-ць
квакт-ух-а
кваліфік-ав-а-ць
кваліфік-ацый-н-ы
кваліфік-ацы-я (кваліфік-ацый-а)
кварталь-н-ы
квас-і-ць
квас-н-ы
кватар-ав-а-ць
кватар-анткватар-ант-к-а
кватар-ан[ц-к]-і
(кватар+ант+ск+і)
кватэр-а-на-йм-а-льніккватэр-а-на-йм-а-льніц-а
кватэр-к-а
кватэр-н-ы
квахт-а-нн-е

квахт-а-ць
квахт-ух-а
квач-ыккваш-анн-е
кваш-ан-ы
квет-ач-к-а
квет-ач-н-іц-а
квет-ач-н-ы
квет-к-а
квет-к-а-вод- квет-к-ав-ы
квет-нікквет-нік-ав-ы
квец-еньквіт-анцый-н-ы
квіт-анцы-я
(квіт-анцый-а; параўн. квіт-ок- )
квіт-н-е-нн-е
квіт-н-е-ць
квол-а
квол-асцьквяц-іст-а
квяц-іст-асцьквяц-іст-ы
кедр-ав-ы
кедр-оў-ніккем-лів-а
кем-лів-асцькем-лів-ы
кем-н-а
кем-н-асцькем-н-ы
кенгур-ов-ы
кеп-ач-н-ы
кеп-к-а
кепск-а
кераміч-н-ы
кефір-н-ы
кібернетыч-н-ы
кібітач-н-ы
ків-а-нн-е
ків-а-ць
ків-ок-

кігі-ка-нн-е
кігі-ка-ць
кігі-к-ну-ць
кід-а-льн-іккід-а-льн-іц-а
кід-а-льн-ы
кід-а-нн-е
кід-а-ць
кід-оккі-ёк- (кій-ок- )
кі-ёч-ак- (кій-оч-ак- )
кізіл-ав-ы
кізіль-н-ы
кізяк-ов-ы
кілеч-н-ы
кілз-а-ць
кіліш-аккіна-… – першая частка
складаных слоў:
кіна-актр-ыс-а і інш.
кіна-фікав-а-ць
кіна-фікацы-я (кіна-фікацый-а)
кінжаль-н-ы
кі-ну-ць (кід+ну+ць)
кіпарыс-ав-ы
кіпарыс-н-ы
кіп-е-нн-е
кіп-енькіп-е-ць
кіп-уч-асцькіп-уч-ы
кіпц-іккіпц-юр- (параўн. кіпець- )
кіпц-юр-аст-ы
кіп-яц-і-льн-іккіп-яц-і-льн-ы
кіп-яц-і-ць
кіп-яч-он-ы
кіп-яч-ы
кіп-яч-энн-е
кір-ав-а-льн-асцькір-ав-а-нн-е
кір-ав-а-ць

кір-аў-ніккір-аў-ніц-а
кір-аў-ні[ц-тв]-а
(кір+аў+нік+ств+а)
кірз-ав-ы
кірмаш-н-іккірмаш-н-ы
кірмаш-ов-ецкірмаш-ов-ы
кір-у-ем-асць- (кір-уй-эм-асць- )
кір-у-ем-ы (кір-уй-эм-ы)
кір-унаккісей-н-ы
кісел-е-падобн-ы
кісель-н-ы
кіс-л-а
кіс-л-ав-а-льніккіс-л-ав-а-льніц-а
кіс-л-ават-а
кіс-л-ават-асцькіс-л-ават-ы
кіс-л-ат-а
кіс-л-е-ць
кіс-л-ін-а
кіс-л-і-ць
кіс-л-от-н-асцькіс-л-от-н-ы
кіс-л-оў-к-а
кіс-л-ы
кіс-л-яв-асцькіс-л-яв-ы
кіс-ну-ць
кісял-ёв-ы
кіся-я (кісяй-а)
кіт-а-бо-ец- (кіт-а-бой-эц- )
кіт-а-бой-н-ы
кіт-ав-а-нн-е
кіт-ав-а-ць
кіт-а-лоў- кіт-а-лоў-н-ы
кіт-ов-ы
кіт-оў-к-а

кіў-ну-ць
кішан-ёв-ы
кішач-н-ы
кішэн-н-ы
кішэнь-к-а
кіш-э-ць
кішэч-н-іккішэч-н-ы
кіяск-ёркіяск-ёр-к-а
клав-ішклав-іш-н-ы
клав-іятур-а
кладаў-шчыккладаў-шчыц-а
клад-к-а
кладоў-к-а (гіст. клад-оў-к-а)
клад-чыкклапан-н-ы
клапат-лів-а
клапат-лів-асцьклапат-лів-ы
клапат-н-ы
клапат-унклапат-ух-а
кларнет-ыстклас-ав-асцьклас-ав-ы
клас-ікклас-ік-а
клас-іфікав-а-нн-е
клас-іфікав-а-ць
клас-іфікатарклас-іфікацый-н-ы
клас-іфікацы-я (клас-іфікацый-а)
клас-іцызмклас-іч-н-а
клас-іч-н-ы
клас-н-асцьклас-н-ы
клас-ці
кле-е-вар-энн-е (клей-э-вар-энн-е)

кле-енн-е (клей-энн-е)
кле-ен-ы (клей-эн-ы)
кле-і-ць (клей-і-ць)
клей-к-а
клей-к-асцьклей-к-і
клейм-ав-а-нн-е
клейм-ав-а-ць
клейм-аў-шчыкклейм-аў-шчыц-а
клекат-а-нн-е
кленч-анн-е
кленч-ы-ць
клет-ач-к-а
клет-ач-н-ы
клет-к-а
кле-я-вар- - (клей-а-вар- - )
кле-я-вар-н-ы (клей-а-вар-н-ы)
кле-яв-ы (клей-ав-ы)
клёп-ач-н-ікклёп-ач-н-ы
клёп-к-а
клёш-н-ы
кліент-к-а
кліент-ур-а
кліент-ур-н-ы
кліен[ц-к]-і (кліент+ск+і)
клік- клік-а-нн-е
клік-а-ць
клік-ну-ць
клімат-ычн-ы
клін-а-падобн-ы
клін-а-піс- клін-а-піс-н-ы
клініч-н-ы
клінк-ов-ы (сыр)
клін-ок- (клін)
клінок- (шаблі; мяшочак для
прыгатавання сыра;
гіст. клін-ок- )
кліч- -

клопат- клоун-ск-і
клубень-чык(гіст. клуб-ень-чык- )
клубень-чык-ав-ы
клуб-іст-ы
клуб-і-ць
клубн-ев-ы
клубніч-н-ікклубніч-н-ы
клубніч-ын-а
клуб-н-ы
клубн-я-плодклубоч-акклубян-ёкклумач-акклунач-акклык-аст-ы
клю-ну-ць
ключ-ав-ы
кляв-а-ць
кляйм-енн-е
кляйм-і-ць
кляйм-ов-ы
клямач-н-ы
клян-ов-ы
клян-оккляп-а-льн-ы
кляп-а-льшчыккляп-а-ць
кля-с-ці
кля-тв-а
кля-тв-енн-а
кля-тв-енн-ы
клят-ч-аст-ы (параўн. клец-іст-ы)
клят-ч-ат-ы
кля-т-ы
кля-ць-б-а
кляштар-н-ы
кмен-н-ы
кніг-а-… – першая частка
складаных слоў:
кніг-а-аб-мен- - і інш.

кніг-арн-я
кніж-ач-к-а
кніж-к-а
кніж-н-асцькніж-н-іккніж-н-ы
кнопач-н-ы
кнопк-ав-ы
кнот-ав-ы
кноц-іккняг-ін-я
княж-анн-е
княж-ацк-і
княж- -ы
княж-ы-ць
княз-ёўн-а
кня-ств-а (княж+ств+а)
код-ав-ы
коз-а-гад-ов-ецкоз-а-гад-оўл-я
коз-а-гад-оў-ч-ы
коз-ачк-а
коз-л-іккозыт-н-а
кокан-ав-ы
коклюш-н-ы
кол-ав-ы
колб-ачк-а
колер-ав-ы
колер-н-ы
кол-іккол-к-а (прыслоўе)
кол-к-асцькол-к-і
колл- -е
кол-ц-а
кольк-ас-н-а (кольк+аст+н+а)
кольк-ас-н-ы (кольк+аст+н+ы)
кольк-асцькольк-і-небудзь
коль-ц-а
коль-ц-а-падобн-ы

коль-ч-ат-ы
кол-юч-ы
ком-іккомк-а-ць
компас-н-ы
комплекс-н-а
комплекс-н-асцькомплекс-н-ы
кон-е-гад-оўл-я
кон-е-гад-оў-ч-ы
кон-ік- (конь)
конік- (насякомае)
конкурс-н-ы
кон-н-а
кон-н-а-гвардзе-ец(кон-н-а-гвардзей-эц- )
кон-н-а-завод-чыккон-н-а-спарт-ыўн-ы
кон-н-іккон-н-іц-а
кон-н-ы
кон-ск-і
консуль-ск-і
консуль-ств-а
контур-н-ы
конус-а-падобн-ы
конус-н-ы
конч-ыкконч-ы-ць
кон-юхкоп-а-н-к-а
коп-а-с-клад-а-льніккоп-і-я (коп-ій-а;
параўн. кап-ірав-а-ць)
коп-к-а
коран-е-клубн-я-плод-ы
коран-е-падобн-ы
корат-к-а
кор-к-а (кара)
корк-ав-ы (корак)
корм-а-за-пар-ніккорм-н-ы

корпус-н-ы
корч-ыккорч-ы-ць
кос-а
кос-к-а (каса)
коск-а (знак прыпынку)
косм-аскосн-асцькосн-а-язык-асцькосн-а-язык- -і
косн-ы (адсталы)
кос-н-ы (кост+н+ы)
кост-ач-к-а
кост-к-а
коў-к-а
коў-к-асцькоў-к-і
кофт-ачк-а
коц-ік- (кот)
коцік- (марскі)
коцік-ав-ы (коцік)
кош-ан-ы
кош-к-а
кош-ыккп-ін-ы (параўн. кп-лів-ы)
кп-і-ць
кп-лів-а
кп-лів-асцькп-лів-ы
краб-ав-ы
краб-а-лоў- краб-а-лоў-н-ы
краве[ц-к]-і (кравец+ск+і)
краве[ц-тв]-а (кравец+ств+а)
крав-ян-іст-ы
крадз-ежкрад-к-ом
кра-ёв-ы (край-ов-ы)
кра-ёч-ак- (край-оч-ак- )
кра-ін-а (край-ін-а)
край-н-асцькрай-н-е

край-н-і
кракадзіл-ав-ы
кракадзіл-аўкра-ка-нн-е
кра-ка-ць
кракет-н-ы
кра-к-ну-ць
крам-к-а
крамл-ёўск-і
крам-н-іккрамян-асцькрамян-е-ць
крамян-ёв-ы
крамян-іст-ы
кран-ав-ы
кран-аў-шчыккран-аў-шчыц-а
кра-н-а-ць (крат+н+а+ць)
кра-ну-ць (крат+ну+ць)
крап-а-нн-е
крапас-н-ы (крапаст+н+ы)
крап-а-ць
крап-еж-н-ы
крап-ін-а
крап-ін-к-а
крапіў-к-а
крапіў-н-ы
крап-і-ць
крапл-енн-е
крас-ав-а-нн-е
крас-ав-а-ць
красавік-ов-ы
красаві[ц-к]-і (красавік+ск+і)
крас-а-л-а
крас-а-моў-н-а
крас-а-моў-н-асцькрас-а-моў-н-ы
крас-а-моў-ств-а
крас-а-ць
красач-к-а (кветачка)
крас-ун-я
крас-ці
крат-а-лоў-к-а

крат-а-ць
крат-ов-ы
крат-оўкратэр-н-ы
краўч-ых-а
крахт-а-нн-е
крахт-а-ць
крахт-ункрахт-ух-а
кра-я-від- (край-а-від- )
кра-яв-ы (край-ав-ы)
кра-я-зна-вец- (край-а-зна-вец- )
кра-я-зна-ўств-а
(край-а-зна-ўств-а)
кра-я-зна-ўч-ы
(край-а-зна-ўч-ы)
кров-а-… – першая частка
складаных слоў:
кров-а-з-варот- - і інш.
кро-енн-е (крой-энн-е)
кро-і-льн-ы (крой-і-льн-ы)
кро-і-ць (крой-і-ць)
крой- крой-к-а
крок-а-мер- крокв-енн-ы
крокв-ін-а
крон-іст-ы
кроп-ав-ы
кропель-к-а
кропель-н-ы
кропк-ав-ы
кроў-н-а
кроў-н-ы
крох-к-асцькрох-к-і
кроч-ы-ць
крош-к-а
круг-ав-ін-а
круг-ав-ы
круг-а-… – першая частка
складаных слоў:
круг-а-гляд- - і інш.

круг-ам
круг-л-а
круг-л-ават-ы
круг-л-ав-ін-а
круг-л-а… – першая частка
складаных слоў:
круг-л-а-гад-ов-ы і інш.
круг-л-ейш-ы
круг-л-еньк-і
круг-л-ецкруг-л-е-ць
круг-л-ы
круг-л-яв-асцькруг-л-яв-ы
круг-л-яккруг-л-яч-оккруг-ом
круж-н-а
круж-н-ы
круж-оккруж-ы-ць
круж-энн-е
крук-ам
крум-ка-нн-е
крум-ка-ць
крумкач-ан-я
крумкач-ын-ы
круп-а-вей-к-а
круп-а-дзёр-к-а
круп-ін-а
круп-ін-к-а
круп-к-а
круп-ніккруп-част-ы
круп-ч-ат-к-а
круп-ян-ы
крут-а
крут-а-бярэж-н-ы
крут-а-верх- -і
крут-асцькрут-ну-ць
крухмал-енн-е
крухмал-іст-асць-

крухмал-іст-ы
крухмал-і-ць
крухмаль-н-ы
круц-ейш-ы
круц-ізн-а
круц-і-ць
круч-к-ават-ы
круч-к-ов-ы
круч-оккруч-энн-е
круш-энн-е
крыв-а
крыв-ават-ы
крыв-ав-і-ць
крыв-ав-ы
крыв-а-… – першая частка
складаных слоў:
крыв-а-рог- -і і інш.
крыв-ізн-а
крыв-і-ць
крыв-ян-іст-асцькрыв-ян-іст-ы
крыв-я-нос-н-ы
крыв-ян-ы
крыв-я-твор-н-ы
крыг-а-лом- крыг-а-ход- крыг-а-ход-н-ы
крыж-ав-а-н-ы
крыж-ав-а-ць
крыж-ав-ін-а
крыж-ав-ы
крыж-а-падобн-ы
крыж-ов-ы
крыж-ыккрызіс-н-ы
крык- крык-лів-а
крык-лів-асцькрык-лів-ы
крык-ну-ць
крыл-ат-ы
крылл- -е

крыль-ц-а
крымінал-істкрымінал-іст-к-а
крымінал-іст-ык-а
крымінал-іст-ыч-н-ы
крыміналь-н-ы
крыніц-а-зна-ўств-а
крыніч-к-а
крыніч-н-ы
крыніч-ышч-а
крысс- -е
крыт-ыккрыт-ык-а
крытык-ав-а-ць
крытыч-н-а
крытыч-н-асцькрытыч-н-ы
крыўд-ав-а-ць
крыўдз-і-целькрыўдз-і-цель-к-а
крыўдз-і-ць
крыўд-лів-асцькрыўд-лів-ы
крыўд-н-а
крыўд-н-ы
крыўл-я-нн-е
крых- -а
крых-у
кры-цц-ё
кры-ць
крыч-а-ць
крыш-анкрыш-ач-к-у
крыш-к-у
крыштал-ёв-асцькрыштал-ёв-ы
крыштал-ізав-а-ць
крыштал-ізатаркрыштал-ізацый-н-ы
крыштал-ізацы-я
(крыштал-ізацый-а)
крыштал-іккрыштал-іч-н-асць-

крыштал-іч-н-ы
крышталь-н-а
крышталь-н-асцькрышталь-н-ы
крыш-ы-льшчыккрыш-ы-льшчыц-а
крыш-ы-ць
крыш-энн-е
крэдыт-ав-а-нн-е
крэдыт-ав-а-ць
крэдыт-ав-ы
крэдыт-а-здольн-асцькрэдыт-а-здольн-ы
крэдыт-н-ы
крэдыт-оркрэдыт-ор-ск-і
крэйд-ав-ы
крэйсер-ск-і
крэйсер-ств-а
крэйсір-ав-а-ць
крэм-ав-ы
крэмні-ев-ы (крэмній-эв-ы)
крэн- крэндзель-н-ы
крэн-і-ць
крэп-асцькрэп-к-і
крэп-ну-ць
крэсель-н-ы
крэсель-ц-а
крэс-ів-а
крэс-і-ць
крэсл-енн-е
крэсл-і-ць
ксяндз-оў-ск-і
куб-ав-ы
куб-а-падобн-ы
куб-атур-а
куб-аў-шчыккуб-аў-шчыц-а
кубел-ецкубёл-аккуб-ік-

куб-іч-н-ы
кубк-ав-ы
кудахт-а-ць
кудзел-іст-ы
кудзель-н-ы
кудзер-к-і
куды-небудзь
куды-сь
куды-сь-ці
кужэль-н-ы
кузаў-н-ы
кук-ав-а-нн-е
кук-ав-а-ць
кукарэк-а-нн-е
кукарэк-а-ць
кукарэк-ну-ць
кукуруз-а-вод- кукуруз-а-вод-ств-а
кукуруз-а-ў-бор-ач-н-ы
кукуруз-н-ы
кула[ц-к]-і (кулак+ск+і)
кула[ц-тв]-а (кулак+ств+а)
кулач-н-ы
кулач-оккул-ёккулінар-к-а
кулінар-н-ы
кулінар-ск-і
кулінар-ств-а
кулінар-ы-ць
кулінар-ы-я (кулінар-ый-а)
куліс-н-ы
кулуар-н-ы
кульг-ав-асцькульг-ав-ы
кульг-а-нн-е
кульг-а-ць
кульмінацый-н-ы
куль-ну-ць
культ-ав-ы
культ-аўск-і
культур-н-а
культур-н-асць-

культур-н-іккультур-н-і[ц-к]-і
(культур+н+ік+ск+і)
культур-н-і[ц-тв]-а
(культур+н+ік+ств+а)
культур-н-ы
культыв-ав-а-нн-е
культыв-ав-а-ць
культыв-атаркультыв-ацы-я
(культыв-ацый-а)
кул-яв-ы
кул-я-мёт-н-ы
кул-я-мёт-чыккул-я-мёт-чыц-а
кул-я-нн-е
кул-я-ць
кумач-ов-ы
кумпяч-н-ы
кумыс-а-ляч-эбн-іц-а
кумыс-а-ляч-энн-е
кумыс-н-ы
куніц-ав-ы
куніц-ынкупал-а-падобн-ы
куп-а-льн-іккуп-а-льн-ы
куп-а-льн-я
куп-а-льшчыккуп-а-льшчыц-а
куп-а-нн-е
куп-а-ць
куп-ец- (той, хто купляе)
купец- (гіст. куп-ец- )
купе[ц-к]-і (купец+ск+і)
купе[ц-тв]-а (купец+ств+а)
куп’-ё (куп-й-о)
куп-ін-а
куп-ін-а-рэз- куп-ірав-а-н-ы
куп-іст-ы
куп-і-ць

куп-к-а
куплет-н-ы
куплет-ысткуплет-ыст-к-а
купл-ён-ы
купл- -я
купл-я-нн-е
купл-я-ць
купон-н-ы
купц-оў-ск-і
куп-част-ы
купэ-йн-ы
куп’-я-рэз- кур-а-вод- кур-а-гад-ов-ецкур-а-гад-оўл-я
кур-ан-я
кур-ан-ят-к-а
кур-ан-яч-ы
кур-атар(параўн. кур-ырав-а-ць)
кур-атар-ск-і
кур-атар-ств-а
кур-атніккур-атніц-а
кур-ацін-а
курганн- -е
курган-н-ы
кур’ер-ск-і
кур’ёз-н-а
кур’ёз-н-асцькур’ёз-н-ы
кур-к-а
курк-ов-ы
курлы-ка-нн-е
курлы-ка-ць
кур-н-а
кур-н-ы
курорт-н-ы
курс-ав-ы
курс-анткурс-ант-к-а

курс-ан[ц-к]-і
(курс+ант+ск+і)
курс-ірав-а-нн-е
курс-ірав-а-ць
курс-ов-ач-н-ы
курс-оў-к-а
куртач-к-а
курч-ы-ць
кур-ын-ы
кур-ыц-а
кур-э-ць
кус-а-нн-е
кус-а-ць
кус-а-чк-і
кус-ач-ы
куск-ав-ы
кус-лів-ы
кус-ну-ць
кусоч-аккуст-ав-ы
куст-а-рэз- куст-оккусц-іккусц-іст-асцькусц-іст-ы
кут-н-і
кут-оккут-оч-аккуфэр-аккух-аркух-ар-к-а
кух-ар-ск-і
кух-ар-ств-а
кух-ар-ы-ць
кух-н-я
кух-он-н-ы
кучар-ав-асцькучар-ав-інк-а
кучар-ав-іст-ы
кучар-ав-і-ць
кучар-ав-ы
куч-к-а
куч-н-а

куч-н-асцькуч-н-ы
кушнер-к-а
кушнер-н-ы
кушнер-ск-і
кушнер-ств-а
кушнер-ы-ць
кушч-энн-е

Л
лаб-ав-ы
лабар-антлабар-ант-к-а
лабар-ан[ц-к]-і
(лабар+ант+ск+і)
лабар-атор-н-ы
лабар-атор-ы-я
(лабар-атор-ый-а)
лабірынт-ав-ы
лав-ач-к-а (лава)
лавач-к-а (магазін)
лав-ецлав-е[ц-к]-і (лав+ец+ск+і)
лав-ін-а
лав-ін-н-ы
лавірав-а-нн-е
лавірав-а-ць
лав-і-ць
лаг-ав-ы
лагад-н-е-ць
лагер-н-ы
лаг-іч-н-а
лаг-іч-н-асцьлаг-іч-н-ы
лагод-н-а
лагод-н-асцьлагод-н-ы
лагун-н-ы
лаг-чын-а
лаг-чын-іст-ы
лаг-чын-к-а
лаг-чын-н-ы
лад-ам
ладж-ан-ы
ладз-і-ць
лад-к-ав-а-ць
ладн-а
ладн-ават-ы
лаж-ок-

лаз- лазарэт-н-ы
лазен-шчыклазен-шчыц-а
лазень-к-а
лаз-ін-а
лаз-і-ць
лазн-ев-ы
лаз-няклаз-ов-ы
лазур-аклазур-к-ов-ы
лайк-ав-ы (ад лайка – скура)
лак-ав-ы
лакал-ізав-а-ць
лакал-ізацы-я (лакал-ізацый-а)
лакаль-н-асцьлакаль-н-ы
лакан-ізмлакан-ічн-а
лакан-ічн-асцьлакан-ічн-ы
лак-а-фарб-ав-ы
лак-ірав-а-льн-ы
лак-ірав-а-нн-е
лак-ірав-а-ць
лак-іров-ач-н-ы
лак-іроў-к-а
лак-іроў-шчыклак-іроў-шчыц-а
лакц-яв-ы
ламав-іклам-а-нн-е
лам-а-ць
лам-а-чч-а
лам’-ё (лам-й-о)
лам-от-а
лам-от-н-ы
лампад-к-а

лампад-н-ы
ландшафт-н-ы
ландыш-ав-ы
ланцуг-ов-ы
ланцуж-н-ы
ланцуж-окланцэт-а-падобн-ы
ланцэт-н-ы
лапат-а-нн-е
лапат-а-ць
лапат-ач-к-а
лапат-ач-н-ы
лапат-к-а (лапата)
лапатк-а (палажыць на лапаткі)
лапат-ну-ць
лап-іклап-ін-а
лап-іст-ы
лап-к-а
лапуш-ніклапуш-н-ы
лапуш-ыст-ы
лапц-іклап-ч-аст-ы
лап-ч-ат-ы
ларнет-к-а
ларнет-н-ы
лароч-н-ы
лас-а (прыслоўе)
ласас-ін-а
ласас-ін-ав-ы
лас-ёв-ы
лас-ін-а
лас-ін-ав-ы
лас-ін-ы
лас-іх-а
лас-іц-а (звярок)
лас-к-а (звярок)
ласк-а (ласкава)
ласк-ав-а
ласк-ав-асцьласк-ав-е-ць

ласк-ав-ы
ласк-а-льн-ы
ластаўч-ынлас-унлас-ун-аклас-ух-а
лас-ян-я
лат-а-нн-е
латарэй-н-ы
лат-а-ць
лат-к-а
латк-ов-ы
лат-н-ы
латоч-н-іклаточ-н-іц-а
латоч-н-ы
латун-ев-ы
латун-н-ы
лаў-к-а (лава)
лаўк-а (магазін)
лаўр-ов-ы
лаўрэат-к-а
лафет-н-ы
лахм-ат-ы
лахм-ац-і-ць
лахм-оцц-е
лацв-ей
лац-ін-а
лац-і-ць
лашч-ы-ць
лаяльн-а
лаяльн-асцьла-я-ць (лай-а-ць)
леапард-ав-ы
лебедз-ян-я
лебядз-ін-ы
лебяд-ов-ы
лев-а-бак-ов-ы
лев-а-бярэж-н-ы
лев-а-фланг-ов-ы
легал-ізав-а-ць
легал-ізацы-я (легал-ізацый-а)
легаль-н-а

легаль-н-асцьлегаль-н-ы
легенд-арн-асцьлегенд-арн-ы
легіян-ерлегіян-ер-ск-і
лег-к-а-… – першая частка
складаных слоў:
лег-к-а-ваг-ав-ы і інш.
лег-к-ав-ы
лег-чы
лед-а-… – першая частка
складаных слоў:
лед-а-кол- - і інш.
ледз-яне-ць
ледз-ян-іст-ы
ледз-ян-і-ць
ледзянц-ов-ы
ледз-ян-ы
лед-нік-ов-ы
лез-ці
лейбарыс[ц-к]-і
(лейбарыст+ск+і)
лей-к-а (паліваць)
лейк-а (фотаапарат)
лейтэнант-аўлейтэнан[ц-к]-і
(лейтэнант+ск+і)
лек-ав-ы
лек-ар-ск-і
лект-арлект-ар-ск-і
лект-ар-ств-а
лект-ор-ыйлекц-ый-н-ы
лекц-ы-я (лекц-ый-а)
лен-ават-а
лен-ават-ы
лент-ачн-ы
лепет- леп-к-а
леп-ш
леп-ш-а-ць

леп-ш-ы
лепят-а-нн-е
лепят-а-ць
лес-ав-іклес-ав-іч-к-а
лес-а-… – першая частка
складаных слоў:
лес-а-вод- - і інш.
лес-ав-ы
лесвіч-н-ы
лес-н-ік-оўлес-н-ік-оў-ск-і
лес-н-ік-оў-ств-а
лес-н-іч-ых-а
лет-ав-а-ць
лет-ам
лет-а-піс- лет-а-піс-ецлет-а-піс-н-ы
лет-аш-н-і
лет-н-і
лет-н-іклетуц-енн-а
летуц-енн-асцьлетуц-енн-е
летуц-енн-іклетуц-енн-іц-а
летуц-енн-ы
летуц-ен-ств-а
летуц-е-ць
лёгач-н-ы
лёг-к-а
лёг-к-а-ваг-ав-іклёг-к-а-за-сва-яльн-ы
(лёг-к-а-за-свай-альн-ы)
лёг-к-а-раствар-а-льн-ы
лёг-к-асцьлёг-к-і
лёд-ав-ы
лёд-а-драб-і-лк-а
лёдз-іст-ы
лён-а-… – першая частка
складаных слоў:

лён-а-валакн-о і інш.
лёс-ав-ы
лёскат- лёстач-к-а
лёт- лёт-а-нн-е
лёт-а-ць
лёт-н-ы
лёт-чыклёт-чыц-а
лёт-чы[ц-к]-і
(лёт+чык+ск+і)
ліберал-к-а
лібераль-н-а
лібераль-н-асцьлібераль-н-ы
лібрэт-ыстлібрэт-ыст-к-а
лі-в-еньлівер-н-ы
лідз-ірав-а-нн-е
лідз-ірав-а-ць
лід-эрлід-эр-ств-а
ліз-а-ць
ліз-ну-ць
лік- лік-ав-ы
ліквід-ав-а-нн-е
ліквід-ав-а-ць
ліквід-атарліквід-атар-ск-і
ліквід-атар-ств-а
ліквід-ацый-н-ы
ліквід-ацы-я (ліквід-ацыя-а)
лікёр-н-ы
лілав-е-ць
ліліпут-к-а
ліліпу[ц-к]-і (ліліпут+ск+і)
лілі-я (лілій-а)
лілов-асцьліман-ад-

ліман-ад-н-ы
ліман-н-ы
ліміт-ав-а-ць
ліміт-ацы-я (ліміт-ацый-а)
ліміт-н-ы
лімон-н-ы
лінгв-істлінгв-іст-ык-а
лінгв-іст-ыч-н-ы
лін-е-енн-е (лін-ей-энн-е)
лін-е-і-ць (лін-ей-і-ць)
лін-ей-к-а
лін-ей-н-ы
лін-ей-ч-аст-ы
лін-і-я (лін-ій-а)
лінолеум-ав-ы
лі-ну-ць
лінь-к-а
лін-юч-асцьлін-юч-ы
лін-я-л-ы
лін-я-нн-е
лін-я-ць
ліп-ав-ы
ліпень-ск-і
ліп-е-ць
ліп-к-а (назоўнік)
ліп-к-а (прыслоўе)
ліп-к-асцьліп-к-і
ліп-ну-ць
ліп-някліп-уч-асцьліп-уч-к-а
ліп-уч-ы
лір-ызмлір-ыклір-ык-а
лір-ык-а-драм-атычн-ы
лір-ыч-н-а
лір-ыч-н-асцьлір-ыч-н-ы
ліс-ін-ы

ліс-іц-а
ліс-іч-к-а
ліс-к-а
ліс-лів-а (ліст+лів+а)
ліс-лів-асць- (ліст+лів+асць+ )
ліс-лів-ец- (ліст+лів+ец+ )
ліс-лів-і-ць (ліст+лів+і+ць)
ліс-лів-ы (ліст+лів+ы)
ліст-ав-ы
ліст-ажліст-а-нос-ецліст-а-нош- -а
ліст-а-пад- - (час, калі
ападае ліст)
лістапад- (назва месяца)
лістапад-аўск-і
ліст-а-пад-н-ы
ліст-а-ць
ліст-окліст-оў-к-а
лістоўніч-н-ы
лісц-вян-ы
лісц- -е
лісц-ев-ы
лісц-ейк-а
лісц-ян-ы
ліс-ян-я
літ-ав-а-ць
літар-альн-а
літар-альн-асцьлітар-альн-ы
літарат-арлітарат-ар-ск-і
літарат-ур-а
літарат-ур-а-зна-вецлітарат-ур-а-зна-ўств-а
літарат-ур-а-зна-ўц-а
літарат-ур-а-зна-ўч-ы
літарат-ур-н-а
літарат-ур-н-асцьлітарат-ур-н-ы
літар-н-ы

літ-асц-ів-а
літ-асц-ів-асцьліт-асц-ів-ы
літ-асцьлітр-ажлітр-ов-ы
лі-ў-н-ев-ы
ліфц-ёрліхаманк-ав-а
ліхаманк-ав-асцьліхаманк-ав-ы
ліх-асцьліх-а[ц-тв]-а (ліх+ач+ств+а)
ліх-ачліхвяр-ск-і
ліхвяр-ств-а
ліхтар-н-ы
ліхтар-шчыкліхтар-ыклі-цей-н-ы
лі-цей-н-я
лі-цей-шчыклі-ць
ліцэ-іст- (ліцэй-іст- )
ліцэй-ск-і
ліч-б-а
ліч-б-ав-ы
ліч-ы-лк-а
ліч-ы-льн-ікліч-ы-льн-ік-і
ліч-ы-льн-ы
ліч-ы-льшчыкліч-ы-ць
ліч-энн-е
лішай-нік-ав-ы
ліш-акліш-к-а
ліш-к-ав-ы
ліш-н-е
ліш-н-і
лоб-н-ы
лог-ав-ы

лог-ав-ішч-а
лог-іклог-ік-а
лодач-к-а
лодач-н-іклодач-н-іц-а
лодач-н-ы
ло-ев-ы (лой-эв-ы)
ложк-ав-ы
лозунг-ав-ы
локц-ев-ы
лом- лом-іклом-к-а
лом-к-асцьлом-к-і
лоп-а-нн-е
лопасц-ев-ы
лоп-ну-ць
лоўк-асцьлоўл- -я
лоцман-ск-і
луб-ач-н-ы
лубін-ав-ы
луб-оклуб-яне-ць
луб-ян-к-а
луб-ян-ы
луг-ав-ін-а
луг-а-вод- луг-а-вод-ств-а
луг-ав-ы
луж-оклуж-ын-а
луз-а-нн-е
луз-а-ць
лук-авін-а
лун-а-нн-е
лун-а-ць
луп-ін-а
луп-інн-е
луп-і-ць

лупц-ав-а-ць
лупц-оў-к-а
луск-ават-ы
луск-авінк-а
луск-а-нн-е
луск-а-ць
лус-ну-ць
луст-ачк-а
лучк-ов-ы
лучын-к-а
лучын-н-ы
лушп-ай-к-а
лушп-ін-а
лушч-ы-ць
лушч-энн-е
лыг-а-ць
лыжач-к-а
лыжач-н-іклыжач-н-ы
лыжк-ав-ы
лыж-н-іклыж-н-іц-а
лыж-н-ы
лыж-н-я
лык-ав-ы
лыс-ават-ы
лыс-еньк-і
лыс-е-ць
лыс-ін-а
лыс-ін-к-а
лыч-аст-ы
люб-а (прыслоўе)
люб-ав-а-нн-е
люб-асцьлюб-ат-а
люб-ім-ецлюб-ім-іц-а
люб-ім-чыклюб-ім-ы
люб-і-цельлюб-і-цель-ніц-а
люб-і-цель-ск-і

люб-і-цель-ств-а
люб-і-ць
люб-оўлюб-оў-н-а
люб-оў-н-ы
люд-н-а
люд-н-асцьлюд-н-ы
люд-ск-асцьлюд-ск-і
люд-ц-ы
люлеч-к-а
люлеч-н-ы
люл-я-нн-е
люл-я-ць
люстр-ав-а-ць
люстр-ан-асцьлюстр-ан-ы
люстэр-ач-к-а
люстэр-к-а
лют-а
лют-ав-а-ць
лют-асцьлют-аўск-і
люцэрн-ав-ы
лябёд-к-а (птушка)
лябёдк-а (прыстасаванне)
ляв-е-ць
ляг-ч-эй
ляг-ч-э-ць
лядз-якляд-нікляд-ов-ы
ляд-оў-н-я
ляж-акляж-а-л-ы
ляж-а-нк-а (ад ляжаць)
ляж-а-нн-е
ляж-а-ць
ляж-ач-ы
лязг-а-ць
ляйц-а-ць
ляк-ар-ств-а

лялеч-н-ы
лямант- лямант-ав-а-нн-е
лямант-ав-а-ць
лямач-н-ы
лямп-ав-ы
лямп-аў-шчыклямп-аў-шчыц-а
лямп-ачк-а
лямц-ав-ы
лямц-оў-к-а
лямч-ы-ць
лян-ів-а
лян-ів-асцьлян-ів-ы
лян-оклян-от-а
ляп-і-ць
ляп-н-ы
ляс-ін-а
ляс-іст-асцьляс-іст-ы
ляск- ляск-а-нн-е
ляскат-а-нн-е
ляскат-а-ць
ляск-а-ць
ляскот-к-а
ляс-н-ікляс-н-і[ц-тв]-а
(ляс+н+ік+ств+а)
ляс-н-іч-ы
ляс-н-іч-ых-а
ляс-ну-ць
ляс-н-ы
ляс-оклят-а-нн-е
лят-а-ць
лят-оклят-унлят-уч-к-а
лят-уч-ы
ляў-ш-а

ляч-энн-е
ляшч-ын-ав-ы
ляшч-эўнік-

ляў-ш-унляц-е-ць
ляч-ы-ць
ляч-эбн-іц-а
ляч-эбн-ы
М
мабіліз-ав-а-ць
мабіліз-ацый-н-ы
мабіліз-ацы-я (мабіліз-ацый-а)
мабільн-асцьмабільн-ы
магазін-н-ы
магістраль-н-ы
магістр-атмагістр-ат-ур-а
магістр-а[ц-к]-і
(магістр+ат+ск+і)
магістэр-ск-і
маг-ічн-асцьмаг-ічн-ы
маг-і-я (маг-ій-а)
магна[ц-к]-і (магнат+ск+і)
магна[ц-тв]-а (магнат+ств+а)
магнет-ызммагнет-ычн-ы
магніт-н-ы
магніц-ікмагніц-і-ць
магутн-а
магутн-асцьмаг-чы
маг-ч-ым-а
маг-ч-ым-асцьмаг-ч-ым-ы
мадул-яв-а-ць
мадул-яцы-я (мадул-яцый-а)
мад-ыфікав-а-нн-е
мад-ыфікав-а-ць
мад-ыфікатармад-ыфікацый-н-ы
мад-ыфікацы-я (мад-ыфікацый-а)
мадэл-ізм-

мадэл-ірав-а-нн-е
мадэл-ірав-а-ць
мадэл-іроў-к-а
мадэл-істмадэл-іст-к-а
мадэль-ер- (мадэль-йэр- )
мадэль-н-ы
мадэль-шчыкмадэль-шчыц-а
мадэрн-ізав-а-нн-е
мадэрн-ізав-а-ць
мадэрн-ізатармадэрн-ізацы-я (мадэрн-ізацый-а)
мадэрн-істмадэрн-іст-к-а
мадэрн-іс[ц-к]-і
(мадэрн+іст+ск+і)
маём-ас-н-ы (маём+аст+н+ы)
маём-асцьмаём-н-ы
маёнтк-ав-ы
маёр-аўмаёр-ск-і
ма-ёўк-а (май-оўк-а)
маж-лів-а
мажн-е-ць
мажор-н-ы
мазаік-ав-ы
мазаіч-н-асцьмазаіч-н-ікмазаіч-н-ы
маз-а-н-к-а
маз-а-нн-е
маз-а-ць
мазг-авіт-ы
мазг-ав-ы

маз-к-а
маз-к-асцьмаз-к-і
маз-лів-асцьмаз-лів-ы
маз-ніц-а
маз-ну-ць
маз-окмазол-іст-асцьмазол-іст-ы
мазоль-н-ы
мазут-ав-ы
мазут-н-ы
мазь- май-ск-і
майстр-ав-а-нн-е
майстр-ав-а-ць
майстр-оў-ск-і
майстр-ых-а
майстэр-н-я
майстэр-ск-і
майстэр-ств-а
мак-ав-ін-к-а
мак-ав-ішч-а
мак-ав-ы
макарон-н-ы
мак-аўк-а
мак-а-цёр- макет-н-ы
макет-чыкмаклер-ск-і
маклер-ств-а
мак-ну-ць
мак-оў-нікмакр-ават-а
макр-ават-ы
макр-ат-а
макр-от-а
макр-от-н-ы
максім-альн-а
максім-альн-асцьмаксім-альн-ы

максім-уммакулатур-н-ы
макуш-к-а
мал-а
мал-а-… – першая частка
складаных слоў:
мал-а-адук-ав-а-н-ы і інш.
мал-ават-а
мал-ават-ы
малад-а-жон- -ы
маладж-ав-а
маладж-ав-асцьмаладж-ав-ы
маладз-ейш-ы
маладз-еньк-і
маладзец-к-і
маладз-е-ць
маладз-ёж-н-ы
маладз-ікмаладз-ік-ов-ы
маладз-іц-а
маладз-і-ць
маладз-іч-окмалад-някмалад-осцьмалайц-ават-а
малайц-ават-асцьмалайц-ават-ы
малак-а-воз- малак-а-мер- маланк-ав-а
маланк-ав-ы
мал-а-па-мал-у
малат-а-бо-ец(малат-а-бой-эц- )
малат-авішч-а
малат-арн-я
малат-окмалат-оч-акмалахіт-ав-ы
малац-і-ць
малаць-б-а
малаць-б-іт-

малач-к-о
малекул-ярн-ы
мал-енеч-к-і
мал-енн-е
мал-енств-а
мал-еньк-і
мал-ёкмалін-ав-ы
малін-нікмал-і-тв-а
мал-і-тв-ен-нікмал-і-тв-ен-ы
мал-і-ць
малод-к-а
малод-ш-ы
мал-о-ць
малоч-ан-ы
малоч-н-асцьмалоч-н-а-тавар-н-ы
малоч-н-ікмалоч-н-іц-а
малоч-н-ы
малп-ав-ы
малп-а-падобн-ы
малп-інмалп-оўн-я
малп-ян-я
маль-б-а
мал-юнакмал-юпасеньк-і
мал-юсеньк-і
малюск-ав-ы
мал-ютк-а
мал-яв-а-льн-ы
мал-яв-а-нн-е
мал-яв-а-ць
маляр-н-ы
маляр-ск-і
маляр-ств-а
малярый-н-ы
маляры-я (малярый-а)
мал-яўк-а

мал-яў-ніч-а
мал-яў-ніч-асцьмал-яў-ніч-ы
мамант-ав-ы
мам-ач-к-а
мамент-альн-ы
мам-інмам-ул-я
мам-ус-я
мам-ч-ынман- -а
маналаг-ічн-ы
маналіт-н-а
маналіт-н-асцьманаліт-н-ы
манапал-ізав-а-ць
манапал-ізацы-я
(манапал-ізацый-а)
манапал-істманапал-іст-ычн-ы
манапал-іс[ц-к]-і
(манапал+іст+ск+і)
манапол-і-я (манапол-ій-а)
манаполь-н-ы
манастыр-ск-і
ман-а-тон-н-асцьман-а-тон-н-ы
манаш-к-а
мандалін-істмандалін-іст-к-а
мандарын-ав-ы
мандат-н-ы
манеж-н-ы
манеж-ы-ць
манекен-шчыкманекен-шчыц-а
манер-н-а
манер-н-асцьманер-н-іча-нн-е
манер-н-іча-ць
манер-н-ы
манет-н-ы

манет-чыкманеўр-ав-а-нн-е
манеўр-ав-а-ць
манеўр-ан-асцьманеўр-ан-ы
манжэт-н-ы
манікюр-н-ы
манікюр-ш-а
маніпул-ірав-а-нн-е
маніпул-ірав-а-ць
маніпул-ятарманіпул-яцы-я (маніпул-яцый-а)
маніфест-ав-а-ць
маніфест-антманіфест-ант-к-а
маніфест-ацы-я
(маніфест-ацый-а)
ман-і-ць
мансард-ав-ы
мант-ажмант-аж-н-ікмант-аж-н-іц-а
мант-аж-н-ы
мант-аж-ыстмант-аж-ыст-к-а
манумент-альн-а
манумент-альн-асцьманумент-альн-ы
мануфактур-н-ы
мануфактур-шчыкмануфактур-ыстманц-ёрманц-ёр-ск-і
манц-ірав-а-нн-е
манц-ірав-а-ць
манц-іров-ач-н-ы
манц-іроў-к-а
манц-іроў-шчыкманц-іроў-шчыц-а
мар-акмарал-ізав-а-нн-е
марал-ізав-а-ць

марал-ізацы-я (марал-ізацый-а)
марал-істмарал-іст-к-а
марал-іст-ычн-ы
мараль-н-а
мараль-н-асцьмараль-н-ы
мар-а-плав-а-нн-е
мар-а-плав-ецмар-а-плаў-ств-а
марафон-ск-і
мар-а-ход- мар-а-ход-н-ы
мар-а-ход-ств-а
мар-а[ц-к]-і (мар+ак+ск+і)
марач-н-ы
марг-а-нн-е
маргарын-ав-ы
марг-а-ць
марг-ну-ць
мардав-а-нн-е
мардав-а-ць
мард-аст-ы
мард-ат-ы
марж-ан-я
марж-ов-ы
марж-ых-а
марз-істмарз-іст-к-а
мар-к-і
марк-ірав-а-нн-е
марк-ірав-а-ць
марк-іроў-к-а
марк-іроў-шчыкмарк-іроў-шчыц-а
маркот-н-а
маркот-н-асцьмаркот-н-ы
маркоў-н-ікмаркоў-н-ы
маркоц-і-ць
марл-ев-ы

мармелад-н-ы
мармур-ав-а-нн-е
мармур-ав-а-ць
мармур-ов-ы
мармур-оў-шчыкмармыт-а-нн-е
мармыт-а-ць
мармыт-ну-ць
марн-а
марн-ав-а-нн-е
марн-ав-а-ць
марн-а-слоў-е (марн-а-слоў-й-э)
марн-а-слоў-н-ы
марн-асцьмарн-е-ць
марож-ан-ае
марож-ан-іц-а
марож-ан-шчыкмарож-ан-шчыц-а
мароз-а-трыва-л-ы
мароз-а-ў-стой-лів-асцьмароз-а-ў-стой-лів-ы
мароз-ікмароз-і-ць
мароз-н-а
мароз-н-ы
марошк-ав-ы
марс-ав-ы
марс-іян-е
марс-іян-інмарс-іян-к-а
мар-ск-і
мартэн-аўск-і
мартэн-шчыкмарудз-і-ць
маруд-лів-а
маруд-лів-асцьмаруд-лів-ы
маруд-н-а
маруд-н-асцьмаруд-н-ы
марш-ав-ы
маршаль-ск-і

маршаль-ств-а
маршрут-н-ы
маршч-ын-а
маршч-ын-іст-асцьмаршч-ын-іст-ы
маршч-ын-і-ць
маршч-ын-к-а
марш-ырав-а-нн-е
марш-ырав-а-ць
марш-ыров-ач-н-ы
марш-ыроў-к-а
мар-ы-лк-а
мар-ы-льшчыкмар-ы-льшчыц-а
марын-ав-а-нн-е
марын-ав-а-ць
марын-адмар-ы-ць
мар-ы-ць
мар-энн-е
мас-ав-асцьмас-ав-ікмас-ав-ы
мас-ажмас-аж-ав-а-нн-е
мас-аж-ав-а-ць
мас-аж-н-ы
мас-аж-ыстмас-аж-ыст-к-а
мас-ірав-а-нн-е
мас-ірав-а-н-ы
мас-ірав-а-ць
мас-іроў-к-а
мас-іў- (ад мас-а)
мас-іў-н-а
мас-іў-н-асцьмас-іў-н-ы
маскарад-н-ы
маск-ірав-а-нн-е
маск-ірав-а-ць
маск-іров-ач-н-ы
маск-іроў-к-а
маск-іроў-шчык-

масл-а-… – першая частка
складаных слоў:
масл-а-завод- і інш.
масл-еніц-а
масл-ен-ы
масл-ёнк-а
масл-іц-а
масл-і-ць
масл-ян-іст-ы
мас-оў-к-а
маст-ав-ая
маст-ав-ы
маст-аў-шчыкмастац-к-асцьмаста[ц-к]-і (мастак+ск+і)
маста[ц-тв]-а (мастак+ств+а)
маста[ц-тв]-а-зна-вец(мастак+ств+а+зна+вец- )
маста[ц-тв]-а-зна-ўств-а
(мастак+ств+а+зна+ўств+а)
маста[ц-тв]-а-зна-ўч-ы
(мастак+ств+а+зна+ўч+ы)
маст-окмасцік-ав-ы
масц-і-льшчыкмасц-ін-а
масц-іст-ы
масц-іт-асцьмасц-іт-ы
масц-і-ць
масціч-н-ы
мат-ав-асцьмат-ав-ы
мат-а-лк-а
мат-а-льн-ы
мат-а-льн-я
мат-а-льшчыкмат-а-льшчыц-а
мат-а-нн-е
матар-ызав-а-ць
матар-ызацы-я
(матар-ызацый-а)

матар-ыстматар-ыст-к-а
мат-а-ць
мат-к-ов-ы
матл-я-ць
мат-ну-ць
мат-окматор-а-буд-ав-а-нн-е
матор-а-буд-аў-ніч-ы
матор-н-ы
матрац-н-ы
матрос-к-а
матро[с-к]-і (матрос+ск+і)
матрыц-ав-а-нн-е
матрыц-ав-а-ць
матрыч-н-ы
мат-ушк-а
матч-ав-ы
мат-ч-ынматыв-ав-а-нн-е
матыв-ав-а-ць
матыв-ацы-я (матыв-ацый-а)
матыв-іров-ач-н-ы
матыв-іроў-к-а
матыл-ёкматыл-іц-а
матыль-к-ов-ы
матыч-анн-е
матыч-н-ы
матыч-ы-ць
матэмат-ыкматэмат-ык-а
матэмат-ыч-н-ы
матэры-я (матэрый-а)
матэры-ял- (матэрый-ал- )
матэры-ял-а-зна-вец(матэрый-ал-а-зна-вец- )
матэры-ял-а-зна-ўств-а
(матэрый-ал-а-зна-ўств-а)
матэры-ял-ізав-а-ць
(матэрый-ал-ізав-а-ць)
матэры-ял-ізацы-я
(матэрый-ал-ізацый-а)

матэры-ял-ізм(матэрый-ал-ізм- )
матэры-ял-іст(матэрый-ал-іст- )
матэры-ял-іст-к-а
(матэрый-ал-іст-к-а)
матэры-ял-іст-ычн-а
(матэрый-ал-іст-ычн-а)
матэры-ял-іст-ычн-ы
(матэрый-ал-іст-ычн-ы)
матэры-ял-іс[ц-к]-і
(матэрый-ал-ісц-к-і;
матэры+ял+іст+ск+і)
матэры-яль-н-а
(матэрый-аль-н-а)
матэры-яль-н-асць(матэрый-аль-н-асць- )
матэры-яль-н-ы
(матэрый-аль-н-ы)
маўк-лів-а
маўк-лів-асцьмаўк-лів-ы
маўл-енн-е
маўч-а-нк-а (ад маўчаць)
маўч-а-нн-е
маўч-а-ць
маўч-к-ом
мах- мах-ав-ы
мах-а-льн-ікмах-а-нн-е
мах-а-ць
махн-а-ног- -і
махн-ат-асцьмахн-ат-ы
мах-ну-ць
махр-ов-асцьмахр-ов-ы
махр-ыст-ы
мац-ав-а-нн-е
мац-ав-а-ць
мац-а-нн-е
мац-а-ць

мацерык-ов-ы
мац-ер-ынмац-н-е-ць
мац-унакмац-яр-ын-ск-і
мац-яр-ын-ств-а
мачал-к-а
мачаль-н-ы
мач-а-льн-ы
мач-а-льшчыкмач-а-нн-е
мач-ах-а
мач-а-ць
мачт-ав-ы
мач-улішч-а
мач-ы-льн-ы
мач-ы-льн-я
мач-ы-льшчыкмач-ы-льшчыц-а
мач-ых-а
мач-ы-ць
мач-энн-е
машк-ар-а
маш-окмаштаб-н-асцьмаштаб-н-ы
машч-энн-е
машын-а-буд-ав-а-нн-е
машын-а-буд-аў-нікмашын-а-зна-ўств-а
машын-альн-а
машын-альн-асцьмашын-альн-ы
машын-а-піс- машын-а-піс-н-ы
машын-ізав-а-ць
машын-ізацы-я (машын-ізацый-а)
машын-іст- (паравоза)
машын-істк-а (той, хто друкуе
на пішучай машынцы)
машын-к-а
машын-н-ы

маятнік-ав-ы
маяч-н-ы
маяч-ы-ць
мед-а-вар- мед-а-вар-н-ы
мед-а-вар-н-я
мед-а-з-бор- медал-істмедал-іст-к-а
медаль-ермедаль-ер-н-ы
медаль-ёнмедаль-ён-н-ы
медаль-н-ы
мед-а-нос- мед-а-нос-н-асцьмед-а-нос-н-ы
медзведз-ян-я
медз-е-плав-і-льн-ы
медз-е-плав-і-льшчыкмедз-ян-ы
мед-н-а-лі-цей-н-ы
мед-н-а-лі-цей-шчыкмед-н-а-пра-кат-н-ы
мед-н-ікмед-н-і[ц-к]-і
(мед+н+ік+ск+і)
мед-н-ы
медык-амент-озн-ы
медык-амент-ы
медыц-ын-а
медыц-ын-ск-і
медыч-н-ы
меж-ав-а-льн-ы
меж-ав-а-нн-е
меж-ав-а-ць
меж-ав-ікмеж-ав-ы
мезанін-н-ы
мездр-ават-ы
мезен-ецмезен-ч-ык-

мел-ав-ы
мелад-ыч-н-а
мелад-ыч-н-асцьмелад-ыч-н-ы
мел-іст-ы
меліяр-атармеліяр-ацый-н-ы
меліяр-ацы-я (меліяр-ацый-а)
мел-к-а
мел-к-а-воддз- -е
мел-к-вод-н-ы
мел-к-а-дон-н-ы
мел-к-асцьмел-к-і
мелод-ык-а
мелод-ы-я (мелод-ый-а)
мель- мельк-ам
мемуар-н-ы
мемуар-ыстмемуар-ыст-к-а
мен- -а
мен-ав-ы
мензурач-н-ы
ментол-ав-ы
ментуз-ов-ы
мен-ш
мен-ш-асцьмен-ш-а-ць
мен-ш-ы
мер- -а
мер-а-нн-е
мер-а-прыем-ств-а
мер-а-ць
мерз-л-ат-а
мерз-ну-ць
мер-к-а
мерк-ав-а-нн-е
мерк-ав-а-ць
мерк-ну-ць
мер-н-а
мер-н-асцьмер-н-ы

мерыдыян-н-ы
мес-ів-а
местачк-ов-ецместачк-ов-ы
месц-а-жы-хар-ств-а
месц-а-з-на-ходж-анн-е
месц-ам
месц-амі
месц-а-пра-бы-ва-нн-е
месц-ейк-а
мес-ці
месяч-н-а
месяч-н-ікмесяч-н-ы
месяч-ыкмет- -а
метад-ыстметад-ыст-к-а
метад-ыч-н-а
метад-ыч-н-асцьметад-ыч-н-ы
метал-а-… – першая частка
складаных слоў:
метал-а-а-прац-оў-к-а і інш.
метал-ізав-а-ць
метал-ізацы-я (метал-ізацый-а)
метал-істметал-ічн-ы
метал-ургметал-ург-ічн-ы
метал-ург-і-я (метал-ург-ій-а)
метафар-ычн-а
метафар-ычн-асцьметафар-ычн-ы
мет-к-а (прыслоўе)
мет-к-асцьмет-к-і
метод-ык-а
метр-ажметр-ов-ы
метр-ычн-ы
мет-чыкметыс-к-а

метыс-н-ы
метэар-ытметэар-ыт-н-ы
метэар-ычн-ы
метэор-н-ы
мех-ават-а
мех-ават-асцьмех-ават-ы
механ-а-з-бор-ач-н-ы
механ-а-з-бор-шчыкмехан-ізав-а-ць
механ-ізатармехан-ізатар-ск-і
механ-ізацы-я (механ-ізацый-а)
механ-ізммехан-ікмехан-ік-а
механ-іч-н-а
механ-іч-н-асцьмехан-іч-н-ы
мех-а-падобн-ы
мец-і-ць
ме-ць
мецэнат-к-а
мецэна[ц-к]-і (мецэнат+ск+і)
мецэна[ц-тв]-а
(мецэнат+ств+а)
мецэна[ц-тв]-ав-а-ць
(мецэнат+ств+ав+а+ць)
меч-анн-е
меч-а-падобн-ы
меш-а-лк-а
меш-к-ават-асцьмеш-к-ават-ы
меш-к-авін-а
мешчан-інмёд-а-вар-энн-е
мёрз-л-асцьмёрз-л-ы
міг-а-льн-ы
міг-ам
міг-а-нн-е
міг-ат-лів-а

міг-ат-лів-ы
міг-а-ц-е-нн-е
міг-а-ц-е-ць (ад мігаць)
міг-а-ць
міг-ну-ць
міг-ц-е-нн-е
міг-ц-е-ць
між-аблас-н-ы
(між+абласт+н+ы)
між-брыгад-н-ы
між-ведам-асн-ы
(параўн. не-пад-ведам-н-ы)
між-від-ав-ы
між-воль-н-ы
між-гарод-н-і
між-зор-н-ы
між-народ-н-ы
між-нацы-яналь-н-ы
(між-нацый-аналь-н-ы)
між-планет-н-ы
між-плям-ен-н-ы
між-раддз- -е
між-рад-к-ов-ы
між-рад-н-ы
між-раён-н-ы
між-рэспублік-анск-і
між-рэч-н-ы
між-саюз-н-і[ц-к]-і
(між+саюз+н+ік+ск+і)
між-саюз-н-ы
між-сесі-ённ-ы (між-сесій-онн-ы)
між-цэх-ав-ы
мізар-н-е-ць
мізэр-н-а
мізэр-н-асцьмізэр-н-ы
міл-а
міл-ав-а-нн-е
міл-ав-а-ць
міл-ав-а-ць
міл-а-… – першая частка
складаных слоў:
міл-а-від-н-асць- і інш.

міл-асц-ів-а
міл-асц-ів-ы
міл-асц-ін-а
міл-асцьміл-еньк-і
міліцый-н-ы
міліцы-я (міліцый-а)
міліцы-янер- (міліцый-анер- )
міліцы-янер-ск-і
(міліцый-анер-ск-і)
міліцэй-ск-і
мільг-а-нн-е
мільг-а-ц-е-нн-е
мільг-а-ц-е-ць (ад мільгаць)
мільг-а-ць
мільён-н-ы
мільян-ермільярд-н-ы
мільярд-эрміма-вол-і
міма-воль-н-а
міма-воль-н-асцьміма-воль-н-ы
міма-лёт-н-а
міма-лёт-н-асцьміма-лёт-н-ы
міма-ход-ам
міма-ходзьмім-ік-а
мім-іч-н-ы
мін-а-мёт-н-ы
мін-а-мёт-чыкмін-а-нос-ецмін-а-нос-н-ы
мін-а-ць
мін-а-шук-а-льнікмінераль-н-ы
мін-ёрмін-ёр-н-ы
мінім-альн-а
мінім-альн-асцьмінім-альн-ы
мінім-ум-

мін-ірав-а-нн-е
мін-ірав-а-ць
міністэр-ск-і
міністэр-ств-а
мініяцюр-н-а
мініяцюр-н-асцьмініяцюр-н-ы
мініяцюр-ыстмініяцюр-ыст-к-а
мін-н-ы
мног-а
мінор-н-а
мінор-н-асцьмінор-н-ы
[мі-н]у-л-а-год-н-і
(мін+ну+л+а+год+н+і)
[мі-н]у-л-ы (мін+ну+л+ы)
мінус-ав-ы
мінут-к-а
мінут-н-ы
[мі-н]у-ўшчын-а
(мін+ну+ўшчын+а)
[мі-н]у-ць (мін+ну+ць)
[мі-н]-уч-асць(мін+н+уч+асць+ )
[мі-н]-уч-ы (мін+н+уч+ы)
міраж-н-ы
мір-а-люб-ів-а
мір-а-люб-ів-асцьмір-а-люб-ів-ы
мір-а-люб-н-а
мір-а-люб-н-асцьмір-а-люб-н-ы
мірг-а-нн-е
мірг-ат-лів-ы
мірг-а-ць
мірг-ну-ць
мір-н-а
мір-н-ы
мір-ы-ць
міс-ач-к-а
міс-ач-н-ы
місі-я (місій-а)

місі-янер- (місій-анер- )
місі-янер-к-а (місій-анер-к-а)
місі-янер-ск-і (місій-анер-ск-і)
місі-янер-ств-а (місій-анер-ств-а)
міс-к-а
міст-ыкміст-ык-а
міст-ыфікав-а-ць
міст-ыфікатарміст-ыфікатар-ск-і
міст-ыфікацы-я (міст-ыфікацый-а)
міст-ыч-н-а
міст-ыч-н-асцьміст-ыч-н-ы
міткаль-н-ы
мітус-енн-е
мітус-лів-а
мітус-лів-асцьмітус-лів-ы
мітус-н-я
мітынг-ов-ы
міф-ічн-асцьміф-ічн-ы
мічман-ск-і
мішур-н-асцьмішур-н-ы
мле-нн-е
мле-ць
млеч-н-ы
мл-ів-а
млос-н-а (млост+н+а)
млос-н-асць- (млост+н+асць+ )
млос-н-ы (млост+н+ы)
млын-ав-ы
млын-армлын-окмл-яв-а
мл-яв-асцьмл-яв-е-ць
мл-яв-ы
мнаг-ават-а
мнаг-а-…, мног-а-… – першыя
часткі складаных слоў:

мнаг-а-дзён-н-ы,
мног-а-галін-ов-ы і інш.
множ-н-асцьмнож-н-ы
множ-ы-ць
мно-ств-а (множ+ств+а)
мов-а-вед- мов-а-зна-вецмов-а-зна-ўств-а
мов-а-твор-ч-асцьмов-а-твор-ч-ы
мод-н-а
мод-н-ы
мож-н-а
мок-ну-ць
мокр-а
молад-а
морд-ачк-а
моршч-ы-ць
мост-а-буд-ав-а-нн-е
мост-а-буд-аў-ніч-ы
мосц-ікмоташ-н-а
моташ-н-асцьмоташ-н-ы
моўк-ну-ць
моў-н-ы
моўч-к-і
мох-ав-ы
моц-н-а
моц-н-асцьмоц-н-ы
моч-ан-ы
мочк-ав-ы
мро-і (мрой-і)
мро-і-ць (мрой-і-ць)
мрой-н-ы
мсц-ів-а
мсц-ів-асцьмсц-ів-ецмсц-ів-іц-а
мсц-ів-ы
муар-ав-ы

мудр-а
мудр-асцьмудр-эцмудр-э-ць
муж-аўмуж-н-а
муж-н-асцьмуж-н-е-ць
муж-н-ы
муж-чын-а
муж-чын-ск-і
мужы[ц-к]-і (мужык+ск+і)
мужыч-к-а
музей-н-ы
музе-я-зна-вец(музей-а-зна-вец- )
музе-я-зна-ўств-а
(музей-а-зна-ўств-а)
музе-я-зна-ўч-ы
(музей-а-зна-ўч-ы)
музіц-ырав-а-нн-е
музіц-ырав-а-ць
музык-а-вед- музык-а-зна-ўств-а
музык-альн-асцьмузык-альн-ы
музык-антмузык-ан[ц-к]-і
(музык+ант+ск+і)
музык-аўмузыч-н-а
музыч-н-асцьмузыч-н-ы
мук- -а
мук-а-мол- мук-а-моль-н-ы
мук-а-моль-н-я
мук-а-сей- мук-а-сей-н-ы
мул-к-а
мул-к-ават-ы
мул-к-асць-

мул-к-і
мультыплік-атармультыплік-ацый-н-ы
мультыплік-ацы-я
(мультыплік-ацый-а)
муляж-ыстмуляр-ск-і
муляр-ств-а
мул-я-ць
мундзір-н-ы
мундзір-чыкмуніцыпал-ізав-а-ць
муніцыпал-ізацы-я
(муніцыпал-ізацый-а)
муніцыпал-ітэтмуніцыпаль-н-ы
мур-ав-а-нн-е
мур-ав-а-н-ы
мур-ав-а-ць
мураж-окмураў-к-а
мураш-к-а
мураш-нікмураш-ын-ы
мур-ка-нн-е
мур-ка-ць
мурлы-ка-нн-е
мурлы-ка-ць
мурож-н-ы
мур-оў-к-а
мус-і-ць
мускат-н-ы
мускул-атур-а
мускул-іст-асцьмускул-іст-ы
мускуль-н-ы
мут-н-а
мут-н-ават-ы
мут-н-асцьмут-н-е-ць
мут-н-ы
мух-а-лоў-к-а
муц-і-ць

муць- муч-ан-ікмуч-ан-іц-а
муч-ан-ы
муч-н-іст-асцьмуч-н-іст-ы
муч-н-ы
муч-ы-цельмуч-ы-цель-к-а
муч-ы-ць
муч-энн-е
муш-к-а (муха)
мушк-а (ружжа)
мушкет-н-ы
мушкец-ёрмуштр- -а
муштр-ав-а-нн-е
муштр-ав-а-ць
муштр-оў-к-а
муштук-ов-ы
муш-ын-ы
мы-еч-н-ы (мый-эч-н-ы)
мый-н-я
мый-шчыкмый-шчыц-а
мы-ка-нн-е
мы-ка-ць
мыл-а-вар- мыл-а-вар-н-ы
мыл-а-вар-н-я
мыл-а-вар-энн-е
мыл-і-ць
мыл-к-асцьмыл-к-і
мыль-н-іц-а
мыль-н-ы
мысл-енн-а
мысл-енн-е
мысл-енн-ы
мысл-і-цельмысл-і-цель-н-ы
мысл-і-ць

мыс-окмы-цц-ё
мы-ць
мыч-а-нн-е
мыч-а-ць
мыш-а-лоў-к-а
мыш-ан-я
мыш-аст-ы
мыш-к-а
мыш-к-ав-а-нн-е
мыш-ын-ы
мэбель-шчыкмэбл-ев-ы
мэбл-іроў-к-а
мэбл-яв-а-ць
мэ-ка-нн-е
мэт-ав-ы
мэт-а-з-год-н-а
мэт-а-імк-лів-асцьмэт-а-на-кір-ав-а-н-асцьмэт-а-на-кір-ав-а-н-ы
мядзведз-ін-а
мядзведз-іх-а
мядзведз-іц-а
мядзвед-нікмядз-якмяд-н-енн-е
мяд-ов-ы
мяд-окмяздр-ов-ы
мяздр-ы-ць
мяздр-энн-е
мяк-ацьмяк-еньк-і
мяк-ін-а
мяк-ін-н-ікмяк-ін-н-ы
мяк-ішмяк-к-а
мяк-к-ават-ы
мяк-к-а-сард-эч-н-асцьмяк-к-а-сард-эч-н-ы

мяк-к-асцьмяк-к-а-цел-асцьмяк-к-а-цел-ы
мяк-к-і
мяк-ну-ць
мяк-ч-эй
мяк-ч-эйш-ы
мяк-ч-э-ць
мял-е-ць
мя-лк-а
мяльк-ом
мяль-ч-эй
мяль-ч-эйш-ы
мямл-і-ць
мянт-ашк-а
мянц-і-ць
мян-я-л-а
мян-я-льн-ы
мян-я-льшчыкмян-я-ць
мярэж-к-а
мярэж-к-ав-ы
мярэж-ыст-ы
мяс-а-камбін-атмяс-а-кансерв-ав-ы
мяс-а-на-рыхтоў-к-і
мяс-а-прадукт-ы
мяс-а-руб-к-а
мяс-і-лк-а
мяс-і-льн-ы
мяс-і-льшчыкмяс-і-льшчыц-а
мяс-іст-асцьмяс-іст-ы
мяс-і-ць
мяс-н-ы
мясц-ін-а
мясц-ін-к-а
мясц-і-ць
мясц-ов-асцьмясц-ов-ы
мят-л-а
мят-л-ішч-а

мя-ць
мяч-ыкмяш-а-нк-а
мяш-а-ць
мяш-окмяш-оч-акмяш-оч-н-ы
мяшчан-к-а
мяшчан-ск-і
мяшчан-ств-а

мят-н-ы
мяў-ка-нн-е
мяў-ка-ць
мяцеж-н-асцьмяцеж-н-ікмяцеж-н-іц-а
мяцеж-н-і[ц-к]-і
(мяцеж+н+ік+ск+і)
мяцеж-н-ы
мяц-ел-іц-а
мяц-ёл-к-а
Н

на-абапал
на-абяц-а-ць
на-акон-н-ы
на-ар-а-ць
на-арф-ав-а-ць
на-бав-і-ць
на-бак-ір
на-бал-е-л-ы
на-бал-е-ць
на-бальзам-ірав-а-ць
на-бас-а-ножнабат-н-ы
на-баў-к-а
на-баўл-я-ць
на-бег- на-бег-чы
на-бедр-ан-ы
на-бі-ва-льшчыкна-бі-ва-льшчыц-а
на-бі-ва-нн-е
на-бі-ва-ць
на-бі-в-ач-н-ы
на-бір-а-нн-е
на-бір-а-ць
на-бі-ў-к-а
на-бі-ў-н-ы
на-бі-ць
на-бліж-а-ць
на-бліж-энн-е
на-бліз-і-ць
на-блыт-а-ць
на-бож-н-а
на-бож-н-асцьна-бож-н-ы
на-бой-к-а
на-бокна-бор- на-бор-н-ы
на-бор-шчыкна-бор-шчыц-а
на-брак-а-нн-е
на-брак-а-ць
на-брак-л-ы

на-брак-ну-ць
на-бр-а-ць
на-брудз-і-ць
на-брынь-ва-ць
на-брын-я-л-ы
на-брын-я-ць
на-брыс-ці
на-буд-ав-а-ць
на-бух-а-нн-е
на-бух-а-ць
на-бух-а-ць
на-бух-л-ы
на-бух-ну-ць
на-бы-ва-ць
на-бы-т-акна-бы-т-чыкна-бы-цц-ё
на-бы-ць
на-бэрс-а-ць
на-бяг-а-ць
на-бял-і-ць
на-бярэж-н-ы
нав-а-бр-а-н-ецнав-а-бр-а-н-ск-і
нав-а-год-н-і
на-вадз-і-ць
на-вад-н-енн-е
на-вад-н-і-ць
на-вад-н-ы
на-вад-н-я-ць
на-важ-ва-ць
на-важ-ы-ць
на-ваз-і-ць
на-вакол
на-ваколл- -е
на-ваколь-н-ы
на-вакс-ав-а-ць
на-вал- на-вал- -а
на-вал-ам
навалач-к-а (гіст. на-валач-к-а)
на-вал-і-ць
на-вал-к-а

на-валь-ва-нн-е
на-валь-ва-ць
навальніч-н-ы
нав-а-мод-н-ы
на-вар- на-вар-ва-нн-е
на-вар-ва-ць
на-вар-н-ы
на-вароч-а-ць
на-вароч-ва-ць
на-варс-ав-а-ць
на-вар-ыст-ы
на-вар-ы-ць
нав-а-сел-ецнав-а-селл-е
нав-а-сель-н-ы
нав-а-сёл- нав-а-сёл-к-а
на-васк-ав-а-ць
на-васк-оў-ва-нн-е
на-васк-оў-ва-ць
на-вастр-ы-ць
нав-атарнав-атар-ск-і
нав-атар-ств-а
на-вашч-ы-ць
на-вед-а-нн-е
на-вед-а-ць
на-вед-ва-льнікна-вед-ва-льніц-а
на-вед-ва-льні[ц-к]-і
(на+вед+ва+льнік+ск+і)
на-вед-ва-нн-е
на-вед-ва-ць
на-вез-ці
на-вей-ва-ць
нав-ейш-ы
на-векнавел-істнавел-іст-ычн-ы
на-верб-ав-а-ць
на-верс-е
на-верх-

на-вес- на-вес-і-ць
на-вес-к-а
на-вес-ці
на-веч-н-а
на-веш-а-ць
на-веш-ва-нн-е
на-веш-ва-ць
на-ве-я-ць (на-вей-а-ць)
на-вёрст-ва-ць
на-ві-ва-нн-е
на-ві-ва-ць
навігат-арнавігац-ый-н-ы
навігац-ы-я (навігац-ый-а)
нав-ізн-а
нав-ін-а
нав-ін-к-а
на-вінц-і-ць
на-вінч-ва-нн-е
на-вінч-ва-ць
на-віс-а-ць
на-віс-л-ы
на-віс-ну-ць
на-вісь- на-ві-ць
нав-ічокна-воб-мац-ак
на-водз-і-ць
на-вод-к-а
на-вод-машна-вод-чыкна-вод-чыц-а
на-водшыб-е
на-вож-ва-ць
на-воз-і-ць
на-вокал (прыслоўе, прыназоўнік)
на-вокал-а
на-вор-ва-ць
на-востр-ыва-нн-е
на-востр-ыва-ць
на-воч-н-ікна-воч-н-ы

на-вуголь-н-ікна-вуголь-н-ы
на-вудз-і-ць
на-вук- -а
на-вук-ов-ы
на-вуч-а-льн-ы
на-вуч-а-нн-е
на-вуч-а-ць
на-вуч-ы-ць
на-вуч-энецна-вуч-энк-а
на-вуч-энск-і
на-вуш-нікна-вык- на-вык-а-ць
на-вык-ну-ць
на-вы-перад-к-і
на-вы-растна-вы-цяж-к-у
на-вэндж-ва-ць
на-вэндз-і-ць
на-вя-ва-ць
на-вядз-енн-е
на-вяз-а-ць
на-вяз-ва-нн-е
на-вяз-ва-ць
на-вя-л-і-ць
(на+вяд+л+і+ць)
на-вя-ль-ва-ць
(на+вяд+ль+ва+ць)
на-вярб-оў-ва-ць
на-вяр-ну-ць
на-вярэдж-ва-ць
на-вярэдз-і-ць
на-вяс-н-ы
на-габл-ёў-ва-ць
на-габл-яв-а-ць
на-гавар-ва-ць
на-гавар-ы-ць
на-гавор- на-гавор-ва-ць
на-гавор-н-ы
на-гад-ав-а-ць
на-гад-а-ць

на-гад-ва-нн-е
на-гад-ва-ць
на-гад-оў-ва-ць
на-гал-а
на-гандл-яв-а-ць
на-ган-я-ць
на-гар- на-гарадз-і-ць
на-гар-а-ць
на-гар-ва-ць
на-гар-ну-ць (на+гарт+ну+ць)
на-гар-н-ы
на-гародж-ва-ць
на-гарэз-ав-а-ць
на-гар-э-ць
на-гатав-а-ць
на-гафр-ырав-а-ць
на-гач-ва-ць
на-гі-н-а-нн-е
(на+гіб+н+а+нн+е)
на-гі-н-а-ць
(на+гіб+н+а+ць)
на-гладж-ва-ць
на-гладз-і-ць
на-гледж-ва-ць
на-гледз-е-ць
на-глух-а
на-гляд- на-гляд-а-льн-асцьна-гляд-а-льн-ікна-гляд-а-льн-іц-а
на-гляд-а-льн-і[ц-к]-і
(на+гляд+а+льн+ік+ск+і)
на-гляд-а-льн-ы
на-гляд-а-нн-е
на-гляд-а-ць
на-гляд-ва-ць
на-гляд-н-а
на-гляд-н-асцьна-гляд-н-ы
на-гляд-чыкна-гляд-чыц-а
на-гляд-чы[ц-к]-і
(на+гляд+чык+ск+і)

на-глянц-ав-а-ць
на-гна-енн-е (на-гнай-энн-е)
на-гна-і-ць (на-гнай-і-ць)
на-гн-а-ць
на-г-ну-ць (на+гіб+ну+ць)
на-гняс-ці
на-гнят-а-нн-е
на-гнят-а-ць
на-гон- на-гон-к-а
га-гор’-е (на-гор-й-э)
на-гор-н-ы
на-горт-ва-ць
на-граб-а-льшчыкна-граб-а-льшчыц-а
на-граб-а-нн-е
на-граб-а-ць
на-гра-ва-льн-ы
на-гра-ва-льшчыкна-гра-ва-льшчыц-а
на-гра-ва-нн-е
на-гра-ва-ць
на-грав-ірав-а-ць
на-гран-і-ць
на-граф-і-ць
на-груб-і-ць
на-груб-і-ян-і-ць
на-грувасц-і-ць
на-грувашч-анн-е
на-грувашч-ва-нн-е
на-грувашч-ва-ць
на-груд-н-ікна-груд-н-ы
на-груж-а-ць
на-груз-ач-н-ы
на-груз-і-ць
на-груз-к-а
на-груз-чыкна-грыз-а-ць
на-грыз-ці
на-грым-ірав-а-ць
на-грэб-ці
на-грэ-т-асць-

на-грэ-ў- на-грэ-ць
на-гул- на-гуль-ва-ць
на-гуль-н-ы
на-гул-я-ць
на-да-ва-ць
нада-др-а-ць
над-азёр-н-ы
на-да-і-ць (на-дай-і-ць)
над-акон-н-ы
на-дакуч-а-ць
на-дакуч-ва-нн-е
на-дакуч-ва-ць
на-дакуч-лів-асцьна-дакуч-лів-ы
на-дакуч-ы-ць
на-дал-ей
на-да-нн-е
нада-рв-а-н-асцьнада-рв-а-ць
на-дар-ы-ць
на-даста-ва-ць
на-даўб-еньна-даўж-эй
на-да-ць
над-бав-ач-н-ы
над-бав-і-ць
над-баў-к-а
над-баўл-я-ць
на-дб-а-ць
над-бі-ва-ць
над-бі-ць
над-броў-н-ы
над-буд-ав-а-ць
над-буд-ов- -а
над-буд-оў-ва-ць
над-буд-оў-ч-ы
на-дв-а-е (на-дв-ай-э)
над-варот-н-я
над-ветр-ан-ы
над-вечар- над-ві-ва-ць
над-ві-ць

над-воблач-н-ы
над-вод-н-ы
на-дв-о-е (на-дв-ой-э)
на-двор-акнадвор’-е
(надвор-й-э); гіст. на-двор’-е)
на-двор-н-ы
над-воч-н-ы
над-вяз-а-ць
над-вяз-ва-нн-е
над-вяз-ва-ць
над-вяз-к-а
над-вячор-акнад-вячор-к-ав-ы
над-вячор-к-ам
над-вячэр-н-і
над-гар-э-ць
над-гі-н-а-ць
(над+гіб+н+а+ць)
над-глеб-ав-ы
над-глот-ач-н-ы
над-гляд-а-ць
над-гляд-чыкнад-гляд-чыц-а
над-гні-ва-ць
над-гні-с-ці
над-гні-ць
над-гор-н-ы
над-грыз-а-ць
над-грыз-ці
над-да-ва-ць
над-дзвяр-н-ы
над-дзёўб-ва-ць
над-дзір-а-ць
над-дзяўб-а-ць
над-дзяўб-ці
над-доль-н-ы
над’-ес-ці
над-жал-і-ць
надзей-н-а
надзей-н-асцьнадзей-н-ы
на-дзел- -

на-дзель-н-ы
над-зем’-е (над-зем’-й-э)
над-зем-н-ы
на-дзе-ць
надзе-я (надзей-а)
на-дзён-н-асцьна-дзён-н-ы
на-дзёўб-ва-ць
на-дзім-а-н-асцьна-дзім-а-нн-е
на-дзім-а-ць
на-дзір-а-ць
на-дзьм-у-ць
на-дзя-ва-нн-е
на-дзя-ва-ць
на-дзял-енн-е
на-дзял-і-ць
на-дзял-я-ць
на-дзяўб-а-ць
на-дзяўб-ці
над-кален-н-ы
над-кал-о-ць
над-кап-а-ць
над-касц-яв-ы
над-клас-ав-асцьнад-клас-ав-ы
над-кле-і-ць (над-клей-і-ць)
над-клей-ва-нн-е
над-клей-ва-ць
над-клей-к-а
над-клёп-ва-нн-е
над-клёп-ва-ць
над-клёп-к-а
над-кляп-а-ць
над-кол- над-кол-ва-нн-е
над-кол-ва-ць
над-коп-ва-ць
над-кус- над-кус-ва-нн-е
над-кус-ва-ць
над-кус-і-ць
над-лам-а-ць

над-лапатач-н-ы
над-лі-ва-ць
над-лі-ць
над-лоб’-е (над-лоб-й-э)
над-лоб-н-ы
над-локц-ев-ы
над-лом- над-лом-ва-нн-е
над-лом-ва-ць
над-ломл-ен-асцьнад-ломл-іва-ць
над-луп-і-ць
над-лупл-іва-ць
над-мер-н-асцьнад-мер-н-ы
над-мур-оў-к-а
над-нацы-яналь-н-ы
(над-нацый-аналь-н-ы)
на-дой- на-дой-ва-ць
на-дом-н-ікна-дом-н-іц-а
на-дор-ва-ць
на-доўг-а
над-пал-і-ць
над-палуб-н-ы
над-паль-ва-ць
над-пар-о-ць
над-пі-ва-ць
над-піл-ав-а-ць
над-піл-оў-ва-нн-е
над-піл-оў-ва-ць
над-піл-оў-к-а
над-піс- над-піс-а-ць
над-піс-ва-нн-е
над-піс-ва-ць
над-піс-к-а
над-пі-ць
над-пор-ва-ць
над-раб-і-ць
над-рабл-я-ць
на-драб-н-і-ць

над-рад-к-ов-ы
над-раз-а-нн-е
над-раз-а-ць
на-дра-і-ць (на-драй-і-ць)
на-драй-ва-ць
на-драп-а-ць
на-драп-ва-ць
на-др-а-ць
над-роб-к-а
над-робл-іва-нн-е
над-робл-іва-ць
на-друк-ав-а-нн-е
на-друк-ав-а-ць
над-рыв-а-нн-е
над-рыв-а-ць
над-рыв-іст-ы
над-рыў- над-рыў-н-а
над-рыў-н-ы
над-рэз- над-рэз-а-ць
над-рэч-н-ы
над-сек-чы
над-сеч-к-а
над-став-і-ць
над-стаў-к-а
над-стаўл-я-ць
над-стаў-н-ы
над-струг-а-ць
над-струг-ва-ць
над-сыл-а-ць
над-сып-а-ць
над-сып-а-ць
над-сып-к-а
над-сяк-а-нн-е
над-сяк-а-ць
над-[ся-ч]ы (над+сяк+чы)
над-тач-ы-ць
над-точ-ва-нн-е
над-точ-ва-ць
над-точ-к-а
над-трэс-ну-т-ы
на-дуб-і-ць
на-дум-а-н-а

на-дум-а-н-асцьна-дум-а-ць
на-дум-ва-ць
на-душ-ы-ць
над-хмар’-е (над-хмар-й-э)
над-хмар-н-ы
над-чалавекнад-чалавеч- -ы
над-час-а-ць
над-чэс-ва-ць
над-шахт-ав-ы
над-шы-ва-нн-е
над-шы-ва-ць
над-шы-ў-к-а
над-шы-ць
на-дым-е-ць
на-дым-і-ць
над-ыс-ці
на-дых-а-ць
нады-ход- нады-ходз-і-ць
на-езд- на-ездз-і-ць
на-ех-а-ць
на-ём-н-ікна-ём-н-і[ц-к]-і
(на+ём+нік+ск+і)
на-ём-н-і[ц-тв]-а
(на+ём+нік+ств+а)
на-ём-н-ы
на-жав-а-ць
наж-ав-ы
на-жа-ць
наждач-н-ы
наждач-окнажн-іц-ы (параўн. ножан-к-і)
наж-н-ы
нажовач-н-ы
на-жоў-ва-ць
на-жы-в- -а
на-жы-ва-ць
на-жын- на-жын-а-ць

на-жы-т-н-ы
на-жы-ў-н-ы
на-жы-ць
на-заказ-ва-ць
назал-я-нн-е
назал-я-ць
на-заўжды
на-заўсёды
на-заўтра
на-зв- -а
на-зв-а-ць
наздр-ават-асцьназдр-ават-ы
наздр-ат-ы
на-зелян-і-ць
на-зем-н-ы
на-зір-а-льн-асцьна-зір-а-льн-ікна-зір-а-льн-іц-а
на-зір-а-льн-і[ц-к]-і
(на+зір+а+льн+ік+ск+і)
на-зір-а-льн-ы
на-зір-а-нн-е
на-зір-а-ць
на-зір-к-ам
на-зл-о
на-знач-а-ць
на-знач-ы-ць
на-знач-энн-е
назой-лів-а
назой-лів-асцьназой-лів-ы
назол- -а
назоль-н-ы
на-зуб-і-ць
на-зубл-іва-нн-е
на-зубл-іва-ць
на-зуб-ок
на-зыв-а-нн-е
на-зыв-а-ць
наіўн-а
наіўн-асцьнай-бліж-эйш-ы

най-бол-ей
най-боль-ш
най-боль-ш-ы
най-выш-эйш-ы
най-вял-ік-ш-ы
най-горш-ы
на-йгр-ава-ць
на-йгр-а-ць
на-йгр-ышнай-карац-ейш-ы
най-леп-ш-ы
най-ляг-ч-эйш-ы
на-йм- на-йм-а-льнікна-йм-а-льніц-а
на-йм-а-льні[ц-к]-і
(на+йм+а+льнік+ск+і)
на-йм-а-нн-е
на-йм-а-ць
на-йм-енн-е
най-мен-ш
най-мен-ш-ы
на-йм-ітна-йм-ічк-а
най-перш-ы
най-страж-эйш-ы
на-йс-ці
на-кав-а-ць
на-каз- на-кал- на-кален-н-ікна-кален-н-ы
на-кал-і-ць
на-кал-о-ць
на-калоч-ва-ць
на-калуп-а-ць
на-камар-нікна-камеч-ва-ць
на-камяч-ы-ць
на-канеч-н-ікна-канеч-н-ы
на-кап-а-ць
на-кап-а-ць

на-кап-ва-ць
на-кап-і-ць
на-капл-енн-е
на-капл-я-ць
на-капц-і-ць
на-карм-і-ць
на-карч-ав-а-ць
на-карч-оў-ва-ць
на-кас-ав-а-ць
на-кас-і-ць
на-кат- на-кат-ам
на-кат-ва-нн-е
на-кат-ва-ць
на-кат-к-а
на-кат-н-ы
на-кат-чыкна-кат-чыц-а
на-кац-і-ць
на-кач-а-ць
на-кач-ва-нн-е
на-кач-ва-ць
на-квас-і-ць
на-кваш-ва-нн-е
на-кваш-ва-ць
на-кід- на-кід-а-ць
на-кід-ва-нн-е
на-кід-ва-ць
на-кід-к-а
на-кід-н-ы
на-кі-ну-ць (на+кід+ну+ць)
на-кіп- на-кіп-а-нн-е
на-кіп-а-ць
на-кіп-е-ць
на-кіп-яц-і-ць
на-кір-ав-а-н-асцьна-кір-ав-а-нн-е
на-кір-ав-а-ць
на-кір-оў-ва-нн-е
на-кір-оў-ва-ць
на-кіс-а-нн-е
на-кіс-а-ць

на-кіс-ну-ць
на-клад-а-нн-е
на-клад-а-ць
на-клад-ва-нн-е
на-клад-ва-ць
на-клад-к-а
на-клад-н-ы
на-клад-чыкна-клад-чыц-а
на-клас-ці
на-кле-і-ць (на-клей-і-ць)
на-клей-ва-нн-е
на-клей-ва-ць
на-клей-к-а
на-клей-шчыкна-клей-шчыц-а
на-клёп-ва-нн-е
на-клёп-ва-ць
на-клёп-к-а
на-клёў-ва-нн-е
на-клік-а-ць
на-клік-а-ць
на-кляп-а-ць
на-кол-ва-нн-е
на-кол-ва-ць
на-кол-к-а
на-кольк-і
на-коп-ва-ць
на-копл-іва-ць
на-кормл-іва-ць
на-кос-н-ы (на+кост+н+ы)
на-коў-ва-ць
на-коў-к-а
на-коч-ва-нн-е
на-коч-ва-ць
на-кош-ва-ць
на-кп-і-ць
на-крад-а-ць
на-крад-ва-ць
на-крап-а-ць
на-крап-ва-нн-е
на-крап-ва-ць
на-крас-ці
на-кро-і-ць (на-крой-і-ць)

на-крой-ва-ць
на-крухмал-і-ць
на-крухмаль-ва-ць
на-круц-і-ць
на-круч-ва-нн-е
на-круч-ва-ць
на-кры-ва-нн-е
на-кры-ва-ць
на-крыжна-кры-ў-к-а
на-кры-ць
на-крыч-а-ць
на-крыш-ы-ць
на-крэсл-і-ць
на-кульг-ва-нн-е
на-кульг-ва-ць
на-куп-і-ць
на-купл-я-ць
на-кур-ва-ць
на-кур-э-ць
на-кус-а-ць
на-кус-ва-нн-е
на-кус-ва-ць
на-кус-і-ць
на-лав-і-ць
на-лад-ач-н-ы
на-ладж-ан-асцьна-ладж-ва-нн-е
на-ладж-ва-ць
на-ладз-і-ць
на-лад-к-а
на-лад-чыкна-лад-чыц-а
на-лаж-ы-ць
на-лаж-энн-е
на-лаз-і-ць
на-лак-ірав-а-ць
на-лак-іроў-ва-ць
на-лакот-нікна-лам-а-ць
на-лапат-а-ць
на-лев-а
на-лег-чы
на-ледзь- -

належ-а-ць
належ-н-асцьналеж-н-ы
на-лез-ці
на-лепл-іва-ць
на-лёт- на-лёт-ва-ць
на-лёт-чыкна-лёт-чыц-а
на-лі-ва-нн-е
на-лі-ва-ць
на-лі-в-ач-н-ы
на-лік- на-лін-е-і-ць (на-лін-ей-і-ць)
на-лін-ей-ва-ць
на-ліп-а-нн-е
на-ліп-а-ць
на-ліп-л-ы
на-ліп-ну-ць
на-лі-ў- на-лі-ў-к-а
на-лі-ў-н-ы
на-лі-ць
на-ліч-а-ць
на-ліч-ва-ць
на-ліч-ы-ць
на-лоб-н-ікна-лоб-н-ы
на-лом-ва-ць
на-ломл-іва-ць
на-луз-а-ць
на-луз-ва-ць
на-луп-і-ць
на-лушч-ва-ць
на-лушч-ы-ць
на-ляг-а-нн-е
на-ляг-а-ць
на-ляп-і-ць
на-лят-а-ць
на-ляц-е-ць
на-маг-а-нн-е
на-маг-а-ць
на-магніц-і-ць
на-магніч-ва-нн-е

на-магніч-ва-ць
на-маз-а-ць
на-маз-ва-нн-е
на-маз-ва-ць
на-маз-к-а
на-мазол-і-ць
на-мазоль-ва-ць
на-мак-а-нн-е
на-мак-а-ць
на-малац-і-ць
на-малот- на-мал-о-ць
на-малоч-ва-нн-е
на-малоч-ва-ць
на-мал-яв-а-ць
на-ман-і-ць
на-маразь- на-марын-ав-а-ць
на-марын-оў-ва-ць
на-мар-ы-ць
на-масл-іва-нн-е
на-масц-і-ць
на-мат-а-ць
на-мац-а-ць
на-мац-ва-нн-е
на-мац-ва-ць
на-мач-ы-ць
на-меж-ав-а-ць
наменклатур-н-ы
на-мер- на-мер-а-ць
на-мер-ва-ць
на-мерз-ну-ць
на-мес-нік- (на+мест+нік+ )
на-мес-ніц-а (на+мест+ніц+а)
на-мес-ні[ц-к]-і
(на+мест+нік+ск+і)
на-мес-ні[ц-тв]-а
(на+мест+нік+ств+а)
на-мес-ці
на-мет-к-а
на-мец-і-ць
на-мець- на-меш-ва-ць

намёк- - (гіст. на-мёк- - )
на-мёрз-л-ы
на-мёт-к-а
наміналь-н-а
наміналь-н-ы
на-мін-а-ць
на-мнаж-а-ць
на-мнаж-энн-е
на-мног-а
на-мок-л-ы
на-мок-ну-ць
на-мол-ва-ць
на-морд-нікна-моршч-ва-ць
на-моршч-ы-ць
на-мот-ва-нн-е
на-мот-ва-ць
на-мот-к-а
на-моч-ва-нн-е
на-моч-ва-ць
на-мошч-ва-нн-е
на-мошч-ва-ць
на-мул- на-муль-ва-нн-е
на-муль-ва-ць
на-мул-я-ць
на-муц-і-ць
на-муч-ы-ць
на-муштр-ав-а-ць
на-мы-ва-нн-е
на-мы-ва-ць
на-мыл-і-ць
на-мыль-ва-нн-е
на-мыль-ва-ць
на-мысел- на-мысл-і-ць
на-мы-ў-н-ы
на-мы-ў-шчыкна-мы-ў-шчыц-а
на-мы-ць
на-мяж-оў-ва-ць
на-мяк-а-ць (мяккі)
намяк-а-ць (намёк)

на-мяк-л-ы
на-мяк-ну-ць
на-мянц-і-ць
на-мян-я-ць
на-мяр-а-ць
на-мярз-а-ць
на-мяс-і-ць
на-мят-а-ць
на-мя-ць
на-мяч-а-ць
на-мяш-а-ць
на-нав-а
на-нас-і-ць
на-начна-ніз-а-ць
на-ніз-ва-нн-е
на-ніз-ва-ць
на-нов-а
на-нос- на-нос-і-ць
на-нос-н-ы
на-нош-ва-ць
на-няс-енн-е
на-ня-ць
на-пад- на-пад-а-ць
на-пад-а-ць
на-пад-к-і
на-пазыч-а-ць
на-па-і-ць (на-пай-і-ць)
на-пай-ва-нн-е
на-пай-ва-ць
на-пай-к-а
на-пак-ав-а-ць
на-паказна-пак-оў-ва-нн-е
на-пак-оў-ва-ць
на-пал- на-пал-ав-ін-у
на-паласк-а-ць
на-пал-ен-асцьна-палірав-а-ць
на-паліроў-ва-ць
на-пал-і-ць

на-палоск-ва-ць
на-палох-а-ць
на-пал-о-ць
на-паль-ва-нн-е
на-паль-ва-ць
на-паль-н-ы
на-паляв-а-ць
на-памадз-і-ць
на-памін- на-памін-акна-памін-а-нн-е
на-памін-а-ць
на-памп-оў-ва-нн-е
на-памп-оў-ва-ць
на-пар-ва-ць
на-пар-нікна-пар-ніц-а
на-пар-о-ць
напарстк-ав-ы
на-пар-ы-ць
на-пас- на-пас-в-і-ць
на-пас-ці
на-пас-цьна-патк-а-ць
на-паўз-а-нн-е
на-паўз-а-ць
на-паўз-ці
на-паўн-енн-е
на-паўн-я-ць
на-пац-е-ць
на-па-я-ць (на-пай-а-ць)
на-пера-бойна-пера-весна-пера-гон-к-і
на-перадна-перадз-е
на-перак-ор(параўн. пярэч-ы-ць)
на-пера-лом-ва-ць
на-пера-рэзна-перч-ы-ць
на-пе-ў- -

на-пе-ў-н-асцьна-пе-ў-н-ы
на-пе-ць
на-піл-ав-а-ць
на-піл-оў-ва-ць
на-піль-нікна-піль-нік-ав-ы
на-піль-ніч-акна-пін-а-нн-е
на-пін-а-ць
на-піс-а-нн-е
на-піс-а-ць
на-пі-такна-піх-а-нн-е
на-піх-а-ць
на-піх-ва-нн-е
на-піх-ва-ць
на-плав-ач-н-ы
на-плав-і-ць
на-пласт-ав-а-нн-е
на-пласт-ав-а-ць
на-пласт-оў-ва-нн-е
на-пласт-оў-ва-ць
на-плаўл-я-ць
на-плаў-н-ы
на-плес-ці
на-плеч-н-ікна-плеч-н-ы
на-плы-ва-ць
на-плы-с-ці
на-плы-ў- на-плы-ць
на-плюх-а-ць
на-плюх-ва-ць
на-пляск-а-ць
на-плят-а-ць
на-[п-н]у-ць (на+пн+ну+ць)
на-пой-ва-ць
на-помн-і-ць
на-пор- на-пор-ва-ць
на-пор-н-асцьна-пор-н-ы

на-пор-ыст-а
на-пор-ыст-асцьна-пор-ыст-ы
на-поўн-ен-асцьна-поўн-і-ць
на-прав-а
на-пра-ва-ць
на-прав-і-ць
на-прад-а-ць
на-прад-весн-і
на-праж-ва-ць
на-праж-ы-ць
на-пракатна-практык-оў-ва-ць
на-пра-лётна-пра-ломна-прам-акна-пра-ну-ць (на+прат+ну+ць)
на-прапа-л-ую
на-прароч-ы-ць
на-прас-ав-а-ць
на-прас-і-ць
на-прас-оў-ва-ць (прасаваць)
на-пра-соў-ва-ць (прасунуць)
на-праст-к-і
на-прас-ці
на-прасц-як
на-праўд-у
на-праў-к-а
на-праўл-я-ць
на-праў-шчыкна-праў-шчыц-а
на-пруж-ан-а
на-пруж-ан-асцьна-пруж-анн-е
на-пруж-ва-нн-е
на-пруж-ва-ць
на-пруж-н-ы
на-пруж-ы-ць
на-прыклад- (для прыкладу)
на-прэг-чы
на-псав-а-ць
на-пудр-ыва-ць
на-пудр-ы-ць

на-пуск- на-пуск-а-нн-е
на-пуск-а-ць
на-пуск-н-ы
на-пусц-і-ць
на-пух-а-нн-е
на-пух-а-ць
на-пух-л-ы
на-пух-ну-ць
на-пх-а-ць
на-пыл-і-ць
на-пырск-а-ць
на-пырск-ва-ць
на-пыт-а-ць
на-пыт-ва-ць
на-пытл-яв-а-ць
на-пыш-лів-а
на-пыш-лів-асцьна-пыш-лів-ы
на-пэўн-а
на-пя-ва-нн-е
на-пя-ва-ць
на-пяк-а-ць
на-пярэда-дн-і
на-пя-т-асцьна-пя-ць
на-[пя-ч]ы (на+пяк+чы)
на-раб-ав-а-ць
на-раб-і-ць
на-рабл-я-ць
нарав-іст-асцьнарав-іст-ы
нарав-і-ць
на-рад- - (абнова)
нарад- (міліцыі)
на-рад-а (параўн. да-рад-чык- )
нарад-а-люб-насцьнарад-а-люб-ств-а
на-радж-а-льнасцьна-радж-а-ць
на-радж-энн-е
на-радз-і-ць
нарад-н-ы

нарад-чык- (хто выпісвае
нарады)
нарад-чыц-а
на-раз-а-нн-е
на-раз-а-ць
на-раз-н-ы
на-ра-і-ць (на-рай-і-ць)
нарак-а-нн-е
нарак-а-ць
на-рас-пе-ўна-раст- на-раст-а-нн-е
на-раст-а-ць
на-рас-хватна-[рас-ц]і (на+раст+ці)
на-[рас-ц]і-ць
(на+раст+ці+ць)
на-расць- на-раўн-е
на-рач-он-ы
на-рашчын-я-ць
на-рашч-энн-е
на-рв-а-ць
нарзан-н-ы
нарм-ав-а-ць
нарм-алізав-а-ць
нарм-алізацы-я
(нарм-алізацый-а)
нарм-альн-а
нарм-альн-асцьнарм-альн-ы
нарм-атыўнарм-атыў-н-асцьнарм-атыў-н-ы
нарм-ірав-а-нн-е
нарм-ірав-а-ць
нарм-іров-ач-н-ы
нарм-іроў-к-а
нарм-іроў-шчыкнарм-іроў-шчыц-а
народ-а-на-сель-ніцтв-а
народ-а-ўладдз- -е
народ-а-ўлад-ств-а

народ-н-а-гаспад-ар-ч-ы
народ-н-асцьнарод-н-ікнарод-н-іц-а
народ-н-і[ц-к]-і
(народ+н+ік+ск+і)
народ-н-і[ц-тв]-а
(народ+н+ік+ств+а)
народ-н-ы
на-рошч-ва-нн-е
на-рошч-ва-ць
на-рук-аў-н-ікна-рук-аў-н-ы
на-румян-і-ць
на-румянь-ва-ць
на-руч-н-ік-і
на-руч-н-ы
нарцыс-ав-ы
на-рыв-а-ць (нарваць)
на-ры-ва-ць (нарыць)
на-рыс-ав-а-ць
нарыс-істнарыс-іст-к-а
на-рыў- на-рыў-н-ы
на-рыў-н-ы
на-рыхтав-а-н-асцьна-рыхтав-а-ць
на-рыхтоў-ва-ць
на-рыхтоў-к-а
на-рыхтоў-ч-ы
на-рыхтоў-шчыкна-рыхтоў-шчыц-а
на-ры-ць
на-рэбер-н-ы
на-рэз- на-рэз-а-ць
на-рэшц-е
нас-ав-ы
нас-а-глот-ач-н-ы
на-сад-ач-н-ы
на-садж-а-ць
на-садж-ва-нн-е

на-садж-ва-ць
на-садж-энн-е
на-садз-і-ць
на-сад-к-а
на-сад-н-ы
на-саладз-і-ць
на-сал-і-ць
на-салодж-ва-ць
на-саль-ва-ць
на-сарт-ав-а-ць
на-сарт-оў-ва-ць
на-свідр-ав-а-ць
на-свідр-оў-ва-ць
на-свіст-а-ць
на-свіст-ва-нн-е
на-свіст-ва-ць
на-седж-ва-нн-е
на-седж-ва-ць
на-седз-е-ць
на-сел-ен-асцьна-сель-нікна-сель-ніц-а
на-сель-ні[ц-тв]-а
(на+сель+нік+ств+а)
насен-іст-ы
насенн-е-а-чышч-а-льн-ы
насен-н-ікнасен-н-ік-ав-ы
насен-н-іц-а
насен-н-ы
насенн-я-вод- насенн-я-вод-ств-а
насенн-я-с-хов-ішч-а
на-сес-ці
на-сеч-к-а
на-се-я-ць (на-сей-а-ць)
нас-і-лк-і
на-сілл- -е
на-сіл-у
на-сіл-ы
на-сіль-н-а
на-сіль-н-ы
на-сіль-шчык-

на-сін-і-ць
на-сінь-ва-ць
нас-і-ць
на-скак-ва-ць
на-сквар-ва-ць
на-сквар-ы-ць
на-с-кід-ва-ць
на-с-клад-а-ць
на-скок- на-скок-ва-ць
на-скор-а
на-скоч-ы-ць
на-скраб-а-ць
на-скрозь
на-скрэб-ва-ць
на-скрэб-ці
на-скуб-а-ць
на-скуб-ва-ць
на-скуб-ці
на-скур-н-ы
на-сла-енн-е (на-слай-энн-е)
на-сла-і-ць (на-слай-і-ць)
на-сл-а-нн-ё
наслед-ав-а-нн-е (наследны)
наслед-ав-а-ць
наслед-н-ікнаслед-н-іц-а
наслед-н-ы
на-слінь-ва-ць
на-слой-ва-нн-е
на-слой-ва-ць
на-слядз-і-ць
на-смаж-ва-ць
на-смаль-ва-ць
на-смаркна-смел-ую
на-смец-і-ць
на-смеч-ва-ць
на-смеш-к-а
на-смеш-лів-а
на-смеш-лів-асцьна-смеш-нікна-смеш-ніц-а
на-сміх-а-нн-е

на-смокт-ва-ць
на-смоль-ва-ць
на-смя-ш-ы-ць
на-смя-я-ць (на-смяй-а-ць)
на-снав-а-ць
(параўн. а-снав-а-ць)
на-сн-і-ць
на-сов-а-ць
на-соль-ва-ць
на-соў-ва-нн-е
на-соў-ва-ць
на-сох-ну-ць
на-спе-л-ы
на-спехна-спе-ць
на-спірт-ав-а-ць
на-спірт-оў-ва-ць
на-спя-ва-нн-е
на-спя-ва-ць (спелы)
на-ста-ва-ць
на-став-і-ць
на-стал-і-ць
на-стаўл-енн-е
на-стаўл-я-ць
настаў-нік- (гіст. на-стаў-нік- )
настаў-ніц-а
настаў-ні[ц-к]-ая
(настаў+нік+ск+ая)
настаў-ні[ц-к]-і
(настаў+нік+ск+і)
настаў-ні[ц-тв]-а
(настаў+нік+ств+а)
настаў-ніч-а-нн-е
настаў-ніч-а-ць
на-ста-ць
на-ста-я-нн-е (на-стай-а-нн-е)
на-ста-я-ць (на-стай-а-ць)
на-сто-еч-н-ы (на-стой-эч-н-ы)
на-стой- на-стой-ва-нн-е
на-стой-ва-ць
на-стой-к-а
на-стой-лів-а

на-стой-лів-асцьна-стой-лів-ы
на-стольк-і
на-столь-н-ікна-столь-н-ы
на-сто-я-ць (на-стой-а-ць)
на-страч-ы-ць
на-страш-ы-ць
на-стро-ен-асць(на-строй-эн-асць- )
на-стро-і-ць (на-строй-і-ць)
на-строй- на-строй-ва-нн-е
на-строй-ва-ць
на-строй-к-а
на-строй-шчыкна-строй-шчыц-а
на-струг-а-ць
на-струг-ва-ць
на-стрыг- на-стрыг-а-ць
на-стрыг-чы
на-стрэль-ва-ць
на-стук-а-ць
на-стук-ва-ць
на-ступ- на-ступ-а-льн-асцьна-ступ-а-льн-ы
на-ступ-а-нн-е
на-ступл-енн-е
на-ступ-н-ы
на-сты-ва-ць
на-сты-л-ы
на-сты-ць
на-сук-а-ць
на-сук-ва-ць
на-су-ну-ць
на-суп-і-ць
на-супл-іва-ць
на-су-страч(параўн. стрэ-ч-н-ы)
на-сух-а
на-суш-ва-нн-е

на-суш-ва-ць
на-сцен-н-ы
на-сцераж-ы-ць
на-сціг-а-ць
на-сціг-ну-ць
на-сціл- на-сціл-а-нн-е
на-сціл-а-ць
на-сціл-ач-н-ы
на-сцярож-ан-а
на-сцярож-ан-асцьна-сцярож-ва-ць
на-сцярож-лів-асцьна-сцярож-лів-ы
на-сыл-а-ць
на-сып- на-сып-а-нн-е
на-сып-а-ць
на-сып-а-ць
на-сып-к-а
на-сып-н-ы
на-сыс-а-ць
на-сых-а-ць
на-сыц-і-ць
на-сыч-ан-асцьна-сыч-а-ць
на-сыч-энн-е
на-ся-ва-ць
на-сяд-а-ць
на-сядз-е-ць
на-сяк-а-нн-е
на-сяк-а-ць
на-сял-енн-е
на-сял-і-ць
на-сял-я-ць
нат-ав-а-ць
на-тал-і-ць
на-тал-я-ць
на-там-і-ць
на-тамл-я-ць
на-тап-і-ць
на-тапт-а-ць
на-тапыр-ва-нн-е
на-тапыр-ва-ць

на-тапыр-ы-ць
на-тарг-ав-а-ць
на-тарг-оў-ва-ць
нат-атк-а
на-[таў-ч]ы (на+таўк+чы)
на-тач-ы-ць
на-твар-ы-ць
на-тк-а-ць
на-тк-ну-ць
на-топл-іва-ць
на-топт-ва-ць
на-торк-а-ць
на-тоўп- - (параўн. таўп-і-ц-ца)
на-тоўп-ам
на-точ-ва-нн-е
на-точ-ва-ць
на-трав-і-ць
на-тр-а-е (на-тр-ай-э)
на-трал-ёў-ва-ць
на-трал-яв-а-ць
на-трап-а-ць
на-трап-і-ць
на-трапл-я-ць
на-трас-а-ць
на-траўл-іва-ць
на-труб-і-ць
на-трудж-ва-ць
на-трудз-і-ць
на-труц-і-ць
на-труш-ва-ць
на-трэн-ірав-а-н-асцьна-трэн-ірав-а-ць
на-трэс-ва-ць
на-трэс-ці
на-туж-ва-ць
на-туж-лів-а
на-туж-лів-ы
на-туж-н-а
на-туж-н-ы
на-туж-ы-ць
на-туз-а-ць
натур-алізав-а-ць
натур-алізацы-я
(натур-алізацый-а)

натур-алізмнатур-алістнатур-аліст-ычн-ы
натур-альн-а
натур-альн-асцьнатур-альн-ы
натур-н-ы
натур-шчыкнатур-шчыц-а
натур-ыст-ы
натхн-енн-е
натхн-ён-а
натхн-ён-асцьнатхн-ён-ы
натхн-і-цельнатхн-і-цель-ніц-а
натхн-і-ць
натхн-я-ць
на-тык-а-нн-е
на-тык-а-ць
на-тык-а-ць
на-ў-гадна-ўдал-ую
на-ўдач-у
на-ў-мыс-н-а
(на+ў+мысл+н+а)
на-ў-мыс-н-асць(на+ў+мысл+н+асць+ )
на-ў-мыс-н-ы
(на+ў+мысл+н+ы)
на-ўцёк-іна-уюч-ва-нн-е
на-уюч-ва-ць
на-уюч-ы-ць
на-фарб-ав-а-ць
на-фастрыг-ав-а-ць
нафт-ав-ікнафт-ав-ы
нафт-а-… – першая частка
складаных слоў:
нафт-а-з-дабы-ч-а і інш.
на-хав-а-ць
на-хадз-і-ць

на-хап-а-ць
на-хапл-я-ць
на-хвал-і-ць
на-хваль-ва-ць
на-хват-а-ць
на-хвос-нік- (на+хвост+нік+ )
на-хіл- на-хіл-ен-а
на-хіл-ен-асцьна-хіл-енн-е
на-хіл-і-ць
на-хіл-я-ць
на-[хі-н]-а-ць (на+хін+н+а+ць)
на-[хі-н]у-ць (на+хін+ну+ць)
на-хлеб-нікна-хлеб-ніц-а
на-хлеб-ні[ц-к]-і
(на+хлеб+нік+ск+і)
на-хлеб-ні[ц-тв]-а
(на+хлеб+нік+ств+а)
на-хлы-ну-ць
на-хмар-ы-ць
на-хмур-ан-асцьна-хмур-ва-ць
на-хмур-ы-ць
на-ходз-і-ць
на-цадз-і-ць
на-цал-ав-а-ць
на-цан-і-ць
на-цель-н-ікна-цель-н-ы
на-цераб-і-ць
на-церуш-ы-ць
на-цер-ці
на-цеч-н-ы
на-цеш-ы-ць
на-цёк- на-цір-а-нн-е
на-цір-а-ць
на-ціск- - (націснуць)
націск- (націскны галосны)
на-ціск-а-нн-е
на-ціск-а-ць

на-ціск-н-ы (націснуць)
націск-н-ы (галосны)
на-ціс-ну-ць (на+ціск+ну+ць)
на-цкав-а-ць
на-цкоў-ва-нн-е
на-цкоў-ва-ць
нацы-я (нацый-а)
нацы-янал-ізав-а-ць
(нацый-анал-ізав-а-ць)
нацы-янал-ізацы-я
(нацый-анал-ізацый-а)
нацы-яналь-н-асць(нацый-аналь-н-асць- )
нацы-яналь-н-ы
(нацый-аналь-н-ы)
на-цэдж-ва-ць
на-цэл-ен-асцьна-цэл-і-ць
на-цэль-ва-нн-е
на-цэль-ва-ць
на-цэн-к-а
на-цэнь-ва-ць
на-цяг-а-ць
на-цяг-ва-нн-е
на-цяг-ва-ць
на-цяг-ну-т-а
на-цяг-ну-т-асцьна-цяг-ну-ць
на-цяж-к-а
на-цяж-н-ы
на-цяж-энн-е
на-цяк-а-ць
на-цяпл-я-ць
на-цяруш-ва-ць
на-цярэбл-іва-ць
на-[ця-ч]ы (на+цяк+чы)
нач-ав-а-ць
на-чадз-і-ць
на-чакан-і-ць
на-чакань-ва-ць
началь-нікначаль-нік-аўначаль-ніц-а

началь-ні[ц-к]-і
(началь+нік+ск+і)
началь-ств-а
началь-ств-ав-а-нн-е
началь-ств-ав-а-ць
на-чап-і-ць
на-чапл-я-ць
на-чарн-а
на-чарн-і-ць
на-чарц-і-ць
на-час-а-ць
на-ча-тк-і
нач-леж-к-а
нач-леж-н-ікнач-леж-н-іц-а
нач-леж-н-ы
нач-н-ікнач-н-ы
начов-ач-к-і
начот-ніцтв-а
начот-чыкначот-чыц-а
нач-оў-к-а
начоў-к-і
на-чх-а-ць
начын-і-ць
начын-к-а
начын-я-ць
на-чыст-а
на-чыст-ат-у
на-чысц-і-ць
на-чыт-ан-асцьна-чыт-ан-ы
на-чыт-а-ць
на-чыт-ва-ць
на-чышч-а-ць
на-чэпл-іва-нн-е
на-чэпл-іва-ць
на-чэрп-а-ць
на-чэрп-ва-ць
на-чэрч-ва-ць
на-чэс-ва-ць
на-шапт-а-ць

на-шарав-а-ць
на-шароў-ва-нн-е
на-шароў-ва-ць
нашатыр-н-ы
на-шкл-і-ць
на-шкодз-і-ць
на-шморг-а-ць
на-шморг-ва-ць
на-шпігав-а-ць
на-шпігоў-ва-нн-е
на-шпігоў-ва-ць
на-шруб-ав-а-ць
на-шруб-оў-ва-ць
на-штурх-оў-ва-ць
на-шум-е-ць
на-шчап-а-ць
на-шчып-а-ць
на-шы-ва-нн-е
на-шы-ва-ць
на-шый-н-ікна-шый-н-ы
на-шы-ў-к-а
на-шы-ў-н-ы
на-шы-ць
наш-энн-е
на-шэпт-ва-нн-е
на-шэпт-ва-ць
на-электр-ызав-а-ць
на-электр-ызоў-ва-ць
на-яв-е
на-яв-у
на-яздж-а-ць
на-яў-н-асцьна-яў-н-ы
не-аб-верж-н-а
не-аб-верж-н-асцьне-аб-верж-н-ы
не-аб-вярг-а-льн-асцьне-аб-вярг-а-льн-ы
не-аб-дым-н-а
не-аб-дым-н-асцьне-аб-сяж-н-асцьне-аб-сяж-н-ы

не-а-буд-н-ы
неабходн-а
неабходн-асцьне-ад’-ем-н-а
не-ад’-ем-н-асцьне-ад’-ем-н-ы
не-ад-клад-н-а
не-ад-клад-н-асцьне-ад-клад-н-ы
не-ад-луч-н-а
не-ад-луч-н-ы
не-ад-плат-н-ы
не-ад-рыў-н-а
не-ад-рыў-н-асцьне-ад-ступ-н-а
не-ад-ступ-н-асцьне-ад-хіль-н-а
не-ад-хіль-н-асцьне-ад-хіль-н-ы
не-ад-чуж-альн-асцьне-ад-чуж-альн-ы
не-ад-чэп-н-а
не-ад-чэп-н-асцьне-а-плат-н-ы
не-а-слаб-н-а
не-а-слаб-н-асцьне-а-слаб-н-ы
не-а-спрэч-н-а
не-а-спрэч-н-асцьне-а-спрэч-н-ы
не-а-цэн-н-ы
неб-а-крайнеб-а-скроб- неб-а-с-хіл- не-бы-л-іц-а
не-відз-ім-к-а
не-від-ушч-ы
не-вук- не-ву[ц-к]-і (не+вук+ск+і)
не-ву[ц-тв]-а (не+вук+ств+а)
не-вы-каран-я-льн-ы
не-вы-лаз-н-ы
не-вы-чэрп-н-асць-

не-вы-чэрп-н-ы
не-вял-іч-к-і
не-гад-а-н-ы
не-гас-ім-ы
негатыў-н-ы
неда-ар-а-ць
неда-бачва-ць
неда-бач-ы-ць
неда-бір-а-ць
неда-бі-т-ы
неда-бор- неда-бр-а-ць
неда-важ-ва-нн-е
неда-важ-ва-ць
неда-важ-ы-ць
неда-вар-ва-ць
неда-вар-ы-ць
неда-верш-ан-ы
неда-вор-ва-ць
неда-вук- неда-вуч-ан-ы
неда-вуч-ва-ць
неда-вуч-к-а
неда-вуч-ы-ць
неда-выкан-а-нн-е
неда-выкан-а-ць
неда-выкон-ва-ць
неда-вяз-а-ць
неда-гавар-ва-нн-е
неда-гавар-ва-ць
неда-гавар-ы-ць
неда-гавор-ва-нн-е
неда-гавор-ва-ць
неда-гавор-к-а
неда-гар-акнеда-гар-э-л-ы
неда-гледз-е-ць
неда-гляд- неда-глядз-е-ць
неда-груж-а-ць
неда-груз-і-ць
неда-груз-к-а
неда-грыз-ак-

неда-да-ва-нн-е
неда-да-ва-ць
неда-да-ць
неда-да-ч-а
неда-дум-а-ць
неда-дум-ва-ць
неда-ед-к-і
неда-ес-ці
неда-жа-ць
неда-жын-к-і
не-даказ-а-льн-асцьнеда-каз-а-н-асць(недагаварыць)
не-даказ-а-н-асць- (доказ)
неда-каз-а-ць (недагаварыць)
неда-каз-ва-ць
неда-карм-і-ць
неда-конч-ан-асцьнеда-конч-ан-ы
неда-корм- неда-лёт- не-дал-ёч-к-а
неда-лі-ва-ць
неда-лі-ць
неда-ліч-ва-ць
неда-ліч-ы-ць
неда-лоў- неда-любл-іва-ць
неда-ляч-ы-ць
неда-маг-а-нн-е
неда-маг-а-ць
неда-мер-акнеда-моўл-ен-асцьнеда-мысл-ен-асцьнеда-нос-акнеда-пал-і-ць
неда-паль-ва-ць
неда-пе-т-ы
неда-пёк- неда-пі-ва-ць
неда-піс-а-ць
неда-піс-ва-ць
неда-пі-т-ы

неда-плат- -а
неда-плац-і-ць
неда-плач-ва-нн-е
неда-плач-ва-ць
неда-прац-ав-а-н-асцьнеда-прац-ав-а-ць
неда-прац-оў-ва-ць
неда-прац-оў-к-а
неда-пяк-а-ць
неда-[пя-ч]ы (неда+пяк+чы)
неда-раб-і-ць
не-дар-ав-а-льн-асцьнеда-разві-т-асцьнеда-разві-т-ы
неда-разві-цц-ё
неда-роб-к-а
неда-робл-ен-асцьнеда-робл-ен-ы
неда-род- неда-рост-акнедарэч-н-а
недарэч-н-асцьнедарэч-н-ы
неда-сал-і-ць
неда-се-ў- неда-се-я-ць (неда-сей-а-ць)
неда-сол- неда-соль-ва-ць
неда-сп-а-ць
неда-спе-л-асцьнеда-спе-л-ы
неда-сып-а-нн-е
неда-сып-а-ць
неда-сып-а-ць
неда-ся-ва-ць
неда-тле-л-ы
неда-трым-а-ць
неда-трым-к-а
неда-тык-а-льн-асцьнеда-тык-а-льн-ы
неда-хоп- неда-цяг-ва-ць
неда-цяг-ну-ць

неда-чу-ва-нн-е
неда-чу-ва-ць
неда-чу-ць
неда-чыт-а-н-ы
неда-яд-а-нн-е
неда-яд-а-ць
не-забы-ўн-ы
не-за-люб-і-ць
не-за-памят-н-ы
не-з-ліч-он-асцьне-з-ліч-он-ы
не-з-маўк-а-льн-а
не-з-маўк-а-льн-ы
нейлон-ав-ы
нейтрал-ізав-а-ць
нейтрал-ізацы-я
(нейтрал-ізацый-а)
нейтрал-ізмнейтрал-ітэтнейтраль-н-а
нейтраль-н-асцьнейтраль-н-ы
не-к-ага
не-кальк-і
не-кра-ну-т-асць(не+крат+ну+т+асць+ )
не-кра-ну-т-ы
(не+крат+ну+т+ы)
не-людз-імне-людз-ім-асцьне-людз-ім-к-а
не-людз-ім-ы
нем-а
нем-а-вед-ам-а
не-маём-н-ы
не-мал-а-важн-асцьне-мал-а-важн-ы
нем-асцьнем-ат-а
не-маўл- -я
ненавідз-е-ць
(гіст. не-на-відз-е-ць)
ненавіс-н-ік- (ненавіст+н+ік+ )

ненавіс-н-іц-а (ненавіст+н+іц+а)
ненавіс-н-і[ц-тв]-а
(ненавіст+н+ік+ств+а)
ненавіс-н-ы (ненавіст+н+ы)
не-на-ед-н-асцьне-на-ед-н-ы
не-на-сыт-н-асцьне-на-сыт-н-ы
не-на-толь-н-ы
неон-ав-ы
не-пагадзь- не-пагод-а
не-па-дал-ёк-у
не-пад-ступ-н-асцьне-пад-ступ-н-ы
не-па-з-беж-н-а
не-па-з-беж-н-асцьне-па-з-беж-н-ы
не-пако-і-ць (не-пакой-і-ць)
не-па-лад-к-і
не-па-мер-н-а
не-па-мер-н-асцьне-па-мер-н-ы
не-па-праў-н-асцьне-па-руш-н-а
не-па-руш-н-асцьне-па-руш-н-ы
не-па-сед- -а
не-па-сед-лів-асцьне-па-сед-лів-ы
не-па-хіс-н-а
(не+па+хіст+н+а)
не-па-хіс-н-асць(не+па+хіст+н+асць+ )
не-па-хіс-н-ы
(не+па+хіст+н+ы)
не-плац-ежне-пра-буд-н-а
не-пра-буд-н-ы
не-пра-гляд-н-асцьне-пра-гляд-н-ы
не-прад-бач-ан-а
не-прад-бач-ан-асць-

не-пры-гляд-н-а
не-пры-гляд-н-асцьне-пры-гляд-н-ы
не-пры-мір-ым-а
не-пры-мір-ым-асцьне-пры-мір-ым-ы
не-прыязь- не-прыяцель(гіст.не-пры-я-цель- )
не-раз-луч-н-а
не-раз-луч-н-асцьне-раз-луч-н-ы
нерв-ав-а-нн-е
нерв-ав-а-ць
нерв-ов-а
нерв-ов-асцьнерв-ов-а-хвор-ы
нерв-ов-ы
нерв-озн-а
нерв-озн-асцьнерв-озн-ы
не-с-канч-он-а
не-с-канч-он-асцьне-с-канч-он-ы
не-спадзеў-к-а
не-спадзяв-а-н-а
не-спадзяв-а-н-асцьне-спадзяв-а-н-ы
не-с-пакой-лів-асцьне-с-пакой-лів-ы
не-сумн-енн-а
не-сумн-енн-асцьне-сумн-енн-ы
не-су-цеш-н-а
не-су-цеш-н-асцьне-су-цеш-н-ы
не-су-ціш-н-ы
не-с-ціх-а-н-а
не-с-ціх-а-н-асцьне-с-ціх-а-н-ы
не-ў-вяд-а-льн-асцьне-ў-вяд-а-льн-ы
не-ў-за-бав-е

не-ўз-люб-і-ць
не-ў-мір-уч-асцьне-ў-мір-уч-ы
не-ў-па-пад(параўн. су-пад-а-ць)
не-хац-я
не-хлямяж-асцьне-хлямяж-ы
не-ч-ага
не-чака-н-а
не-чака-н-асцьне-чака-н-ы
не-чу-ва-н-а
не-чу-ва-н-ы
не-ч-ы
не-яд-ом-ы
ні-водн-ы
ніж-ай
ніж-н-і
ніж-эй
ніж-эй-на-зв-а-н-ы
ніж-эй-пад-піс-а-н-ы
ніж-эй-пера-ліч-ан-ы
ніж-эйш-ы
ніз-ав-ы
ніз-ам
ніз-а-нн-е
ніз-асцьніз-а-ць
ніз-енеч-к-і
ніз-еньк-і
ніз-ін-а
ніз-ін-к-а
ніз-ін-н-ы
ніз-к-а (назоўнік)
ніз-к-а (прыслоўе)
ніз-к-ават-а
ніз-к-ават-ы
ніз-к-а-… – першая частка
складаных слоў:
ніз-к-а-рос-л-ы
(ніз+к+а+рост+л+ы) і інш.
ніз-к-і

ніз-оў-е (ніз-оўй-э)
нікел-ев-ы
нікел-інав-ы
нікел-ірав-а-нн-е
нікел-ірав-а-ць
нікел-іров-ач-н-ы
нікел-іроў-к-а
нікел-іроў-шчыкнікел-іроў-шчыц-а
нік-л-ы
нік-ну-ць
ні-к-ога
ні-колі
ні-кольк-і
ні-куды
ніт-ач-к-а
ніт-ач-н-ы
ніт-к-а
ніт-к-ават-ы
ніц-ав-а-нн-е
ніц-ав-а-ць
ніц-ма
ніц-ян-ы
ні-ч-ога (прыслоўе)
ні-чыйнішч-ы-ць
нішч-энн-е
ні-як
ні-як-і
нов-а-… – першая частка
складаных слоў:
нов-а-вы-бр-а-н-ы і інш.
ногц-ев-ы
нож-к-а
нож-ыкнож-ыч-акнор-к-а (нара)
норк-а (жывёла)
норк-ав-ы
нос-ікнос-к-асцьнос-к-і
нос-чык-

нось-бітноч-аньк-а
ноч-к-а
ночч- -у
нош- -а
нош-ан-ы
нош-к-а
нуд- -а
нул-яв-ы
нумар-ав-а-льн-ы
нумар-ав-а-нн-е
нумар-ав-а-ць
нумар-атарнумар-ацый-н-ы
нумар-ацы-я (нумар-ацый-а)
нумар-н-ы
нумар-окнумар-оў-к-а
нумар-оў-шчыкнумар-оў-шчыц-а
нутр-ан-ы
нутры-ев-ы (нутрый-эв-ы)
ныр-а-нн-е
ныр-а-ць
ныр-ну-ць
ныр-ц-ов-ы
ныр-ц-ом
ныр-эцны-ць
нюанс-ав-а-нн-е
нюанс-ав-а-ць
нюх- нюх-а-льн-ы
нюх-а-льшчыкнюх-а-льшчыц-а
нюх-а-нн-е
нюх-а-ць
нюх-ну-ць
няб-ес-н-ы
ня-вер’-е (ня-вер-й-э)
нявест-к-а
нявесц-ін-

ня-веч-анн-е
ня-веч-ы-ць
(параўн. абяз-веч-ы-ць)
ня-він-н-а
ня-він-н-асцьня-він-н-іц-а
ня-вол-і-ць
ня-воль-н-ікня-воль-н-і[ц-к]-і
(ня+воль+н+ік+ск+і)
ня-воль-н-і[ц-тв]-а
(ня+воль+н+ік+ств+а)
ня-выкан-а-н-ы
ня-дба-йл-ів-ы
ня-дба-йн-а
ня-дба-йн-асцьнядзель-н-ікнядзель-н-ы
нядоім-к-а (гіст. ня-до-ім-к-а)
нядоім-к-ав-ы
нядоім-шчыкнядоім-шчыц-а
нядошл-ы
ня-дрэм-н-ы
ня-з-гас-н-а
ня-з-гас-н-ы
ня-з-мер-н-а
ня-з-мер-н-асцьня-з-мер-н-ы
ня-з-моўч-н-а
ня-з-моўч-н-ы
ня-зна-йк-а
ням-е-ць
ня-моўч-н-ы
нян-еч-к-а
нянь-к-а
нянь-ч-анн-е
нянь-ч-ыннянь-ч-ы-ць
ня-плод-н-асцьня-плод-н-ы
ня-прош-ан-ы
ня-рэч-ыў-н-асць-

ня-рэч-ыў-н-ы
няс-енн-е
ня-сіл-е-ць
ня-сіл-і-ць
ня-с-пын-н-а
ня-с-пын-н-асцьня-с-пын-н-ы
ня-ста-ч-а (параўн. не-да-ста-ч-а)
ня-с-трым-н-а
ня-с-трым-н-асцьня-с-трым-н-ы
няс-уч-асцьняс-ушк-а
ня-с-церп-н-а
ня-с-церп-н-асцьня-с-церп-н-ы

ня-ў-важ-н-асцьня-ўдач-н-ікня-ўдач-н-іц-а
ня-ў-лоў-н-асцьня-ў-пын-н-а
ня-ў-пын-н-асцьня-ў-пын-н-ы
ня-ў-род- ня-ў-рок-ам
ня-ў-толь-н-асцьня-ў-толь-н-ы
ня-ў-час-н-а
ня-ў-час-н-ы
ня-чэп-а-н-ы
ня-шчад-н-ы

О
о-дум- опер-н-ы
опт-ам
ордэн-ск-і
ордэр-н-ы
охр-ы-ць

П
па-асоб-к-у
па-багац-е-ць
па-бал-ав-а-ць
па-бал-е-ць
па-бал-яв-а-ць
па-банкет-ав-а-ць
па-барабан-і-ць
па-баран-ав-а-ць
па-бар-о-ць
па-бацьк-оў-ск-у
па-бач-ы-ць
па-ба-яв-ому (па-бай-ав-ому)
па-бег-а-ць
па-бег-чы
па-бед-ав-а-ць
па-белару[с-к]-у
(гіст. па+бел+а+рус+ск+у)
па-бел-ач-н-ы
па-бел-к-а
па-бераг-чы
па-бі-ва-ць
па-бі-т-ы
па-бі-ць
па-блаж-э-л-ы
па-блаж-э-ць
па-блек-л-ы
па-блек-ну-ць
па-бліз-у
па-бліск-ва-нн-е
па-бліск-ва-ць
па-блішч-а-ць
па-блудз-і-ць
па-блук-а-ць
па-блыт-а-ць
па-блядн-е-ць
па-бля-я-ць (па-бляй-а-ць)
па-бо-і (па-бой-і)
па-бо-ішч-а (па-бой-ішч-а)
па-бол-ей
па-боль-ва-ць

па-боль-ш (параўн. па-бол-ей)
па-боль-ш-а-ць
па-боль-ш-ва-ць
па-боль-ш-ы-ць
па-бор- па-бор-нікпа-бор- -ы
па-боўт-а-ць
па-боўт-ва-ць
па-боч-н-ы
па-брадз-і-ць
па-бразг-ат-а-ць
па-бразг-ац-е-ць
па-бразг-а-ць
па-бразг-ва-ць
па-браздж-а-ць
па-брак-ав-а-ць
па-бранз-ав-а-ць
па-бранз-ав-е-ць
па-брат-н-яму
па-брат-эрск-у
па-брах-а-ць
па-брац-імпа-брац-ім-ств-а
па-бра[ц-к]-у
(па+брат+ск+у)
па-бр-а-ць
па-бросн-е-ць
па-брук-ав-а-ць
па-брыгад-н-а
па-брыгад-н-ы
па-брыд-ч-э-ць
па-брык-а-ць
па-бры-ць
па-буд-ав-а-ць
па-будз-і-ць
па-буд-к-а
па-буд-ов-а
па-буйн-е-нн-е
па-буйн-е-ць

па-букс-ав-а-ць
па-бунт-ав-а-ць
па-бурл-і-ць
па-бурч-а-ць
па-бур-э-л-ы
па-бур-энн-е
па-бур-э-ць
па-бушав-а-ць
па-бу-ян-і-ць (па-буй-ан-і-ць)
па-бу-я-ць (па-буй-а-ць)
па-бы-ва-ць
па-бы-ў-к-а
па-бы-ць
па-бядн-е-ць
па-бял-е-ць
па-бял-і-ць
па-ваб-і-ць
па-ваб-лів-а
па-ваб-лів-ы
па-ваб-н-а
па-ваб-н-асцьпа-ваб-н-ы
па-ваг- -а (параўн. з-ня-ваг-а)
па-ваг-а-ць
па-вадз-і-ць
павад-к-а (параўн. паводз-ін-ы)
па-вад-окпа-вад-ырпа-вад-ыр-к-а
па-ва-ен-н-аму (па-вай-эн-н-аму)
па-важ-а-нн-е
па-важ-а-н-ы
па-важ-а-ць
па-важ-лів-ы
па-важн-а (гіст. па-важ-н-а)
па-важн-асцьпа-важн-іча-ць
па-важн-ы
па-важ-ы-ць
па-ваз-і-ць
па-вай-ск-ов-аму
па-вакс-ав-а-ць
па-вал- па-[вала-ч]-ы (па+валак+чы)

па-валач-ы-ць
па-вал-і-ць
па-валок-а
па-валтуз-і-ць
па-валь-н-а
па-валь-н-ей
па-валь-н-ейш-ы
па-валь-н-ы
па-вал-я-ць
па-вандрав-а-ць
па-вараж-ы-ць
па-варкат-а-ць
па-варот- па-варот-к-а
па-варот-лів-асцьпа-варот-лів-ы
па-варот-н-ы
па-вароч-а-ць
па-вароч-ва-ць
па-варт-ав-а-ць
па-ва-руш-ва-ць
па-вар-ых-а
па-вар-ы-ць
па-васк-ав-а-ць
па-вастр-ы-ць
па-вастр-э-ць
па-вашч-ы-ць
па-ва-яв-а-ць (па-вай-ав-а-ць)
па-ведам-і-ць
(гіст. па-вед-ам-і-ць)
па-ведамл-енн-е
па-ведамл-я-льн-ікпа-ведамл-я-льн-іц-а
па-ведамл-я-льн-ы
па-ведамл-я-ць
па-вез-ці
па-вей-ва-ць
па-век- па-век-а
па-вел-іч-а-льн-ікпа-вел-іч-а-льн-ы
па-вел-іч-энн-е
па-верадз-і-ць
па-вер-ан-ы

па-вер’-е (па-вер-й-э)
па-вер-к-а
па-верс-е
па-верх-н-ев-ы
па-верх-н-я
па-вер-ы-ць
па-вес-і-ць
па-весл-ав-а-ць
па-весн-ав-ому
па-вест-к-а
па-вес-ці
па-весял-е-ць
па-весял-і-ць
паветр-ан-ы
паветр-а-плав-а-льн-ы
паветр-а-плав-а-льн-ікпаветр-а-плав-а-нн-е
па-ве-ў- (параўн. па-вей-а-ць)
па-вечар-э-ць
па-веш-а-нн-е
па-ве-я-ць (па-вей-а-ць)
па-ві-ва-ць
па-від-н-е-ць
па-віль-ва-ць
па-вільгат-н-е-ць
павільён-н-ы
па-віл-я-ць
па-він-енпа-він-н-асцьпа-віншав-а-ць
пав-ін-ы
па-віс-а-ць
па-віс-е-ць
па-віск-ва-нн-е
па-віск-ва-ць
па-віс-ну-ць
па-віт-а-ць
па-ві-ць
па-вішч-а-ць
па-вод-даль
паводз-ін-ы
(гіст. па-водз-ін-ы)
паводз-і-ць

(параўн. паводз-ін-ы)
па-водз-і-ць (параўн. вадз-і-ць)
па-вод-к-а
па-вод-к-ав-ы
па-воз-ач-н-ы
па-воз-к-а
павой-н-ікпавой-н-ы
па-вол-і
па-воль-н-а
па-воль-н-асцьпа-воль-н-ы
па-воўч-аму
па-вудз-і-ць
па-вуж-а-ць
па-вуз-е-ць
па-вуз-і-ць
павук-а-падобн-ы
павук-ов-ы
павуц-ін-а
павуц-ін-ав-ы
павуц-ін-к-а
павуц-інн-е
павуц-ін-н-ы
па-вуч-а-льн-а
па-вуч-а-льн-асцьпа-вуч-а-льн-ы
па-вуч-а-нн-е
па-вуч-а-ць
па-выс-і-ць
па-вы-ць
па-выш-ан-ы
па-выш-а-ць
па-выш-э-нн-е
па-выш-э-ць
па-вэндз-і-ць
па-вя-ва-нн-е
па-вя-ва-ць
па-вяз-а-ць
па-вяз-ва-ць
па-вяз-к-а
па-вя-л-і-ць (па+вяд+л+і+ць)
па-вял-іч-ва-нн-е

па-вял-іч-ва-ць
па-вял-іч-ы-ць
па-вя-л-ы (па+вяд+л+ы)
па-вя-ну-ць (па+вяд+ну+ць)
па-вянч-а-ць
па-вяр-ну-ць
па-вярх-оўн-а
па-вярх-оўн-асцьпа-вярх-оўн-ы
па-вясен-н-яму
па-вяск-ов-аму
па-вясн-ов-аму
па-вячэр-а-ць
па-габл-яв-а-ць
па-гавар-ы-ць
па-гавор-ва-ць
па-гад-ав-а-ць
па-гадж-а-льн-ы
па-гадж-а-ць
па-гадзін-н-а
па-гадзін-н-ы
па-гадз-і-ць
па-гад-н-енн-е
па-гад-ов-а
па-гад-ов-ы
па-га-і-ць (па-гай-і-ць)
па-гайд-а-ць
па-галад-а-ць
па-галас-і-ць
па-гал-е-ць
па-гал-і-ць
па-галос-к-а
па-галоў-е (па-галоў-й-э)
па-галоў-н-а
па-галоў-н-ы
па-ган-а
па-гандл-яв-а-ць
па-ган-і-ць
па-ган-ы
па-ган-я-т-ы
па-ган-я-ць
па-гар-ав-а-ць
па-гарад-ск-ому
па-гарб-е-ць

пагард- -а
пагардж-а-ць
пагард-лів-а
пагард-лів-асцьпагард-лів-ы
па-гарл-ан-і-ць
па-гарт-ав-а-ць
па-гарт-а-ць
па-гарш-а-ць
па-гарш-энн-е
па-гар-э-л-ецпа-гар-э-л-ы
па-гар-э-ць
па-гас-а-ць
па-гас-і-ць
па-гас-ну-ць
па-гаспад-ар-ск-у
па-гаспад-ар-ы-ць
па-гасц-і-ць
па-гасц-яв-а-ць
па-гатав-а-ць
па-гаш-а-ць
па-гаш-энн-е
па-гектар-н-а
па-гектар-н-ы
па-герой-ск-у
па-гіб-ельпа-гіб-ель-н-ы
па-гладж-ва-нн-е
па-гладж-ва-ць
па-гладз-і-ць
па-глад-ч-э-ць
па-глуш-ы-ць
па-глуш-э-ць
па-глыб-е-ць
па-глыб-і-ць
па-глыбл-ен-а
па-глыбл-ен-асцьпа-глыбл-енн-е
па-глыбл-ен-ы
па-глыбл-я-ць
па-глы-н-а-льн-ы
(па+глыт+н+а+льн+ы)
па-глы-н-а-нн-е

(па+глыт+н+а+нн+е)
па-глы-н-а-ць
(па+глыт+н+а+ць)
па-глы-ну-т-ы
(па+глыт+ну+т+ы)
па-глы-ну-ць
(па+глыт+ну+ць)
па-глыт-а-ць
па-гляд-а-ць
па-гляд-ва-ць
па-глядз-е-ць
па-глянц-ав-а-ць
па-гна-і-ць (па-гнай-і-ць)
па-гн-а-ць
па-гні-с-ці
па-гні-ць
па-г-ну-ць (па+гіб+ну+ць)
пагод-лів-ы
пагод-н-ы
па-гойд-ва-нн-е
па-гойд-ва-ць
пагон- (генеральскі)
па-гон- - (дарога, па якой
гоняць жывёлу на папас)
па-гон-н-ы
па-гон- -я
па-гор-акпа-горк-ну-ць
па-горш-а-нн-е
па-горш-а-ць
па-горш-ва-нн-е
па-горш-ва-ць
па-горш-ы-ць
па-гор-ыст-асцьпа-гор-ыст-ы
па-граб-і-ць
па-граж-а-льн-а
па-граж-а-льн-ы
па-граж-а-ць
па-граз-і-ць
па-гран-і-ць
па-граніч-н-ікпа-граніч-н-ы

па-гранічч- -а
па-граш-ы-ць
па-гроз- -а
па-гроз-лів-а
па-гроз-лів-асцьпа-гроз-лів-ы
па-гроз-н-ы
па-гром- па-гром-н-ы
па-гром-шчыкпа-груб-е-ць
па-груб-і-ць
па-груж-а-ць
па-груз-ач-н-ы
па-груз-і-ць
па-груз-к-а
па-груз-ну-ць
па-грыз-ці
па-грым-е-ць
па-грэб-ав-а-ць
па-грэб-ці
па-грэ-ць
па-губ-і-ць
па-губл-я-ць
па-гудз-е-ць
па-гуд-к-а
па-гук-а-ць
па-гук-ва-ць
па-гуль-ва-ць
па-гул-я-нк-а
па-гул-я-ць
па-гусц-е-ць
па-гус-ці
па-гутар-ы-ць
па-гуч-а-ць
па-гуч-н-е-ць
пад-абедпадабен-ств-а
па-да-ва-льшчыкпа-да-ва-льшчыц-а
па-да-ва-нн-е
па-да-ва-ць
па-да-вецпа-дав-і-ць

пада-гн-а-ць
пада-г-ну-ць
(пада+гіб+ну+ць)
пада-гра-ва-льн-ікпада-гра-ва-льн-ы
пада-гра-ва-нн-е
пада-гра-ва-ць
пада-грэ-ў- пада-грэ-ць
пад-агул-і-ць
пад-агуль-ва-нн-е
пад-агуль-ва-ць
пад-агуль-н-енн-е
пад-агульн-я-льн-ы
пад-агуль-н-я-ць
пада-дзьм-у-ць
пада-зв-а-ць
пада-зр-ава-ць
пада-зр-он-а
пада-зр-он-асцьпада-зр-он-ы
пада-зр-энн-е
па-да-і-ць (па-дай-і-ць)
пад-аконн- -е
пад-акон-н-ікпад-акон-н-ы
па-дал-ей
па-далікат-н-е-ць
па-дам-а-шн-яму
пад-апеч-н-ы
пада-прэ-ць
пада-пх-ну-ць
па-дар-ав-а-нн-е
па-дар-ав-а-ць
па-дараж-а-нн-е
па-дараж-а-ць
па-дараж-э-ць
пада-рв-а-ць
па-дарожж- -а
па-дарож-н-ікпа-дарож-н-іц-а
па-дарож-н-і[ц-к]-і
(па+дарож+н+ік+ск+і)

па-дарож-н-і[ц-тв]-а
(па+дарож+н+ік+ств+а)
па-дарож-н-іч-а-ць
па-дарож-н-ы
па-дар-унакпа-дар-унк-ав-ы
па-дар-ы-ць
пад-асін-ав-ікпада-сл-а-ць
пада-спе-ць
па-даста-ва-ць
падатк-а-здольн-асцьпадатк-а-плац-ельшчыкпадатк-а-плац-ельшчыц-а
падатк-ов-ы
па-да-т-лів-а
па-да-т-лів-асцьпа-да-т-лів-ы
па-да-т-н-асцьпа-да-т-н-ы
па-даўж-а-льн-ікпа-даўж-а-льн-ы
па-даўж-а-ць
па-даўж-энн-е
па-даўж-э-ць
па-даўл-енн-е
па-даўл-я-ць
па-даўн-а
па-даўн-ейш-аму
пад-ахвоц-і-ць
пад-ахвоч-ва-нн-е
пад-ахвоч-ва-ць
пад-а-ць
па-да-ць
па-да-ч-а
пад-бав-і-ць
пад-бадзёр-ва-нн-е
пад-бадзёр-ва-ць
пад-бадзёр-ы-ць
пад-барод-акпад-барод-ач-н-ы
пад-баў-к-а
пад-баўл-я-ць

пад-бел-к-а
пад-бель-ва-нн-е
пад-бель-ва-ць
пад-бі-ва-нн-е
пад-бі-ва-ць
пад-бі-в-ач-н-ы
пад-бір-а-нн-е
пад-бір-а-ць
пад-бі-ў-к-а
пад-бі-ць
пад-блыт-а-ць
пад-блыт-ва-ць
пад-бор- пад-бор-к-а
пад-бор-шчыкпад-бор-шчыц-а
пад-брук-ав-а-ць
пад-брук-оў-ва-нн-е
пад-брук-оў-ва-ць
пад-бры-ва-нн-е
пад-бры-ва-ць
пад-брык-ва-ць
пад-брык-ну-ць
пад-брыс-ці
пад-бры-ць
пад-буд-ав-а-ць
пад-буд-оў-ва-ць
пад-бяг-а-ць
пад-бял-і-ць
пад-бяроз-ав-ікпад-ваб-і-ць
пад-вабл-іва-ць
па-дв-а-енн-е (па-дв-ай-энн-е)
пад-важ-ва-нн-е
пад-важ-ва-ць
пад-важ-нікпад-ваз-н-ы
пад-вал-ін-а
пад-вал-і-ць
пад-валь-ва-нн-е
пад-валь-ва-ць
падваль-н-ы (ад падвал –
памяшканне)

пад-вар-ва-ць
пад-варот-н-я
пад-вароч-ва-ць
пад-ва-руш-ва-ць
пад-вар-ы-ць
пад-васк-ав-а-ць
пад-васк-оў-ва-ць
пад-вастр-ы-ць
пад-вашч-ы-ць
пад-ведам-н-асцьпад-ведам-н-ы
пад-вез-ці
пад-вей-ва-ць
пад-верг-ну-ць
пад-верж-ан-асцьпад-верж-ан-ы
пад-вес- пад-вес-ач-н-ы
пад-вес-і-ць
пад-вес-к-а
пад-вес-н-ы
пад-вес-ці
пад-ветр-ан-ы
пад-вечар
пад-веш-ва-нн-е
пад-ве-я-ць (пад-вей-а-ць)
пад-ві-ва-нн-е
пад-ві-ва-ць
пад-відпад-вінц-і-ць
пад-вінч-ва-нн-е
пад-вінч-ва-ць
пад-ві-ў-к-а
пад-ві-ць
пад-воблач-н-ы
пад-вод- пад-водз-і-ць
пад-вод-к-а
пад-вод-н-ікпад-вод-н-ы
падвод-н-ы (ад падвода –
воз, калёсы)
падвод-чык-

пад-воз- пад-воз-і-ць
пад-воз-к-а
па-дв-о-і-ць (па-дв-ой-і-ць)
па-дв-ой-ва-нн-е
па-дв-ой-ва-ць
па-дв-ой-н-ы
пад-востр-ыва-ць
пад-вочч- -а
пад-вошч-ва-ць
пад-вуч-ва-ць
пад-вуч-ы-ць
пад-вы-ва-нн-е
пад-вы-ва-ць
пад-вы-ць
пад-выш-а-ць
пад-выш-энн-е
пад-вэндж-ва-ць
пад-вэндз-і-ць
пад-вядз-енн-е
пад-вяз-а-ць
пад-вяз-ач-н-ы
пад-вяз-ва-нн-е
пад-вяз-ва-ць
пад-вяз-к-а
пад-вяз-н-ы
пад-вя-л-ы (пад+вяд+л+ы)
пад-вян-еч-н-ы
пад-вярг-а-ць
пад-вяр-ну-ць
пад-вясл-оў-ва-ць
пад-габл-ёў-ва-ць
пад-габл-яв-а-ць
пад-гавар-ва-нн-е
пад-гавар-ва-ць
пад-гавар-ы-ць
пад-гавор-ва-нн-е
пад-гавор-ва-ць
пад-гад-ав-а-ць
пад-гад-оў-ва-ць
пад-га-і-ць (пад-гай-і-ць)
пад-гал-іст-ы
пад-гал-і-ць
пад-галос-ак-

пад-галоў-е (пад-галоў-й-э)
пад-галоў-н-ікпад-галоў-н-ы
пад-ган-я-нн-е
пад-ган-я-ць
пад-гар-а-ць
пад-гар-ва-ць
пад-гар-ну-ць (пад+гарт+ну+ць)
пад-гар-э-ць
пад-гатав-а-ць
пад-гіб-а-нн-е
пад-гіб-а-ць
пад-гі-н-а-ць
(пад+гіб+н+а+ць)
пад-гладж-ва-ць
пад-гладз-і-ць
пад-гледз-е-ць
пад-гляд- пад-гляд-а-нн-е
па-гляд-а-ць
пад-гляд-ва-нн-е
пад-гляд-ва-ць
пад-глядз-е-ць
пад-гні-ва-нн-е
пад-гні-ва-ць
пад-гні-л-ы
пад-гні-с-ці
пад-гні-ць
пад-гой-ва-ць
пад-голь-ва-ць
пад-гон- пад-гон-к-а
пад-гор’-е (пад-гор-й-э)
пад-гор-ну-т-ы
(пад+горт+ну+т+ы)
пад-гор-н-ы
пад-горт-ва-ць
пад-граб-а-ць
пад-граб-н-ы
пад-груд-акпад-груд-н-ы
пад-груж-а-ць
пад-груз-і-ць

пад-груп-а
пад-грыз-а-ць
пад-грыз-ці
пад-грэб-ці
пад-гуль-ва-ць
пад-гул-я-ць
пад-да-ва-нн-е
пад-да-ва-ць
пад-да-ць
пад-да-ч-а
пад-дзім-а-ць
пад-добр-ыва-нн-е
пад-дон-н-ікпад-дон-н-ы
пад-ду-ва-л-а
пад-дуж-н-ы
пад’-езд- пад’-ех-а-ць
пад’-ём- пад’-ём-іст-ы
пад’-ём-н-ікпад’-ём-н-ы
пад’-ём-н-ыя
пад’-ём-шчыкпад’-ём-шчыц-а
пад-жар-ыст-ы
пад-за-галов-акпад-за-галов-ач-н-ы
падзвіж-нік(параўн. подзвіг- )
падзвіж-ніц-а
падзвіж-ні[ц-к]-і
(падзвіж+нік+ск+і)
падзвіж-ні[ц-тв]-а
(падзвіж+нік+ств+а)
пад-звонь-ва-ць
падз-ёжпа-дзед-аў-ск-у
па-дзей-н-іча-ць
па-дзел- па-дзель-н-асцьпа-дзель-н-ы
пад-зем-н-ы

падз-енн-е
па-дзе-я (па-дзей-а)
па-дзён-н-а
па-дзён-н-ы
па-дзён-шчыкпа-дзён-шчын-а
па-дзён-шчыц-а
па-дзёўб-ва-ць
па-дзім-а-ць
па-дзіц-яч-аму
па-дзіц-яч-ы
па-дзіч-э-ць
пад-зор-н-ы
пад-зыв-а-ць
па-дзьм-ух-а-ць
па-дзьм-у-ць
па-дзяжур-ы-ць
па-дзяк- -а
па-дзяк-ав-а-ць
па-дзял-і-ць
па-дзял-я-ць
пад-зямелл- -е
пад-зямель-н-ы
па-дзяржаў-н-аму
па-дзяўб-а-ць
па-дзяўб-ці
па-дзяц-ін-аму
пад-кав-а-ць
пад-каз- пад-каз-а-ць
пад-каз-ва-нн-е
пад-каз-ва-ць
пад-каз-чыкпад-каз-чыц-а
пад-калац-і-ць
пад-кален-н-ы
пад-калод-н-ы
пад-кал-о-ць
пад-калоч-ва-нн-е
пад-калоч-ва-ць
пад-камісі-я (пад-камісій-а)
пад-камітэтпад-кантроль-н-ы

пад-кап-а-ць
пад-карац-і-ць
пад-карм-і-ць
пад-кароч-ва-ць
пад-кас-а-ць
пад-кас-ва-нн-е
пад-кас-ва-ць
пад-кас-і-ць
пад-каўнер-ыкпад-кац-і-ць
пад-квас-і-ць
пад-квас-к-а
пад-кваш-ва-нн-е
пад-кваш-ва-ць
пад-к-і
пад-кід-а-нн-е
пад-кід-а-ць
пад-кід-а-ць
пад-кід-ва-нн-е
пад-кід-ва-ць
пад-кі-ну-ць (пад+кід+ну+ць)
пад-кіс-л-енн-е
пад-кіт-ав-а-ць
пад-кіт-оў-ва-нн-е
пад-кіт-оў-ва-ць
пад-кіт-оў-к-а
пад-клад-а-ць
пад-клад-ач-н-ы
пад-клад-ва-нн-е
пад-клад-ва-ць
пад-клад-к-а
пад-клад-н-ы
пад-кле-і-ць (пад-клей-і-ць)
пад-клей-ва-нн-е
пад-клей-ва-ць
пад-клей-к-а
пад-клецц- -е
пад-клёп-ва-ць
пад-клёп-к-а
пад-клін-ав-а-ць
пад-клін-оў-ва-нн-е
пад-клін-оў-ва-ць
пад-ключ-а-ць
пад-ключ-ва-ць

пад-ключ-ы-ць
пад-ключ-энн-е
пад-кляп-а-ць
пад-ков- -а
пад-ков-а-падобн-ы
пад-кол-ва-нн-е
пад-кол-ва-ць
пад-кол-к-а
пад-коп- пад-коп-ва-нн-е
пад-коп-ва-ць
пад-коп-н-ы
пад-корм- пад-корм-ач-н-ы
пад-корм-к-а
пад-кормл-іва-нн-е
пад-кормл-іва-ць
пад-коў-ва-нн-е
пад-коў-ва-ць
пад-коў-н-ы
пад-коч-ва-нн-е
пад-коч-ва-ць
пад-кош-ва-ць
пад-кро-і-ць (пад-крой-і-ць)
пад-крой-ва-ць
пад-крухмал-і-ць
пад-крухмаль-ва-нн-е
пад-крухмаль-ва-ць
пад-круц-і-ць
пад-круч-ва-нн-е
пад-круч-ва-ць
пад-крыль-н-ы
пад-крэсл-ен-а
пад-крэсл-ен-асцьпад-крэсл-ен-ы
пад-крэсл-іва-нн-е
пад-крэсл-іва-ць
пад-крэсл-і-ць
пад-куп-і-ць
пад-купл-іва-ць
пад-купл-я-ць
пад-кур-ва-нн-е
пад-кур-ва-ць

пад-кур-к-а
пад-курч-ва-ць
пад-курч-ы-ць
пад-кур-ы-ць
пад-кус-і-ць
пад-лав-і-ць
пад-лагодж-ва-ць
пад-ладж-ва-нн-е
пад-ладж-ва-ць
пад-ладз-і-ць
пад-лаж-ы-ць
пад-лаз-і-ць
пад-лак-ірав-а-ць
пад-лак-іроў-ва-ць
пад-лакот-нікпад-лам-а-ць
пад-лат-а-ць
пад-лашч-ва-нн-е
пад-лег-чы
пад-лез-ці
пад-лес-акпад-лес-н-ы
пад-лесс- -е
пад-лет-акпад-лет-к-ав-ы
пад-леч-ва-ць
пад-лёд-н-ы
пад-лёт- пад-лі-ва-нн-е
пад-лі-ва-ць
пад-лік- пад-лік-ов-ы
пад-лі-ў-к-а
пад-лі-ў-н-ы
пад-лі-ць
пад-ліч-ва-ць
пад-ліч-ы-ць
падлож-н-асцьпадлож-н-ы
пад-ломл-іва-ць
пад-лоўл-іва-ць
пад-люстр-ав-ы
пад-люстэр-нік-

пад-ляг-а-ць
пад-лямоў-ва-ць
пад-лямоў-к-а
пад-ляп-і-ць
пад-лят-а-ць
пад-ляц-е-ць
пад-маз-а-ць
пад-маз-ва-нн-е
пад-маз-ва-ць
пад-маз-к-а
пад-майстарпад-мак-а-ць
пад-мал-ёў-ва-нн-е
пад-мал-ёў-ва-ць
пад-мал-ёў-к-а
пад-ман- пад-ман-ва-нн-е
пад-ман-ва-ць
пад-мандат-н-ы
пад-ман-к-а
пад-ман-лів-асцьпад-ман-лів-ы
пад-ман-н-асцьпад-ман-н-ы
пад-ман-у-ць
пад-ман-шчыкпад-ман-шчыц-а
пад-марг-ну-ць
пад-марож-ва-нн-е
пад-марож-ва-ць
пад-мароз-і-ць
пад-масл-іва-ць
пад-масл-і-ць
пад-масц-і-ць
пад-мат-а-ць
пад-мац-ав-а-льн-ы
пад-мац-ав-а-нн-е
пад-мац-ав-а-ць
пад-мац-оў-ва-нн-е
пад-мац-оў-ва-ць
пад-мач-ы-ць
пад-мен- пад-мен- -а

пад-мень-ва-ць
пад-мерз-ну-ць
пад-мес-к-а
пад-мес-ці
пад-мец-і-ць
пад-меш-ва-нн-е
пад-меш-ва-ць
пад-меш-к-а
пад-мін-а-ць
пад-мірг-ва-нн-е
пад-мок-л-ы
пад-мок-ну-ць
пад-морг-ва-ць
пад-морг-ва-нн-е
пад-мост-к-і
пад-мот-ва-нн-е
пад-мот-ва-ць
пад-мот-к-а
пад-моч-ва-ць
пад-мошч-ва-ць
пад-мур-ав-а-ць
пад-мур-акпад-мур-к-ав-ы
пад-мур-оў-ва-ць
пад-мур-оў-к-а
пад-мян-і-ць
пад-мянц-і-ць
пад-мян-я-ць
пад-мярз-а-ць
пад-мяс-і-ць
пад-мят-а-льшчыкпад-мят-а-льшчыц-а
пад-мят-а-нн-е
пад-мят-а-ць
пад-мя-ць
пад-мяч-а-ць
пад-мяш-а-ць
пад-нав-і-ць
пад-наўл-енн-е
пад-наўл-я-ць
пад-начал-ен-асцьпад-начал-енн-е
пад-начал-ен-ы
пад-начал-і-ць

пад-началь-ва-нн-е
пад-началь-ва-ць
пад-нес-ці
пад-ніз-а-ць
пад-ніз-ва-ць
пад-ножж- -а
пад-нож-к-а
пад-нож-н-ы
пад-нос- пад-нос-і-ць
пад-нос-к-ав-ы
пад-нос-чыкпад-нос-чыц-а
пад-ныр-ну-ць
пад-няб-енн-е
пад-няб-ес-н-ы
пад-няб-есс- -е
пад-ня-волл- -е
пад-ня-воль-н-асцьпад-няс-енн-е
пад-ня-цц-е
пад-ня-ць
падобн-а
падобн-асцьпа-добр-аму
па-дол-е-ць
па-доўг-у
па-доўж-ан-асцьпа-доўж-ан-ы
па-доўж-ва-ць
па-доўж-ы-ць
пад-павет-к-а
пад-павецьпад-пад-а-ць
пад-па-і-ць (пад-пай-і-ць)
пад-пай-ва-ць
пад-пай-к-а
пад-пал- пад-пал-ін-а
пад-пал-і-ць
пад-пал-к-а
пад-палк-оў-нікпад-паль-ва-нн-е

пад-паль-ва-ць
пад-паль-шчыкпад-паль-шчы[ц-к]-і
(пад+паль+шчык+ск+і)
пад-памп-ав-а-ць
пад-памп-оў-ва-нн-е
пад-памп-оў-ва-ць
пад-парадк-ав-а-льн-ы
пад-парадк-ав-а-нн-е
пад-парадк-ав-а-ць
пад-парадк-оў-ва-ць
пад-пар-о-ць
пад-пас-акпад-пас-ці
пад-паўз-а-ць
пад-паўз-ці
пад-па-я-ць (пад-пай-а-ць)
пад-пераз-а-ць
пад-пер-ці
пад-пе-ць
пад-печ-акпад-печ-н-ы
пад-печч- -а
пад-піл-ав-а-ць
пад-піл-оў-ва-нн-е
пад-піл-оў-ва-ць
пад-піл-оў-к-а
пад-пільн-ав-а-ць
пад-пільн-оў-ва-ць
пад-пір-а-ць
пад-піс-а-нн-е
пад-піс-а-ць
пад-піс-ва-ць
пад-піс-к-а
пад-піс-н-ы
пад-піс-чыкпад-піс-чыц-а
пад-піх-а-ць
пад-піх-ва-нн-е
пад-піх-ва-ць
пад-плес-ці
пад-плы-ва-нн-е
пад-плы-ва-ць
пад-плы-с-ці

пад-плы-ць
пад-плят-а-ць
падполь-н-а
падполь-н-ы
падполь-шчыкпадполь-шчыц-а
пад-пор-ва-ць
пад-пор-к-а
пад-пор-н-ы
пад-прав-і-ць
пад-праг-а-ць
пад-праж-ва-ць
пад-праж-ы-ць
пад-праўл-я-ць
пад-прэг-чы
пад-пуск-а-ць
пад-пусц-і-ць
пад-пух-а-ць
пад-пух-ну-ць
пад-пя-ва-л-а
пад-пя-ва-нн-е
пад-пя-ва-ць
пад-пяк-а-ць
пад-пяраз-ва-нн-е
пад-пяраз-ва-ць
пад-пя-ць
пад-[пя-ч]ы (пад+пяк+чы)
пад-раб-і-ць
па-драб-і-ць
пад-рабл-я-ць
па-драб-н-е-ць
па-драб-н-і-ць
па-драб-яз-н-а
па-драб-яз-н-асцьпа-драб-яз-н-ей
па-драб-яз-н-ы
пад-рад- пад-радж-а-ць
пад-радз-і-ць
пад-рад-чыкпад-раёнпа-дражн-іва-нн-е
па-дражн-і-ць
пад-раз-а-нн-е

пад-раз-а-ць
пад-раз-н-ы
пад-разум-яв-а-нн-е
пад-разум-яв-а-ць
пад-рамант-ав-а-ць
па-драм-а-ць
па-дранцв-е-ць
па-драп-а-ць
па-драпежн-і[ц-к]-у
(па+драпежн+ік+ск+у)
пад-раст-а-нн-е
пад-раст-а-ць
пад-[рас-ц]і (пад+раст+ці)
пад-раўн-ав-а-ць
пад-раўн-оў-ва-ць
па-др-а-ць
пад-роб-к-а
пад-робл-іва-нн-е
пад-руб-і-ць
пад-рубл-іва-нн-е
пад-рубл-іва-ць
па-друж-ы-ць
па-друк-ав-а-ць
пад-рук-аў-н-ы
пад-рул-і-ць
пад-руль-ва-ць
пад-румян-і-ць
пад-румянь-ва-ць
пад-руч-н-ы
пад-рыв-а-нн-е
пад-рыв-а-ць
па-дрыг-ва-ць
пад-рыс-ав-а-ць
пад-рыс-оў-ва-ць
пад-рыў- пад-рыў-н-ы
пад-рыхл-і-ць
пад-рыхл-я-ць
пад-рыхтав-а-н-асцьпад-рыхтав-а-ць
пад-рыхтоў-ва-ць
пад-рыхтоў-к-а
пад-рыхтоў-ч-ы
пад-ры-ць

пад-рэгул-яв-а-ць
пад-рэз-а-ць
пад-рэз-к-а
пад-рэз-чыкпад-сад- пад-садж-ва-нн-е
пад-садж-ва-ць
пад-садз-і-ць
пад-сад-к-а
пад-сад-н-ы
пад-саладз-і-ць
пад-сал-і-ць
пад-салодж-ва-ць
пад-сач-ы-ць
пад-свет-к-а
пад-свеч-ва-ць
пад-свеч-нікпад-свін-акпад-свіс-ну-ць
(пад+свіст+ну+ць)
пад-свіст-ва-ць
пад-свяц-і-ць
пад-сес-ці
пад-се-я-ць (пад-сей-а-ць)
пад-сін-і-ць
пад-сінь-ва-нн-е
пад-сінь-ва-ць
пад-сіт-акпад-скак-а-ць
пад-скак-ва-нн-е
пад-скак-ва-ць
пад-сквар-ва-нн-е
пад-сквар-ва-ць
пад-сквар-ы-ць
пад-скок- пад-скок-ну-ць
пад-скоч-ы-ць
пад-скраб-а-ць
пад-скрэб-ці
пад-скуб-а-ць
пад-скуб-ці
пад-слеп-ават-ы
пад-слух-а-ць
пад-слух-ва-нн-е

пад-слух-ва-ць
пад-слух-оў-ва-нн-е
пад-слух-оў-ва-ць
пад-смаж-ва-нн-е
пад-смаж-ва-ць
пад-смаж-ы-ць
пад-смал-і-ць
пад-смаль-ва-ць
пад-смокт-ва-ць
пад-смоль-ва-ць
пад-сол- пад-соль-ва-нн-е
пад-соль-ва-ць
пад-соў-ва-нн-е
пад-соў-ва-ць
пад-соч-ва-ць
пад-став-ач-н-ы
пад-став-і-ць
пад-станоў-к-а
пад-станцы-я (пад-станцый-а)
пад-стаў-к-а
пад-стаўл-я-ць
пад-стаў-н-ы
пад-стро-і-ць (пад-строй-і-ць)
пад-строй-ва-ць
пад-строч-ва-ць
пад-струг-а-ць
пад-струг-ва-нн-е
пад-струг-ва-ць
пад-стрыг-а-ць
пад-стрыг-чы
пад-стрэл-і-ць
пад-стрэль-ва-ць
пад-стрэш-акпад-стрэш-нікпад-стрэшш- -а
пад-ступ-а-ць
пад-ступ-і-ць
пад-стэп-ав-ы
пад-сук-а-ць
пад-сук-ва-ць
пад-сум-ав-а-ць
пад-сум-оў-ва-нн-е
пад-сум-оў-ва-ць

пад-су-ну-ць
пад-суш-ва-нн-е
пад-суш-ва-ць
пад-суш-ы-ць
пад-сцераг-а-ць
пад-сцераг-чы
пад-сцёб-ва-ць
пад-сцёб-ну-ць
пад-сціл-а-нн-е
пад-сціл-а-ць
пад-сціл-ач-н-ы
пад-сціл-к-а
пад-сыл-а-ць
пад-сып-а-нн-е
пад-сып-а-ць
пад-сып-а-ць
пад-сып-к-а
пад-сых-а-ць
пад-сыц-і-ць
пад-сыч-ва-ць
пад-ся-ва-нн-е
пад-ся-ва-ць
пад-сяд-а-ць
пад-сядзёл-акпад-сядзіб-н-ы
пад-сяк-а-нн-е
пад-сяк-а-ць
пад-сял-енн-е
пад-сял-і-ць
пад-сял-я-ць
пад-[ся-ч]ы (пад+сяк+чы)
пад-та-ва-нн-е
пад-та-ва-ць
пад-та-л-ы
пад-танц-оў-ва-ць
пад-тап-і-ць
пад-тапт-а-ць
пад-тасав-а-ць
пад-тасоў-ва-нн-е
пад-тасоў-ва-ць
пад-тасоў-к-а
пад-[таў-ч]ы (пад+таўк+чы)
пад-та-ць
пад-тач-ы-ць

пад-топл-іва-ць
пад-топт-ва-ць
пад-точ-ва-нн-е
пад-точ-ва-ць
пад-точ-к-а
пад-трапіч-н-ы
пад-трас-а-ць
пад-тропік-і
пад-трым-а-нн-е
пад-трым-а-ць
пад-трым-к-а
пад-трымл-іва-нн-е
пад-трымл-іва-ць
пад-трэс-ва-ць
пад-трэс-ці
пад-тул-і-ць
пад-туль-ва-ць
пад-туш-ав-а-ць
пад-туш-оў-ва-нн-е
пад-туш-оў-ва-ць
пад-туш-оў-к-а
пад-тык-а-ць
пад-тынк-ав-а-ць
пад-тынк-оў-ва-ць
пад-тэкстпад-тэкст-ав-ы
па-дуб-е-ць
па-дуб-яне-ць
пад-улад-н-асцьпад-улад-н-ы
па-дум-а-ць
па-ду-ць
падушач-к-а
па-душ-ы-ць
пад-фарб-ав-а-ць
пад-фарб-оў-ва-нн-е
пад-фарб-оў-ва-ць
пад-фарб-оў-к-а
пад-фар-нікпад-фастрыг-ав-а-ць
пад-фастрыг-оў-ва-ць
пад-футр-ав-а-ць
пад-футр-оў-ва-ць
пад-футр-оў-к-а

пад-хамут-нікпад-хап-і-ць
пад-хвал-і-ць
пад-хваль-ва-нн-е
пад-хваль-ва-ць
пад-хват- пад-хват-ва-ць
пад-хват-нікпад-хвац-і-ць
пад-хвос-ну-ць
(пад+хвост+ну+ць)
пад-хіл-і-ць
пад-хіл-я-ць
пад-хін-а-ць
пад-[хі-н]у-ць
(пад+хін+ну+ць)
пад-хмар-н-ы
пад-хопл-іва-ць
пад-цвіс-ці
пад-цераб-і-ць
пад-церуш-ы-ць
пад-цер-ці
пад-цёк- пад-цін-а-ць
пад-цір-а-ць
пад-ціск-а-ць
пад-цмок-ва-ць
пад-цырав-а-ць
пад-цыроў-ва-ць
пад-цэдж-ва-ць
пад-цэнзур-н-ы
пад-цяг-ва-нн-е
пад-цяг-ва-ць
пад-цяг-ну-ць
пад-цяж-ач-н-ы
пад-цяж-к-а
пад-цяк-а-нн-е
пад-цяк-а-ць
пад-цяпл-і-ць
пад-цяруш-ва-ць
пад-цярэбл-іва-ць
пад-ця-ць
пад-[ця-ч]ы (пад+цяк+чы)
пад-чал-і-ць

пад-чаль-ва-нн-е
пад-чаль-ва-ць
пад-чап-і-ць
пад-чапл-я-ць
пад-чарн-і-ць
пад-чарц-і-ць
падчар-ыц-а (гіст. па-дч-ар-ыц-а)
пад-чарэў-е (пад-чарэў-й-э)
пад-чарэў-н-ы
пад-час
пад-час-а-ць
пад-чыст-к-а
пад-чыст-ую
пад-чысц-і-ць
пад-чыт-а-ць
пад-чыт-ва-нн-е
пад-чыт-ва-ць
пад-чыт-чыкпад-чыт-чыц-а
пад-чышч-а-ць
пад-чэп-к-а
пад-чэпл-іва-нн-е
пад-чэпл-іва-ць
пад-чэрч-ва-ць
пад-чэс-ва-нн-е
пад-чэс-ва-ць
пад-шавель-ва-ць
пад-шавял-і-ць
пад-шалёў-ва-ць
пад-шалёў-к-а
пад-шаляв-а-ць
пад-шкл-ян-акпад-шлем-нікпад-шліф-ав-а-ць
пад-шліф-оў-ва-ць
пад-шмарг-ну-ць
пад-шморг-ва-ць
пад-шпіл-і-ць
пад-шпіль-ва-нн-е
пад-шпіль-ва-ць
пад-шпіль-н-ы
пад-шруб-ав-а-ць
пад-шруб-оў-ва-нн-е
пад-шруб-оў-ва-ць

пад-штурх-ва-нн-е
пад-штурх-ва-ць
пад-штурх-ну-ць
пад-штурх-оў-ва-нн-е
пад-штурх-оў-ва-ць
пад-шук-а-ць
пад-шук-ва-нн-е
пад-шук-ва-ць
пад-шчоўк-ва-ць
пад-шчоўк-ну-ць
пад-шы-ва-льн-ы
пад-шы-ва-льшчыкпад-шы-ва-льшчыц-а
пад-шы-ва-нн-е
пад-шы-ва-ць
пад-шы-в-ач-н-ы
пад-шый-н-ікпад-шый-н-ы
пад-шы-ў-к-а
пад-шы-ў-н-ы
пад-шы-ць
пад-шэ-ў-к-а
пад-шэф-н-ы
пад-ыгр-а-ць
пад-ыгр-ыва-ць
пад-ым-а-нн-е
пад-ым-а-ць
па-дым-е-ць
па-дым-і-ць
пад-ыспад(гіст. пад-ыс-пад- )
пад-ыспад-ам
(гіст. пад-ыс-пад-ам)
пад-ыс-ці
пады-ход- пады-ходз-і-ць
па-дэкад-н-а
па-дэкад-н-ы
падэшв-енн-ы
пад’-яздж-а-ць
пад’-яз-н-ы (пад’+язд+н+ы)
па-ездз-і-ць
па-езд-к-а

па-енч-ы-ць
па-ес-ці
па-ех-а-ць
па-ёк- (пай-ок- ;
параўн. пай- - )
па-жабр-ав-а-ць
па-жабр-а[ц-к]-у
(па+жабр+ак+ск+у)
па-жабр-ач-аму
па-жабр-ач-ы-ць
па-жав-а-ць
па-жад-а-н-а
па-жад-а-н-асцьпа-жад-а-нн-е
па-жад-а-н-ы
па-жад-а-ць
па-жан-і-ць
па-жан-оч-аму
пажар-н-ікпажар-н-і[ц-к]-і
(пажар+н+ік+ск+і)
пажар-н-ы
па-жарт-ав-а-ць
пажар-ышч-а
па-жаўц-е-л-ы
па-жаўц-е-ць
па-жаўц-і-ць
па-жа-ць
па-жвав-е-ць
па-жмур-ы-ць
па-жоўк-л-ы
па-жоўк-ну-ць
па-жур-ы-ць
па-жух-ну-ць
па-жы-в- -а
па-жы-л-ы
па-жын-а-ць
па-жыр-а-льнікпа-жыр-а-льніц-а
па-жыр-а-нн-е
па-жыр-а-ць
па-жы-т-акпа-жы-ў-н-а
па-жы-ў-н-асць-

па-жы-ў-н-ы
па-жы-цц-ёв-а
па-жы-цц-ёв-асцьпа-жы-цц-ёв-ы
па-жы-ць
па-жэст-ыкуляв-а-ць
па-за-брук-оў-ва-ць
па-забы-ва-ць
паза-бюджэт-н-ы
паза-вай-ск-ов-ы
па-зайздросц-і-ць
па-займ-а-ць
па-заказ-ва-ць
паза-каштарыс-н-ы
паза-клас-ав-асцьпаза-клас-ав-ы
паза-клас-н-ы
па-залац-е-ць
па-залац-і-ць
па-залот- -а
па-залот-н-ікпа-залот-чыкпа-залоч-ан-ы
па-зандз-ірав-а-ць
паза-партый-н-ы
паза-план-ав-ы
па-за-смеч-ва-ць
паза-ўроч-н-ы
паза-чарг-ов-асцьпаза-чарг-ов-ы
паза-школь-н-ы
паза-шлюб-н-ы
паза-штат-н-ы
па-зван-і-ць
пазванк-ов-ы
пазваноч-н-ікпазваноч-н-ы
па-зв-а-ць
па-звер-ск-у
па-з-веш-ва-ць
па-звін-е-ць
па-звонь-ва-ць
па-звяр-ын-аму

па-зграбн-е-ць
па-здарав-е-ць
па-зелян-е-ць
па-зелян-і-ць
паз-ёрпаз-ёр-к-а
паз-ёр-ств-а
па-ззя-ць
па-зім-н-яму
па-зім-ов-аму
паз-ірав-а-нн-е
паз-ірав-а-ць
па-зір-а-ць
пазітыў-н-а
пазітыў-н-асцьпазітыў-н-ы
па-зіхац-е-ць
пазіцый-н-ы
па-зл-ав-а-ць
па-змен-н-а
па-змен-н-ы
па-зна-ва-льн-асцьпа-зна-ва-льн-ы
па-зна-ва-нн-е
пазн-ават-а
пазн-ават-ы
па-зна-ва-ць
па-знаём-і-ць
(гіст. па-зна-ём-і-ць)
па-зна-нн-е
па-зна-ць
па-знач-ы-ць
пазн-ей
пазн-ейш-ы
пазумент-ав-ы
пазумент-нікпазык- -а (гіст. па-зык-а)
пазык-а-да-ва-льнікпазык-а-трым-а-льнікпазык-ов-ы
па-зыў-н-ы
пазыч-а-льнікпазыч-а-льніц-а

пазыч-а-ць
пазыч-ы-ць
па-зябл-і-ць
па-зяб-ну-ць
па-зях-а-нн-е
па-зях-а-ць
па-зях-ну-ць
па-ігр-ыва-ць
па-і-л-к-а (пай-і-л-к-а)
па-і-ль-н-ы (пай-і-ль-н-ы)
па-інтрыг-ав-а-ць
па-інфарм-ав-а-ць
па-інш-аму (гіст. па-ін-ш-аму)
па-і-ць (пай-і-ць)
па-йгр-а-ць
пай-к-ов-ы
па-йм-ен-ав-а-ць
па-йм-ен-н-а
па-йм-ен-н-ы
па-йс-ці
пай-шчыкпай-шчыц-а
пак- пак-ав-а-льн-ы
пак-ав-а-льшчыкпак-ав-а-льшчыц-а
пак-ав-а-нн-е
пак-ав-а-ць (параўн. пак- - )
па-кав-а-ць (параўн. кав-а-ць)
пак-ав-ы
пака-ёв-ы (пакай-ов-ы)
пака-ёў-к-а (пакай-оў-к-а)
паказ- - (гіст. па-каз- - )
паказ-а-льн-асцьпаказ-а-льн-ікпаказ-а-льн-ы
паказ-а-нн-е
паказ-а-ць
паказ-ва-нн-е
паказ-ва-ць
паказ-н-ы
паказ-чыкпа-казыт-а-ць

па-какет-ніча-ць
па-калац-і-ць
па-кале-ць
па-калеч-а-нн-е
па-калеч-ы-ць
па-калон-н-а
па-кал-о-ць
па-калых-а-ць
па-калых-ва-нн-е
па-калых-ва-ць
па-каманд-ав-а-ць
па-камяч-ы-ць
па-канч-а-ць
па-кап-а-ць
па-кап-а-ць
па-капрыз-і-ць
па-карабац-і-ць
па-кар-а-нн-е
па-карац-е-ць
па-карац-і-ць
па-кар-а-ць
па-карач-энн-е
па-карм-і-ць
па-кароч-ва-нн-е
па-кароч-ва-ць
па-карп-е-ць
па-карч-ав-а-ць
па-кар-ы-цельпа-кар-ы-ць (параўн. с-кар-ы-ць)
па-кар-энн-е
па-кас-і-ць
па-кат-а
па-кат-асцьпа-кат-а-ць
па-кат-ы
па-каха-ць
па-кац-іст-ы
па-кац-і-ць
па-качав-а-ць
па-кач-а-ць
па-кашл-іва-нн-е
па-кашл-іва-ць
па-кашт-ав-а-ць
па-каш-эч-аму

па-ка-я-нн-е (па-кай-а-нн-е)
па-квап-і-ць
па-кварталь-н-а
па-кварталь-н-ы
па-квас-і-ць
пакет-н-ы
па-ків-а-ць
па-кід-а-ць
па-кід-а-ць
па-кі-ну-ць (па+кід+ну+ць)
па-кіп-е-ць
па-кіп-яц-і-ць
па-кіс-ну-ць
па-кіт-ав-а-ць
па-клаж- -а
па-клан-енн-е
па-клапат-а-ць
па-клас-ці
па-кле-і-ць (па-клей-і-ць)
па-клік-а-ць
па-клон- пакл-яв-а-ць (параўн. пакл-я)
па-кляв-а-ць (параўн. кляв-а-ць)
па-кляп-а-ць
па-кля-с-ці
пакой-чыкпа-кол-ва-нн-е
па-кол-ва-ць
па-кор- -а
па-кор-лів-а
па-кор-лів-асцьпа-кор-лів-ы
па-кор-н-асцьпа-кор-н-ы
па-кос- пак-оў-к-а
пак-оў-н-асцьпак-оў-н-ы
па-кош- -а
па-краж- -а
па-кра-ка-ць
па-крак-ва-ць
па-крап-а-ць

па-крап-ва-нн-е
па-крап-ва-ць
па-крап-і-ць
па-крат-а-ць
па-крахт-а-ць
па-кро-і-ць (па-крой-і-ць)
па-крой- па-кроч-ы-ць
па-круг-л-е-ць
па-круж-ы-ць
па-крухмал-і-ць
па-круц-і-ць
па-круч-аст-ы
па-круч-ва-ць
па-кры-ва-л-а
па-кры-ва-нн-е
па-кры-ва-ць
па-крыв-і-ць
па-крык-ва-нн-е
па-крык-ва-ць
па-крыс-е (параўн. крых-у)
па-крытык-ав-а-ць
па-крыўд-ав-а-ць
па-крыўдж-ан-асцьпа-крыўдж-ан-ы
па-крыўдз-і-ць
па-крых-у
па-кры-цц-ё
па-кры-ць
па-крыч-а-ць
па-кры-ш-ач-н-ы
па-кры-ш-к-а
па-крыш-ы-ць
па-крэкт-ва-нн-е
па-крэкт-ва-ць
па-крэсл-і-ць
па-крэхт-ва-нн-е
па-крэхт-ва-ць
па-кук-ав-а-ць
па-кульг-а-ць
па-кульг-ва-ць
пак-унакпа-куп-а-ць
па-куп-к-а (параўн. купл-я)

па-купл-я-ць
па-куп-нікпа-куп-ніц-а
па-куп-ні[ц-к]-і
(па+куп+нік+ск+і)
па-куп-н-ы
па-курч-ы-ць
па-кур-э-ць
па-кус-а-ць
па-кус-ва-ць
пакут- -а
пакут-ав-а-ць
пакут-лів-а
пакут-лів-асцьпакут-лів-ы
пакут-н-а
пакут-н-ікпакут-н-іц-а
пакут-н-і[ц-к]-і
(пакут+н+ік+ск+і)
пакут-н-і[ц-тв]-а
(пакут+н+ік+ств+а)
пакут-н-ы
палав-е-ць
пал-ав-ікпал-ав-ін-а
пал-ав-ін-к-а
пал-ав-ін-н-ы
пал-ав-ін-чат-асцьпал-ав-ін-чат-ы
па-лавірав-а-ць
па-лав-і-ць
палав-ы (масць)
пал-ав-ы (параўн. пол- )
па-лагад-н-е-ць
па-ладз-і-ць
па-лаж-ы-ць
па-лаз-і-ць
па-лак-ірав-а-ць
па-лам-а-ць
палан-енн-е
палан-і-ць
палан-янк-а

па-лапат-а-ць
палас-ав-а-нн-е
па-лас-ав-а-ць
палас-ав-а-ць
палас-ат-асцьпалас-ат-ы
паласк-а-льн-ы
паласк-а-нн-е
паласк-а-ць
па-лат-а-ць
палатач-н-ы
палатк-ав-ы
палат-н-ы
палатн-ян-ы
па-латын-і
палах-лів-а
палах-лів-асцьпалах-лів-ецпалах-лів-ы
палац-ав-ы
пал-а-цёр- пал-а-цёр-н-ы
пал-а-цёр-ск-і
пал-а-ць
палач-к-а
палач-н-ы
па-лашч-ы-ць
па-ла-я-ць (па-лай-а-ць)
па-лг-а-ць
пал-ев-ы
па-лег-л-ы
па-лег-чы
па-лег-ч-ы-ць
па-лез-ці
палем-ізав-а-ць
палем-ік-а
палем-істпалем-іст-к-а
палем-іч-н-асцьпалем-іч-н-ы
пал-енн-е (параўн. пал-і-ць)
паленн- -е (дровы)
па-леп-ш-а-ць

па-леп-ш-ы-ць
па-лет-н-яму
па-лёг-к-а
па-лёт- па-лёт-н-ы
пал-ів- -а
па-лі-ва-льшчыкпа-лі-ва-льшчыц-а
па-лі-ва-нн-е
па-лі-ва-ць
па-лі-в-ач-к-а
па-лі-в-ач-н-ы
па-ліз-а-ць
па-ліз-ва-ць
па-лін-е-і-ць (па-лін-ей-і-ць)
па-лін-я-л-ы
па-лін-я-ць
палірав-а-льн-ікпалірав-а-льн-ы
палірав-а-нн-е
палірав-а-ць
паліров-ач-н-ы
паліроў-к-а
паліроў-шчыкпаліроў-шчыц-а
палітур-н-ы
па-лі-т-ы
палітыч-н-а
палітыч-н-ы
па-лі-ў-к-а
па-лі-ў-н-ы
пал-іў-н-ы
пал-і-ць (параўн. пад-пал-і-ць)
па-лі-ць (параўн. лі-ць)
паліцэй-ск-і
па-ліч-ы-ць
палк-а (назоўнік)
пал-к-а (параўн. пал-а-ць)
палк-а-водз-ецпалк-ав-ы
пал-к-асцьпал-к-і
палк-оў-нік-

палк-оў-ні[ц-к]-і
(палк+оў+нік+ск+і)
палозз- -е
пал-окпал-о-льшчыкпал-о-льшчыц-а
па-лом- па-лом-к-а
палон-н-ы
па-лоп-а-ць
палотн-ішч-а
палох-а-ць
пал-о-ць
палуб-н-ікпалуб-н-ы
па-лудз-і-ць
палудн-ав-а-ць
па-луз-а-ць
па-луз-ва-ць
па-луп-і-ць
па-луск-а-ць
па-луск-ва-ць
па-лушч-ва-ць
па-лушч-ы-ць
палым-н-е-ць
палым-ян-а
палым-ян-асцьпалым-ян-ы
палын-ов-ы
па-лыс-е-нн-е
палых-а-нн-е
палых-а-ць
палых-ну-ць
паль-б-а (параўн. пал-і-ць)
пальм-ав-ы
паль-ну-ць
пальц-ав-ы
пальч-ат-к-а
пальч-ат-к-ав-ы
пальч-ат-ы
пальч-ыкпа-люб-і-ць
па-люб-оў-н-а

па-люд-ск-у
паляв-а-нн-е
паляв-а-ць
пал-я-вод- пал-я-вод-ств-а
пал-я-вод-ч-ы
пал-яв-ы
па-ляг-а-ць
па-ляг-ч-а-ць
па-ляг-ч-э-нн-е
па-ляг-ч-э-ць
па-ляж-а-ць
пал-як- (параўн. поль-к-а)
пал-ян-а (ад поле)
па-ляп-а-ць
па-ляп-ва-нн-е
па-ляп-і-ць
па-ляп-ш-а-ць
па-ляп-ш-энн-е
паляр-н-асцьпаляр-н-ікпаляр-н-іц-а
паляр-н-ы
паляр-ызав-а-ць
па-ляск-а-ць
па-ляск-ва-нн-е
па-ляс-оўшчыкпа-лят-а-ць
паляў-ніч-ы
па-ляц-е-ць
па-ляч-ы-ць
па-ляш-ук(параўн. Па-лесс- -е)
па-ляш-у[ц-к]-і
(па+ляш+ук+ск+і)
па-ляш-уч-к-а
памаг-ат-ы
памаг-а-ць (гіст. па-маг-а-ць)
памаг-чы
памадз-і-ць
памад-к-а
памад-н-ы
па-маз-а-ць

па-маз-ва-ць
па-маз-окпа-майстэр-ск-у
па-макр-э-ць
па-маладз-е-ць
па-малац-і-ць
па-мал-еньк-у
па-мал-о-ць
па-мал-у
па-мал-яв-а-ць
па-ман-і-ць
па-марг-а-ць
па-мар-к-а
па-марн-е-ць
па-мароз-і-ць
па-мароч-ы-ць
па-марудз-і-ць
па-мар-ы-ць
па-масл-і-ць
па-маста[ц-к]-у
(па+мастак+ск+у)
па-масц-і-ць
па-мат-а-ць
па-мат-ва-ць
па-маўч-а-ць
па-мах-а-ць
па-мах-ва-ць
па-мац-а-ць
па-мац-ва-ць
па-мац-н-е-ць
па-мач-а-ць
па-мач-ы-ць
па-мен-ш-а-ць
па-мен-ш-ы-ць
па-мер- па-мер-а-ць
па-мерк-ав-а-ць
па-мерк-л-ы
па-мерк-ну-ць
па-мер-ці
па-мес-ці
па-месяч-н-а
па-месяч-н-ы
па-мет- -а

па-мет-к-а
па-мец-і-ць
па-меш-ва-нн-е
па-меш-ва-ць
памешч-ык(параўн. памесц- -е)
памешч-ыц-а
памешч-ы[ц-к]-і
(памешч+ык+ск+і)
па-мёр-ш-ы
па-міг-а-ц-е-ць
па-міг-а-ць
па-міг-ц-е-ць
памідор-н-ы
па-міл-ав-а-нн-е
па-міл-ав-а-ць
па-міл-ав-а-ць
па-мільг-а-ц-е-ць
па-мільг-а-ць
па-мір-а-нн-е
па-мір-а-ць
па-мір-ы-ць
па-мле-ць
па-мнаж-а-ць
па-мнаж-энн-е
па-множ-ы-ць
па-мок-ну-ць
па-мол- па-моль-н-ы
па-моль-шчыкпа-морг-а-ць
па-морг-ва-ць
па-моршч-ы-ць
па-мостпа-моў-к-а
памоч-нікпамоч-ніц-а
памп-ав-а-нн-е
памп-ав-а-ць
пампас-ав-ы
па-мро-і-ць (па-мрой-і-ць)
па-муж-н-е-л-ы
па-муж-чын-ск-у

па-мул-я-ць
па-мур-ав-а-ць
па-мур-ка-ць
па-мурлы-ка-ць
па-мут-н-е-л-ы
па-мут-н-е-нн-е
па-мут-н-е-ць
па-муц-і-ць
па-муч-ы-ць
па-муштр-ав-а-ць
памфлет-н-ы
памфлет-ыстпамфлет-ыст-к-а
па-мч-а-ць
па-мы- -і (па-мый- -і)
па-мый-н-ы
па-мыл-і-ць
па-мыл-к-а
па-мыл-к-ов-а
па-мыл-к-ов-асцьпа-мыл-к-ов-ы
па-мы-ць
па-мяк-ч-э-л-ы
па-мяк-ч-э-ць
па-мял-е-ць
па-мяль-ч-э-ць
па-мянц-і-ць
па-мян-ш-а-льн-ы
па-мян-ш-а-ць
па-мян-ш-энн-е
па-мян-я-ць
па-мярк-оў-н-а
па-мярк-оў-н-асцьпа-мярк-оў-н-ы
па-мярцв-е-ць
па-мяс-і-ць
па-мясц-і-ць
памят-ав-а-ць
памят-к-а
памят-лів-асцьпамят-лів-ы
памят-н-ы
па-мяў-ка-ць
па-мя-ць

па-мяч-а-ць
па-мяш-а-ць
пан-ав-а-нн-е
пан-ават-ы
пан-ав-а-ць
па-нав-е-ць
па-над-н-а
па-над-н-асцьпа-над-н-ы
панарам-н-ы
па-нас-і-ць
панегір-ыкпанегір-ыстпанегір-ыст-к-а
панегір-ыч-н-а
панегір-ыч-н-ы
панель-н-ы
пан-енк-а
па-нес-ці
па-ніж-а-льн-ы
па-ніж-а-ць
па-ніж-энн-е
па-ніж-э-ць
па-ніз-а-ць
па-ніз-е
па-ніз-і-ць
панік-ав-а-ць
па-нік-а-ць
панік-ёрпанік-ёр-ск-і
панік-ёр-ств-а
па-нік-л-ы
паніч-н-а
паніч-н-ы
па-нішч-ы-ць
пан-н-а
па-нов-аму
па-нош-ан-ы
пансіён-ск-і
пансіян-атпансіян-ерпансіян-ер-к-а
пан-ск-і

пан-ств-ав-а-ць
пантамім-істпантамім-іст-к-а
пантамім-ічн-ы
пантамім-н-ы
пантон-н-ы
па-нудз-і-ць
па-ну-к-ва-ць
па-нур-а
па-нур-асцьпа-нур-ва-ць
па-нур-ы
па-нур-ыст-ы
па-нур-ы-ць
пан-у-юч-ы (пан-уй-уч-ы)
панцыр-н-ы
панчош-н-ікпанчош-ніц-а
панчош-н-ы
пан-шчын-н-ы
па-ны-л-а
па-ны-л-асцьпа-ны-л-ы
па-ныр-а-ць
па-ны-ць
па-нюх-а-ць
па-нюш-к-а
па-ня-вер-к-а
па-ня-вол-і
па-ня-воль-н-і[ц-к]-у
(па+ня+воль+н+ік+ск+у)
панядзелк-ав-ы
па-нянь-ч-ы-ць
па-ня-т-ы
папад-а-нн-е
папад-а-ць
па-пад-а-ць
па-пал-ам
па-паласк-а-ць
па-палір-ав-а-ць
па-пал-і-ць
па-палох-а-ць
па-пал-о-ць

па-палудн-ав-а-ць
па-паляв-а-ць
па-памп-ав-а-ць
па-пан-ск-у
па-пан-ств-ав-а-ць
папар-ав-ы (ад папар –
незасеянае поле)
па-парадк-ав-а-ць
папарат-нікпапарат-нік-ав-ы
па-пар-н-а
па-пар-н-ы
па-партый-н-аму
па-паруш-ы-ць
па-пар-ы-ць
па-пас- па-пас-в-і-ць
па-пас-к-а
папас-ці (у цэль)
па-паў-дн-і
па-паўз-ці
па-паўн-енн-е
па-паўн-е-ць
па-паўн-я-ць
па-пах-ва-ць
па-пац-е-ць
па-па-цём-к-у
папач-н-ы (ад папка)
па-перадж-а-льн-ы
па-перадж-а-ць
па-перадз-е
па-пера-мен-н-а
папер-к-а
па-перч-ы-ць
па-песц-і-ць
па-пе-ць
па-пік-а-нн-е
па-пік-а-ць
па-пік-ну-ць
па-піл-ав-а-ць
па-пільн-ав-а-ць
папірус-ав-ы
папірус-н-ы
па-піс-а-ць

па-піск-ва-нн-е
па-піск-ва-ць
па-піх-а-ць
па-пі-ць
па-пішч-а-ць
паплав-ец- (лес у пойме ракі)
па-плав-окпа-плак-а-ць
па-плаў-к-ов-ы
па-плес-ці
па-плец-ін-а
па-плеч-нікпа-плеч-ніц-а
па-плы-ць
па-плюх-а-ць
па-плюх-ва-ць
па-поўз-а-ць
па-поў-нач-ы
па-поўн-і-ць
пап-оў-ск-і
па-прав-е-ць
па-прав-і-ць
па-праж-ы-ць
папрак-а-ць
папрак-ну-ць
па-пралетар-ск-у
па-прапад-а-ць
па-прас-і-ць
па-прастар-н-е-ць
па-прасц-е-ць
па-прас-ці
па-праў-к-а
па-праўл-енн-е
па-праўл-я-ць
па-праў-н-ы
па-праў-ч-ы
па-праў-шчыкпа-праў-шчыц-а
па-прац-ав-а-ць
па-проб-ав-а-ць
па-прост-у
папруж-к-а
па-прыгаж-э-ць
па-прыяцель-ск-у

па-прэг-чы
па-прэ-ць
па-псав-а-ць
пап-ск-і
пап-ств-а
па-птуш-ын-аму
па-пудз-і-ць
па-пудр-ы-ць
па-пуж-а-ць
папуляр-н-а
папуляр-н-асцьпапуляр-н-ы
папуляр-ызав-а-ць
папуляр-ызатарпапуляр-ызацы-я
(папуляр-ызацый-а)
па-пуск-а-ць
па-пусц-і-ць
па-пут-а-ць
па-пух-ну-ць
па-пырск-а-ць
па-пырск-ва-ць
па-пырх-а-ць
па-пырх-ва-ць
па-пыт-а-ць
па-пэцк-а-ць
папял-е-ць
папял-іст-ы
папяр-ов-ы
па-пярок (параўн. на-су-перак)
па-пяроч-к-а
па-пяроч-н-ікпа-пяроч-н-ы
па-пярэдж-анн-е
па-пярэдж-ва-нн-е
па-пярэдж-ва-ць
па-пярэдз-і-ць
па-пярэд-н-е
па-пярэд-н-і
па-пярэд-н-ікпа-пярэд-н-іц-а
па-пярэд-н-іча-ць
па-[пя-ч]ы (па+пяк+чы)
па-раб-ак-

па-раб-і-ць
па-раб-ч-анк-а
пар-а-воз- пар-а-воз-а-буд-ав-а-нн-е
пар-а-воз-а-буд-аў-ніч-ы
пар-а-воз-а-рамонт-н-ы
пар-а-воз-н-ы
пар-ав-ы
па-рад- -а
па-рад-ав-а-ць
парадакс-альн-а
парадакс-альн-асцьпарадакс-альн-ы
па-радж-а-ць
па-радж-энн-е
па-радз-е-ць
парадз-ірав-а-нн-е
парадз-ірав-а-ць
па-радз-і-ць
па-радз-і-ць
парадк-ав-а-ць
парадк-ав-ы
па-рад-к-ов-ы
парад-н-асцьпа-рад-н-і-ць
парад-н-ы
парад-ый-н-а
парад-ый-н-асцьпарад-ый-н-ы
парад-ыстпа-раён-н-а
па-раён-н-ы
па-раж-а-льн-асцьпа-раж-а-льн-ы
па-раж-а-ць
па-раж-энн-е
па-раж-энч-ы
па-разум-е-нн-е
па-рузум-н-е-ць
па-ра-і-ць (па-рай-і-ць)
пар-а-кон-к-а
пар-а-кон-н-ы
паралел-ізм-

паралель-н-а
паралель-н-асцьпаралель-н-ы
параліз-ав-а-н-асцьпараліз-ав-а-н-ы
параліз-ав-а-ць
параліз-ацы-я (параліз-ацый-а)
па-ран-ей-ш-аму
па-ран-і-ць
пар-анн-е
пар-ан-ы
пар-а-падобн-ы
пар-а-пра-вод-н-ы
па-рас-нік- (па+раст+нік+ )
па-раст-акпа-раст-а-ць
па-раст-к-ав-ы
па-[рас-ц]і (па+раст+ці)
парас-яч-ы
па-рат-унакпар-а-турбін-а
пар-а-турбін-н-ы
па-раўн-ав-а-ць
па-раўн-а-льн-а
па-раўн-а-льн-асцьпа-раўн-а-льн-ы
па-раўн-а-нн-е
па-раўн-а-ўч-ы
па-раўн-а-ць
па-раўн-оў-ва-нн-е
па-раўн-оў-ва-ць
парафін-ав-ы
парах-ав-ы
па-рахман-е-ць
парах-н-е-ць
парах-н-я
парах-н-яв-ы
пар-а-ход- пар-а-ход-н-ы
пар-а-ход-ств-а
па-раш-а-ць
парашк-ов-ы
парашут-н-ы

парашут-ыстпарашут-ыст-к-а
па-рв-а-ць
па-рж-ав-е-ць
па-рж-а-ць
парк-ав-ы
паркал-ёв-ы
паркет-н-ы
паркет-чыкпаркет-чыц-а
парламент-арн-ы
парламент-арызмпарламент-арыйпарламенц-ёрпарламенц-ёр-ск-і
парламенц-ёр-ств-а
пар-н-а
пар-н-асцьпар-н-ікпар-н-ік-ов-ы
пар-ну-ць
пар-н-ы
па-род-а
па-родз-іст-ы
па-род-н-асцьпа-род-н-ы
парод-ы-я (парод-ый-а)
парож-ыст-асцьпарож-ыст-ы
па-розн-аму
пароль-н-ы
паром-н-ы
паром-шчыкпа-рос-л-ы (па+рост+л+ы)
па-роўн-у
па-рох-ка-ць
пар-о-ць
пар-ою
парс-юкпарт-ав-ікпарталь-н-ы
партатыў-н-асцьпартатыў-н-ы

парт-ов-ы
партрэт-н-ы
партрэт-ыстпартрэт-ыст-к-а
партфель-н-ы
партызан-і-ць
партызан-к-а
партызан-ск-i
партызан-ств-а
партызан-шчын-а
партый-н-асцьпартый-н-ы
партытур-н-ы
парты-я (партый-а)
партэр-н-ы
па-руб-і-ць
па-руб-к-а
па-руб-шчыкпа-рудз-е-ць
па-руж-ав-е-ць
па-рук- -а
па-румян-і-ць
парус-ін-а
парус-ін-ав-ы
па-ру[с-к]-у (па+рус+ск+у)
парус-н-ікпарус-н-ы
па-рух-а-ць
па-руч-а-льн-ы
па-руч-ы-цельпа-руч-ы-цель-к-а
па-руч-ы-цель-ск-і
па-руч-ы-цель-ств-а
па-руш-а-льнікпа-руш-а-льніц-а
па-руш-а-ць
паруш-ын-а
паруш-ын-к-а
па-руш-ы-ць
паруш-ы-ць
па-руш-энн-е
парфум-ерпарфум-ер-н-ы

парфум-ер-ы-я (парфум-ер-ый-а)
парфум-н-ы
парцы-ён- (парцый-он- )
парцы-ён-н-ы (парцый-он-н-ы)
парцьер-н-ы
парч-ов-ы
пар-шчыкпа-рыб-ач-ы-ць
па-рыв-а-нн-е
па-рыв-а-ць
па-рыв-іст-а
па-рыв-іст-асцьпа-рыв-іст-ы
па-рыд-а-ць
па-рыж-э-ць
па-рык-а-ць
парык-ов-ы
пар-ы-льн-ы
пар-ы-льн-я
пар-ы-льшчыкпа-рып-а-ць
па-рып-ва-нн-е
па-рып-ва-ць
па-рып-е-ць
парырав-а-нн-е
парырав-а-ць
па-рыс-ав-а-ць
парытэт-н-асцьпарытэт-н-ы
па-рыў- пар-ы-ць
па-ры-ць
па-рэз- па-рэз-а-ць
па-рэкаменд-ав-а-ць
парэч-к-а (гіст. па-рэч-к-а)
парэч-к-ав-ы
парэч-нікпа-сабач-аму
па-саве[ц-к]-у
(па+савет+ск+у)
па-сад-ач-н-ы
па-садж-а-ць

па-са-дзей-н-іча-ць
па-садз-і-ць
па-сад-к-а
пасаж-н-ы
пасажыр-к-а
пасажыр-ск-i
па-сакат-а-ць
па-саладз-і-ць
па-салаў-ін-аму
(па-салаўй-ін-аму)
па-салда[ц-к]-у
(па+салдат+ск+у)
па-сал-і-ць
па-са-праўд-н-аму
па-сап-ці
па-саром-і-ць
па-сач-ы-ць
па-сва-вол-і-ць
(па+сва+я+вол+i+ць)
па-свар-ы-ць
па-сват-а-ць
па-сведч-а-нн-е
па-сведч-ы-ць
па-свідр-ав-а-ць
па-свін-ск-у
па-свіст-а-ць
па-свіст-ва-нн-е
па-свіст-ва-ць
пас-в-і-ць
па-свяж-э-ць
па-свят-к-ав-а-ць
па-свят-л-е-ць
па-свят-оч-н-аму
па-свяц-і-ць
па-свяч-энн-е
па-сел-ен-ы
па-сел-ішч-а
па-серабр-ы-ць
па-серд-ав-а-ць
па-сес-ці
па-се-ў- пасеч-н-ікпa-се-я-ць (па-сей-а-ць)
па-сёл-ак-

па-сів-е-нн-е
пa-ciвep-a-ць
па-сів-е-ць
па-сіль-н-ы
па-сін-е-ць
па-сін-і-ць
пa-ciп-ну-ць
па-сірац-е-ць
пa-cipaц-i-ць
пaciў-н-а
пacіў-н-асцьпaciў-н-ы
па-скавыт-а-ць
па-скавыт-ва-ць
па-скак-а-ць
па-скак-ва-ць
па-скар-а-льн-ы
па-скар-а-ць
па-скар-энн-е
па-сквар-ы-ць
пасквіль-н-ы
пасквіл-янтпасквіл-янт-к-а
пасквіл-ян[ц-к]-і
(пасквіл+янт+ск+і)
па-скор-ан-ы
па-скор-ва-ць
па-скор-ы-ць
па-скрып-а-ць
па-скрып-ва-ць
па-скрып-е-ць
па-скрэб-ці
па-скуб-ва-ць
па-скуб-ці
па-скугол-і-ць
па-слаб-е-ць
па-слаб-і-ць
па-слабл-енн-е
па-слабл-я-ць
па-слав-ян-ск-у
па-сл-а-нецпа-сл-а-нк-а
па-сл-а-нн-е
па-сл-а-нн-іц-а

па-сл-а-нн-і[ц-к]-і
(па+сл+а+нн+ік+ск+і)
па-сл-а-ць
па-слін-і-ць
па-слой-н-а
па-слой-н-ы
па-слоў-н-а
па-слоў-н-ы
па-слуг- -а
па-слуг-ачпа-слуг-ач-к-а
па-служ-лів-а
па-служ-н-ы
па-слух-а-ць
па-слух-мян-а
па-слух-мян-асцьпа-слух-мян-ы
па-слуш-энств-а
пасля-абедз-енн-ы
пасля-апер-ацый-н-ы
пасля-ва-ен-н-ы
(пасля-вай-эн-н-ы)
па-сляд-оў-н-а
па-сляд-оў-н-асцьпа-сляд-оў-н-iкпа-сляд-оў-н-іц-а
па-сляд-оў-н-ы
пасля-заўтра
пасля-з'-езд-аўск-i
пасля-кастрычні[ц-к]-і
(пасля+кастрычнік+ск+i)
па-сляп-і-ць
пасля-рэвалюцый-н-ы
пасля-слоў-е (пасля-слоў-й-э)
па-смаж-ы-ць
па-смак-ав-а-ць
па-смакт-а-ць
па-смал-і-ць
па-сме-ць
па-сме-ш-ышч-а
па-смокт-ва-ць
па-смуг-л-е-л-ы
па-смуг-л-е-ць

па-смут-к-ав-а-ць
па-смут-н-е-л-ы
па-смут-н-е-ць
па-смял-е-ць
па-смярот-н-а
па-смярот-н-ы
па-смя-ш-ы-ць
па-снав-а-ць
па-снеда-ць
па-с-ну-ць (па+сп+ну+ць)
па-сов-а-ць
па-сол-ен-ы
пасоль-ск-i
пасоль-ств-а
па-соп-ва-нн-е
па-соп-ва-ць
па-соў-ва-нн-е
па-соў-ва-ць
па-сох-ну-ць
па-спаборніч-а-ць
пa-спавяд-а-ць
па-спагад-а-ць
па-спакай-н-е-ць
па-сп-а-ць
па-спе-ць
па-спеш-лів-а
па-спеш-лів-асцьпа-спеш-лів-ы
па-спрыя-ць
паспыт-а-ць
па-спя-ва-нн-е
па-спя-ва-ць (спе-л-ы)
па-с-пя-ва-ць (пе-ць)
паспя-ва-ць (паспяхова вучыцца)
паспя-х-ов-а
паспя-х-ов-асцьпаспя-х-ов-ы
пасрэдн-а
пасрэдн-асцьпасрэд-нік(гіст. па-срэд-нік- )
пасрэд-ніц-а
пасрэд-ні[ц-к]-і
(пасрэд +нік+ск+і)

пасрэд-ні[ц-тв]-а
(пасрэд+нік+ств+а)
пасрэд-ніч-а-ць
па-сс-а-ць
па-став-і-ць
паст-ав-ы
па-стагн-а-ць
па-стал-е-ць
па-станав-і-ць
па-станаўл-я-ць
па-станов- -а
па-станов-ач-н-ы
па-станоў-к-а
па-станоў-шчыкпа-станоў-шчыц-а
па-стар-а-даўн-яму
па-стар-ому
па-стар-ы-ць
па-стар-э-ць
па-стаў-к-а
па-стаўл-я-ць
па-стаў-шчыкпа-стаў-шчыц-а
па-ста-ць
пастаян-н-а
пастаян-н-ы
пастаян-ств-а
па-ста-я-ць (па-стай-а-ць)
па-стой- па-стой-н-ы
па-стракат-а-ць
па-страл-я-ць
па-страч-ы-ць
па-страш-ы-ць
па-стро-і-ць (па-строй-і-ць)
пастронк-ав-ы
па-струг-а-ць
па-стрыг-а-ць
па-стрыг-чы
па-стрэль-ва-ць
па-студз-і-ць
па-стук-а-ць
па-стук-ва-нн-е
па-стук-ва-ць

пастул-атпастул-ірав-а-ць
па-ступ-а-льн-ы
па-ступ-а-ць
пa-cтyn-i-ць
па-ступл-енн-е
па-ступ-ов-а
па-ступ-ов-асцьпа-ступ-ов-ы
пас-тухпас-тух-оўпас-тух-оў-ск-i
пас-тух-оў-ств-а
пас-туш-к-а
пас-туш-ын-ы
па-сты-ць
пастэр-ызав-а-ць
пастэр-ызацы-я
(пастэр-ызацый-а)
пa-суд-а (параўн. са-суд- )
па-суд-а-мый-к-а
па-судз-ін-а
па-судз-і-ць
па-суд-н-ікпа-суд-н-іц-а
па-суд-н-ы
па-сук-а-ць
па-сум-ав-а-ць
па-сум-н-е-ць
па-су-ну-ць
па-сурав-е-ць
па-сур'ёз-н-аму (napaўн. у-сур'ёз)
па-сур'ёз-н-е-ць
пa-cypм-і-ць
па-сусед-ск-у
па-сутач-н-а
па-сух-у
па-су-час-н-аму
па-суш-ы-ць
па-сцель- па-сцель-н-ы
па-сцераг-чы
па-сцёб-а-ць

па-сцёб-ва-ць
пас-ці
па-сцір-а-ць
пасц-і-ць
па-сыл-а-нн-е
па-сыл-а-ць
па-сыл-ач-н-ы
па-сыл-к-а
па-сыль-н-ы
па-сын-акпа-сып-а-нн-е
па-сып-а-ць
па-сып-а-ць
па-сыр-э-ць
па-сых-а-нн-е
па-сых-а-ць
па-сыц-е-ць
пась-б-а
па-сябр-ав-а-ць
па-сябр-оў-ск-у
пасяг-а-нн-е
пасяг-а-ць (гіст. па-сяг-а-ць)
пасяг-ну-ць
па-сядз-е-ць
па-сядл-а-ць
па-сял-ен-ец(параўн. па-сел-ен-ы)
па-сял-енн-е
па-сял-і-ць
па-сял-к-ов-ы
па-сял-я-ць
па-сямей-н-аму
па-сямей-н-ы
па-сярод
па-сярод-к-у
па-сярэдз-ін-е
па-ся-ў-н-ы
па-[ся-ч]ы (па+сяк+чы)
па-тавары[с-к]-у
(па +таварыш+ск+у)
па-та-емн-асць(па-тай-эмн-асць- )
па-та-емн-iк- (па-тай-эмн-ік- )
па-та-емн-ы (па-тай-эмн-ы)

па-тай-н-ікпа-тай-н-ы
па-так-а-нн-е
па-так-а-ць
па-там-і-ць
па-тан-е-ць
па-тан-і-ць
па-та-ну-ць (па+тап+ну+ць)
па-танц-ав-а-ць
па-тан-ч-а-ць
па-тан-ч-ы-ць
па-тан-ч-э-нн-е
па-тан-ч-э-ць
пa-тaп-i-ць
пa-тапл-енн-е
па-тапл-я-ць
па-тапт-а-ць
па-тармас-і-ць
па-тасав-а-ць
на-тасоў-к-а
па-таўсц-е-ць
па-таўсц-і-ць
па-[таў-ч]ы (па+таўк+чы)
па-таўшч-а-ць
па-таўшч-энн-е
патач-н-ы
па-тач-ы-ць
па-тк-а-ць
па-тл-е-ць
пат-лів-асцьпат-лів-ы
па-тлусц-е-ць
па-ток- патом-акпатом-н-ы
па-том-н-ы (ад том)
патом-ств-а
па-тон-ч-ва-нн-е
па-тон-ч-ва-ць
па-топ- па-торг-а-ць
па-торг-ва-нн-е
па-торг-ва-ць
па-торк-а-ць

па-торк-ва-ць
па-точ-н-асцьпа-точ-н-ы
па-траб-ав-а-льн-а
(параўн.па-трэб-н-а)
па-траб-ав-а-льн-асцьпа-траб-ав-а-льн-ікпа-траб-ав-а-льн-ы
па-траб-ав-а-нн-е
па-траб-ав-а-ць
па-трав-і-ць
па-тр-а-енн-е (па-тр-ай-энн-е)
патран-ав-а-нн-е
патран-атпатран-ав-а-ць
патран-ірав-а-ць
па-трап-а-ць
пa-тpaп-i-ць
па-трапл-я-ць
па-трац-і-ць
па-трашч-а-ць
патраш-ы-ць
патраш-энн-е
па-тр-о-ен-ы (па-тр-ой-эн-ы)
па-тр-о-і-ць (па-тр-ой-і-ць)
па-тр-ой-ва-нн-е
па-тр-ой-ва-ць
па-тр-ой-н-ы
патрон-н-ікпатрон-н-ы
па-трох-у
па-трош-к-у
па-труб-i-ць
патруль-н-ы
патрул-яв-а-нн-е
патрул-яв-а-ць
пa-тpyц-i-ць
па-трывож-ы-ць
патрыёт-к-а
па-трым-а-ць
па-трымц-е-ць
патрыярх-альн-а
патрыярх-альн-асцьпатрыярх-альн-ы

патрыярх-атпатрыярш-аств-а
патрыят-ызмпатрыят-ычн-а
патрыят-ычн-асцьпатрыят-ычн-ы
па-трэб- -а
па-трэб-ав-а-ць
па-трэб-н-а
па-трэб-н-асцьпа-трэб-н-ы
па-трэн-ірав-а-ць
па-трэс-ва-нн-е
па-трэс-ва-ць
па-трэск-ва-нн-е
па-трэск-ва-ць
па-трэс-ці
па-туж-ва-ць
па-туж-ы-ць
па-туж-ы-ць
па-туж-э-ць
па-туз-а-ць
па-туз-ва-нн-е
па-туз-ва-ць
па-туп-ац-е-ць
па-туп-ва-ць
па-туп-і-ць
па-тур-а-льнікпа-тур-а-льніц-а
па-тур-а-льні[ц-к]-і
(па +тур+а+льнік+ск+і)
па-тур-а-нн-е
па-тур-а-ць
па-турб-ав-а-ць
па-тух-а-нн-е
па-тух-а-ць
па-тух-ну-ць
па-туш-ав-а-ць
па-туш-ы-ць
па-тыдн-ёв-а
па-тыдн-ёв-ы
па-тык-а-ць
патыліч-н-ы
па-тынк-ав-а-ць

па-тых-а-ць
патэнт-ав-а-нн-е
патэнт-ав-а-н-ы
патэнт-ав-а-ць
патэнт-ав-ы
патэнт-н-ы
патэнцы-ял- (патэнцый-ал- )
патэнцы-яль-н-ы
(патэнцый-аль-н-ы)
патэтыч-н-а
патэтыч-н-асцьпатэтыч-н-ы
патэфон-н-ы
паў-… – першая частка
складаных слоў:
паў-аваль-н-ы і інш.
па-ўдарн-аму
паўдн-ёв-а-ру[с-к]-і
(паўдн+ёв+а+рус+ск+i)
паўдн-ёв-а-слав-ян-ск-і
паўдн-ёв-ы
па-ўзвод-н-ы
паўз-к-ом
паўз-ух-а
паўз-уч-асцьпаўз-уч-ы
паўз-ці
пaў-лін- (параўн. пав-а)
паў-лін-ав-ы
паўн-ават-ы
паўн-а-… – першая частка
складаных слоў:
паўн-а-вод-н-ы і інш.
паўн-ат-а
паўн-ей
паўн-ейш-ы
паўн-е-ць
паўноч-н-а-ру[с-к]-і
(паўноч+н+а+рус+ск+і)
паўноч-н-ік- (жыхар поўначы)
паў-ноч-н-ік- (параўн. паў-ноч-ы)
паўноч-н-іц-а (жыхарка поўначы)
паў-ноч-н-іц-а

(параўн. паў-ноч-ы)
паўноч-н-ы
(ад поўнач – кірунак свету)
паўн-ютк-а
паўн-ютк-і
па-ўплыв-а-ць
па-ўроч-н-а
па-ўроч-н-ы
па-ў-ста-ва-ць (устаць)
паўста-ва-ць(паднімаць
naўстанне)
паўста-нецпаўста-нн-е
паўста-н-цк-i
(паўста+нт+ск+і)
паўста-н-ств-а
(паўста+нт+ств+а)
паўста-ць
па-ўсюд-н-а
па-ўсюд-н-асцьпа-ўсюд-н-ы
па-ўс-я-дзён-н-а
па-ўс-я-дзён-н-асцьпа-ўс-я-дзён-н-ы
па-ўс-я-мес-н-а
(па+ўс+я+месц+н+а)
па-ўс-я-мес-н-ы
(па+ўс+я+месц+н+ы)
паўтар-а-гад-ов-ы
паўтар-а-льнасцьпаўтар-а-месяч-н-ы
паўтар-а-метр-ов-ы
паўтар-а-ст-а
паўтар-а-ць
паўтар-ы-ць
паўтар-энн-е
паўтор- паўтор-н-а
паўтор-н-ы
па-ўцяк-а-ць
па-ўчара-шн-яму
па-ўшчу-ва-ць

па-фантаз-ірав-а-ць
па-фарб-ав-а-ць
па-фарб-оў-к-а
па-фарс-і-ць
пафас-н-ы
па-філасоф-ск-у
па-філасоф-ств-ав-а-ць
па-франт-ав-ому
па-фыр-ка-ць
па-фыр-к-ва-ць
пах- па-хав-а-льн-ы
па-хав-а-нн-е
па-хав-а-ць
па-хадайніч-а-ць
па-хадж-а-ць
па-хадж-ва-ць
па-хадз-і-ць
па-халад-а-нн-е
па-халад-а-ць
па-халадз-е-ць
па-халад-н-е-ць
па-хандр-ы-ць
па-хап-а-ць
па-хараш-э-ць
па-харк-а-ць
па-харч-ав-а-ць
па-хат-н-яму
па-хвал- -а
па-хвал-і-ць
па-хваль-ва-ць
па-хваль-н-а
па-хваль-н-ы
па-хвал-яв-а-ць
па-хвар-э-ць
па-хіл- па-хіл-асцьпа-хіл-і-ць
па-хіл- -ы
па-хіл-я-ць
па-хіс-ну-ць
(па+хіст+ну+ць)

па-хіст-а-ць
па-хіст-ва-нн-е
па-хіст-ва-ць
па-хітр-ав-а-ць
па-хітр-ы-ць
па-хіхі-ка-ць
пах-к-і
па-хлус-і-ць
па-хляб-т-а-ць
па-хмур-н-а
па-хмур-н-асцьпа-хмур-н-е-ць
па-хмур-н-ы
пах-ну-ць
па-ход- паходж-анн-е
па-ходж-ва-ць
паходз-і-ць
па-ход-к-а
па-ход-н-ы
па-храбр-э-ць
па-храп-ва-нн-е
па-храп-ва-ць
па-храп-ці
па-хрумст-а-ць
па-хруст-а-ць
па-хруст-ва-ць
па-хрып-е-ць
па-худз-е-нн-е
па-худз-е-ць
па-ху-ка-ць
пах-уч-асцьпах-уч-ы
па-цадз-і-ць
па-цал-ав-а-ць
па-цал-унакпа-цал-унк-ав-ы
па-цар-ав-а-ць
па-цар-ств-ав-а-ць
па-цвердз-і-ць
па-цвіс-ці
па-цвыр-ка-ць
па-цвярдж-а-льн-ы

па-цвярдж-а-ць
па-цвярдж-энн-е
па-цвярдз-е-ць
пац-е-нн-е
па-цеп-ва-нн-е
па-цеп-ва-ць
па-цер-ці
па-цех- -а
пац-е-ць
па-цеш-н-а
па-цеш-н-ы
па-цеш-ы-ць
па-цёр-т-асцьпа-цёр-т-ы
па-цікав-а-ць
па-ціск-а-нн-е
па-ціск-а-ць
па-ціс-ну-ць (па+ціск+ну+ць)
па-ціх-ну-ць
па-ціх-у
па-ціш-э-ць
па-цкав-а-ць
па-цурч-а-ць
пацыент-к-а
па-цырав-а-ць
пацыф-істпацыф-іст-к-а
пацыф-іс[ц-к]-і
(пацыфіст+ск+і)
па-цэдж-ва-ць
па-цэл-і-ць
па-цяг-а-ць
па-цяг-ва-нн-е
па-цяг-ва-ць
па-цяг-ну-ць
па-цяж-э-ць
па-цям-н-е-нн-е
па-цям-н-е-ць
па-цяпер-ашн-яму
па-цяпл-е-нн-е
па-цяпл-е-ць
па-цярп-е-ць
па-цярух- -а

па-цяруш-ва-ць
па-цясн-енн-е
па-цясн-і-ць
па-цясн-я-ць
па-[ця-ч]ы (па+цяк+чы)
па-цяш-а-ць
пач-ак- (параўн. пак-ав-а-ць)
па-чака-ць
па-чалавеч- -ы
па-чап-а-ць
па-чап-і-ць
па-чапл-я-ць
па-чарн-е-нн-е
па-чарн-е-ць
па-чарн-і-ць
па-чарп-ну-ць
па-чарсцв-е-ць
па-чарц-і-ць
па-час-а-ць
па-час-ов-а
па-час-ов-ы
па-част-ав-а-ць
па-част-унакпа-ча-т-ак- (параўн. ус-ча-ць)
пачатак- (кукурузы)
па-ча-т-к-ов-ецпа-ча-т-к-ов-ы
па-ча-т-ы
па-ча-ць
па-чашч-энн-е
пачк-а (балетная)
пач-к-а (параўн. пач-ак- )
пач-к-ав-ы
па-чост-к-а
(параўн. па-част-унак- )
па-чу-цц-е
па-чу-цц-ев-асцьпа-чу-цц-ев-ы
па-чу-цц-ё
па-чу-цц-ёв-а
па-чу-цц-ёв-асцьпа-чу-цц-ёв-ы

па-чу-ць
пачців-а (гіст. па-чц-ів-а)
пачців-асцьпа-чын- (параўн. за-чын- - )
па-чын-а-льнікпа-чын-а-льніц-а
па-чын-а-нн-е
па-чын-а-ць
па-чырван-е-нн-е
па-чырван-е-ць
па-чырван-і-ць
па-чысц-і-ць
па-чыт-а-ць
па-чэз-ну-ць
па-чэрп-а-ць
па-чэс-н-а
па-чэс-н-асцьпа-чэс-н-ы
паш- -а
па-шавель-ва-ць
паш-ав-ы
па-шавял-і-ць
па-шаляв-а-ць
па-шан- -а (параўн. шан-ав-а-ць)
па-шан-ав-а-ць
па-шанц-ав-а-ць
па-шапт-а-ць
па-шарав-а-ць
па-шарп-а-ць
па-шар-э-ць
па-шаст-а-ць
па-шаткав-а-ць
па-шатр-ав-а-ць
па-шкад-ав-а-ць
па-шкл-і-ць
па-шкодж-анн-е
па-шкодж-ва-ць
па-шкодз-і-ць
пашл-ават-ы
па-шліф-ав-а-ць
пашпарт-н-ы

пашпарт-ызав-а-ць
пашпарт-ызацы-я
(пашпарт-ызацый-а)
пашпарт-ыстпашпарт-ыст-к-а
пашт-альёнпашт-альён-ск-і
пашт-амтпашт-ам[ц-к]-і
(пашт+амт+ск+і)
пашт-ов-ы
пашт-оў-к-а
па-штурх-а-ць
па-штуч-н-а
па-штуч-н-ы
паштэт-н-ы
па-шук-а-ць
па-шум-е-ць
па-шчабят-а-ць
па-шчап-а-ць
па-шчарб-і-ць
па-шчасц-і-ць
па-шчоўк-а-ць
па-шчоўк-ва-нн-е
па-шчоўк-ва-ць
па-шчыль-н-е-ць
па-шчым-е-ць
па-шчып-а-ць
па-шчып-ва-нн-е
па-шчып-ва-ць
па-шы-в-ач-н-ы
па-шып-е-ць
па-шыр-а-льн-ікпа-шыр-а-льн-іц-а
па-шыр-а-льн-ы
па-шыр-а-н-а
па-шыр-а-н-асцьпа-шыр-а-ць
па-шыр-ы-ць
па-шыр-э-нн-е

па-шыр-э-ць
па-шы-ў- па-шы-ць
паэз-і-я (паэз-ій-а)
па-экзамен-ав-а-ць
паэт-ызав-а-ць
паэт-ызацы-я (паэт-ызацый-а)
паэт-ык-а
паэт-ыч-н-а
паэт-ыч-н-асцьпаэт-ыч-н-ы
паэт-эс-а
паюс-н-ы
па-яв-ы (пай-ав-ы)
па-яд-а-нн-е
па-яд-а-ць
па-ядр-ан-е-ць
паяз-н-ы (паязд+н+ы)
па-ялч-а-ць
па-я-льн-ы (пай-а-льн-ы)
па-я-льшчык- (пай-а-льшчык- )
па-я-льшчыц-а
(пай-а-льшчыц-а)
па-я-нн-е (пай-а-нн-е)
па-я-н-ы (пай-а-н-ы)
па-ясн-енн-е
па-ясн-е-ць
паяс-н-іц-а
па-ясн-і-ць
паяс-н-іч-н-ы
паяс-н-ы
па-ясн-я-льн-ы
па-ясн-я-ць
паяс-окпа-яўл-енн-е
па-я-ць (пай-а-ць)
педагаг-іч-н-а
педагаг-іч-н-асцьпедагаг-іч-н-ы
педагог-ік-а

педаль-н-ы
педант-к-а
педант-ызмпедант-ычн-а
педант-ычн-асцьпедант-ычн-ы
педан[ц-к]-і (педант+ск+і)
педан[ц-тв]-а
(педант+ств+а)
педыятр-ычн-ы
педыятр-ы-я (педыятр-ый-а)
пейзаж-н-ы
пейзаж-ыстпейзаж-ыст-к-а
пек-арпемз-ав-ы
пен-іст-асцьпен-іст-ы
пен-і-ць
пен-к-а
пен-к-ав-ы
пенсі-ённ-ы (пенсій-онн-ы)
пенсі-я (пенсій-а)
пенсі-янер- (пенсій-анер- )
пенсі-янер-к-а (пенсій-анер-к-а)
пенсі-янер-ск-і
(пенсій-анер-ск-і)
пера-а-доль-н-ы
пера-адрас-ав-а-ць
пера-адрас-оў-ва-ць
пера-ар-а-ць
пера-арганіз-ав-а-ць
пера-арганіз-ацы-я
(пера-арганіз-ацый-а)
пера-арганіз-оў-ва-ць
пера-арф-ав-а-ць
пера-арф-оў-ва-ць
пера-арыент-ав-а-ць
пера-арыент-ацы-я
(пера-арыент-ацый-а)
пера-асігн-ав-а-нн-е
пера-асігн-ав-а-ць

пера-асігн-оў-ва-ць
пера-атэст-ав-а-ць
пера-атэст-ацы-я
(пера-атэст-ацый-а)
пера-атэст-оў-ва-ць
пера-бав-і-ць
пера-бад-а-ць
пера-баз-ірав-а-нн-е
пера-баз-ірав-а-ць
пера-баз-іроў-к-а
пера-балацірав-а-ць
пера-балаціроў-ва-ць
пера-балаціроў-к-а
пера-бал-е-ць
пера-баран-ав-а-ць
пера-баран-оў-ва-ць
пера-бег- пера-бег-чы
пера-беж-к-а
пера-беж-чыкпера-беж-чыц-а
пера-бел-к-а
пера-бель-ва-ць
пера-бі-ва-нн-е
пера-бі-ва-ць
пера-бінт-ав-а-ць
пера-бінт-оў-ва-ць
пера-бір-а-нн-е
пера-бір-а-ць
пера-бі-ць
пера-блыт-а-ць
пера-блыт-ва-ць
пера-бой- пера-бой-н-ы
пера-боль-ш-ан-а
пера-боль-ш-ан-асцьпера-боль-ш-анн-е
пера-боль-ш-ва-нн-е
пера-боль-ш-ва-ць
пера-боль-ш-ы-ць
пера-бор- пера-боўт-а-ць
пера-боўт-ва-ць
пера-брадз-і-ць

пера-брак-ав-а-ць
пера-брак-оў-ва-ць
пера-бр-а-ць
пера-брудз-і-ць
пера-брук-ав-а-ць
пера-брук-оў-ва-нн-е
пера-брук-оў-ва-ць
пера-бры-ва-ць
пера-бры-ць
пера-буд-ав-а-ць
пера-будз-і-ць
пера-буд-ов-а
пера-буд-оў-ва-нн-е
пера-буд-оў-ва-ць
пера-бы-ва-ць
пера-бяг-а-нн-е
пера-бяг-а-ць
пера-бял-і-ць
пера-ваб-і-ць
пера-вабл-іва-нн-е
пера-вабл-іва-ць
пера-ваг- -а
пера-важ-а-ць
пера-важ-ва-нн-е
пера-важ-ва-ць
пера-важ-н-а
пера-важ-н-асцьпера-важ-н-ы
пера-важ-ы-ць
пера-ваз-і-ць
пера-вал- пера-вал-ач-н-ы
пера-вал-і-ць
пера-вал-к-а
пера-валь-ва-нн-е
пера-валь-ва-ць
пера-вандрав-а-ць
пера-вандроў-ва-нн-е
пера-вандроў-ва-ць
пера-вар-ва-нн-е
пера-вар-ва-ць
пера-вар-к-а
пера-варот- -

пера-вароч-ва-нн-е
пера-вароч-ва-ць
пера-вар-ы-ць
пера-вастр-ы-ць
пера-вед-а-ць
пера-вед-ва-ць
пера-вез-ці
пера-вей-ва-нн-е
пера-вей-ва-ць
пера-вел-іч-энн-е
пера-вес-і-ць
пера-вес-ці
пера-ветр-ыва-нн-е
пера-ветр-ыва-ць
пера-ветр-ы-ць
пера-веш-а-ць
пера-веш-ва-нн-е
пера-веш-ва-ць
пера-ве-я-ць (пера-вей-а-ць)
пера-ві-ва-нн-е
пера-ві-ва-ць
пера-віс-е-ць
пера-ві-ць
пера-вод- пера-водз-і-ць
пера-вод-н-ы
пера-воз- псра-воз-ач-н-ы
пера-воз-і-ць
пера-воз-к-а
пера-воз-н-ы
пера-воз-чыкпера-воз-чыц-а
пера-воз-чы[ц-к]-і
(пера+воз+ чык+ск+і)
пера-вор-ва-нн-е
пера-вор-ва-ць
пера-вор-к-а
пера-востр-ыва-нн-е
пера-востр-ыва-ць

пера-вуч-ан-ы
пера-вуч-ва-нн-е
пера-вуч-ва-ць
пера-вуч-ы-ць
пера-вы-бар-н-ы
пера-вы-бар-ч-ы
пера-выда-ва-ць
пера-выдатакпера-выдатк-ав-а-нн-е
пера-выдатк-оў-ва-ць
пера-выда-ць
пера-выкан-а-нн-е
пера-выкан-а-ць
пера-выкон-ва-ць
пера-выс-і-ць
пера-выхав-а-нн-е
пера-выхав-а-ць
пера-выхоў-ва-ць
пера-выш-а-ць
пера-выш-энн-е
пера-вэндж-ва-ць
пера-вэндз-і-ць
пера-вяз-а-ць
пера-вяз-ач-н-ы
пера-вяз-ва-нн-е
пера-вяз-ва-ць
пера-вяз-к-а
пера-вязь- пера-вя-л-і-ць
(пера+вяд+л+і+ць)
пера-вял-іч-ан-асцьпера-вял-іч-ан-ы
пера-вял-іч-ва-нн-е
пера-вял-іч-ва-ць
пера-вял-іч-ы-ць
пера-вя-ль-ва-ць
(пера+вяд+ль+ва+ць)
пера-вяр-ну-ць
пера-габл-ёў-ва-ць
пера-габл-яв-а-ць
пера-гавар-ы-ць

пера-гавор-ва-нн-е
пера-гавор-ва-ць
пера-гавор-н-ы
пера-гавор- -ы
пера-ган-я-ць
пера-гар- пера-гар-ав-а-ць
пера-гарадз-і-ць
пера-гар-а-ць
пера-гар-ва-нн-е
пера-гар-ва-ць
пера-гар-ну-ць
(пера+гарт+ну+ць)
пера-гар-н-ы
пера-гарод-ач-н-ы
пера-гародж-ва-ць
пера-гарод-к-а
пера-гарт-ав-а-ць
пера-гарт-а-ць
пера-гарт-оў-ва-нн-е
пера-гарт-оў-ва-ць
пера-гарт-оў-к-а
пера-гарч-ы-ць
пера-гар-э-л-ы
пера-гар-э-ць
пера-гатав-а-ць
пера-гац-і-ць
пера-гач-ва-ць
пера-гіб- пера-гіб-а-нн-е
пера-гіб-а-ць
пера-гі-н-а-ць
(пера+гіб+н+а+ць)
пера-гі-ну-ць
(пера+гіб+ну+ць)
пера-гладж-ва-ць
пера-гладз-і-ць
пера-гледз-е-ць
пера-гляд- пера-гляд-а-нн-е
пера-гляд-а-ць

пера-гляд-ва-нн-е
пера-гляд-ва-ць
пера-гн-а-ць
пера-гні-ва-ць
пера-гні-ць
пера-гной- пера-гной-ва-ць
пера-гной-н-ы
пера-г-ну-ць
(пера+гіб+ну+ць)
пера-гон- пера-гон-ач-н-ы
пера-гон-к-а
пера-гон-н-ы
пера-горт-ва-нн-е
пера-горт-ва-ць
пера-граб-а-нн-е
пера-граб-а-ць
пера-гра-ва-льн-ікпера-гра-ва-нн-е
пера-гра-ва-ць
пера-граф-і-ць
пера-груж-а-н-асцьпера-груж-а-ць
пера-груз-ач-н-ы
пера-груз-і-ць
пера-груз-к-а
пера-груп-ав-а-ць
пера-груп-оў-ва-ць
пера-груп-оў-к-а
пера-грыз-а-ць
пера-грыз-ці
пера-грэб-ці
пера-грэ-ў- пера-грэ-ць
пера-гук-ва-нн-е
пера-гуль-ва-нн-е
пера-гуль-ва-ць
пера-гул-я-ць
пера-гушк-а-ць
перад-абедз-енн-ы
пера-да-ва-ць

перад-ав-ікперад-ав-ы
пера-да-і-ць (пера-дай-і-ць)
перад-апер-ацый-н-ы
перад-апошн-і
пера-дар-ы-ць
пера-да-т-ачн-ы
пера-да-т-чыкпера-да-ць
пера-да-ч-а
перад-ва-ен-н-ы
(перад-вай-эн-н-ы)
перад-весн-ав-ы
перад-вячэр-н-і
перад-гор'-е (перад-гор-й-э)
перад-гор-н-ы
пера-дзел- пера-дзель-ва-ць
пера-дзір-а-ць
пера-дзял-і-ць
пера-дзяўб-ці
перад-кастрычні[ц-к]-і
(перад+кастрычнік+ск+і)
перад-к-ов-ы
перад-май-ск-і
перад-маст-ав-ы
перад-нав-а-год-н-і
перад-навальніч-н-ы
пера-дой-ва-ць
пера-дой-к-а
перад-окпера-дор-ва-ць
перад-пуск-ав-ы
пера-дражн-іва-нн-е
пера-дражн-іва-ць
пера-дражн-і-ць
перад-ран-іш-н-і
пера-др-а-ць
пера-друк- пера-друк-ав-а-ць
пера-друк-оў-ва-нн-е

пера-друк-оў-ва-ць
перад-світ-а-льн-ы
перад-свят-оч-н-ы
перад-стэпперад-сэрдз-ев-ы
пера-дуж-а-ць
пера-дум-а-ць
пера-дум-ва-ць
перад-умов-а
пера-душ-ва-ць
пера-душ-ы-ць
пера-дых-ну-ць
пера-дыш-к-а
пера-езд- пера-ез-н-ы (пера+езд+н+ы)
пера-ем-н-а
пера-ем-н-асцьпера-ем-н-ікпера-ем-н-іц-а
пера-ем-н-ы
пера-ес-ці
пера-ех-а-ць
пера-жав-а-ць
пера-жан-і-ць
пера-жа-ць
пера-жоў-ва-нн-е
пера-жоў-ва-ць
пера-жы-ва-нн-е
пера-жы-ва-ць
пера-жы-т-акпера-жы-т-ач-н-ы
пера-жы-т-ы
пера-жы-ць
пера-за-клад- пера-за-ключ-энн-е
пера-залац-і-ць
пера-за-лог- пера-зван-і-ць
пера-звон- пера-звонь-ва-ць
пера-зім-ав-а-ць
пера-зім-оў-к-а
пера-з-мен-к-а

пера-знаём-і-ць
пера-зяб-ну-ць
пера-ігр-ыва-нн-е
пера-ігр-ыва-ць
пера-йгр-а-ць
пера-йм-а-льн-асцьпера-йм-а-льн-ікпера-йм-а-льн-іц-а
пера-йм-а-льн-і[ц-к]-і
(пера+йм+а+льн+ік+ск+і)
пера-йм-а-льн-ы
пера-йм-а-нн-е
пера-йм-а-ць
пера-йм-ен-ав-а-нн-е
пера-йм-ен-ав-а-ць
пера-йм-ян-оў-ва-ць
пера-йнач-ва-нн-е
пера-йнач-ва-ць
пера-йнач-ы-ць
пера-йс-ці
пера-кав-а-ць
пера-каз- пера-каз-а-ць
пера-каз-ва-нн-е
пера-каз-ва-ць
пера-калац-і-ць
пера-кал-о-ць
пера-калоч-ва-ць
пера-калых-а-ць
пера-камяч-ы-ць
перакан-а-льн-а
перакан-а-льн-асцьперакан-а-н-а
перакан-а-н-асцьперакан-а-нн-е
пера-канапац-і-ць
пера-канапач-ва-ць
перакан-а-ўч-а
перакан-а-ўч-асцьперакан-а-ўч-ы
перакан-а-ць

пера-канстру-яв-а-ць
пера-кап-а-ць
пера-кап-а-ць
пера-кап-ва-ць
пера-карм-і-ць
пера-кас-і-ць
пера-кас-оў-ва-ць
пера-кат- пера-кат-ав-а-ць
пера-кат-а-ць
пера-кат-н-ы
пера-кац-і-ць
пера-качав-а-ць
пера-кач-а-ць
пера-кач-ва-ць
пера-качоў-ва-ць
пера-кашт-ав-а-ць
пера-кваліфік-ав-а-ць
пера-кваліфік-ацы-я
(пера-кваліфік-ацый-а)
пера-квас-і-ць
пера-кваш-ва-ць
пера-кід-а-ць
пера-кід-а-ць
пера-кід-ва-нн-е
пера-кід-ва-ць
пера-кід-н-ы
пера-кі-ну-ць
(пера+кід+ну+ць)
пера-кіп-а-ць
пера-кіп-е-ць
пера-кіп-яц-і-ць
пера-кіс-а-ць
пера-кіс-л-і-ць
пера-кіс-л-я-ць
пера-кіс-ну-ць
пера-кіт-ав-а-ць
пера-кіт-оў-ва-нн-е
пера-кіт-оў-ва-ць
пера-кіт-оў-к-а
пера-клад- пера-клад-а-нн-е

пера-клад-а-ць
пера-клад-ва-нн-е
пера-клад-ва-ць
пера-кладз-ін-а
пера-клад-н-ы
пера-клад-чыкпера-клад-чыц-а
пера-клад-чы[ц-к]-і
(пера+клад+чык+ск+і)
пера-клас-ці
пера-кле-і-ць
(пера-клей-і-ць)
пера-клей-ва-нн-е
пера-клей-ва-ць
пера-клейм-ав-а-ць
пера-клёп-ва-ць
пера-клёп-к-а
пера-клік-а-нн-е
пера-клік-а-ць
пера-клін-ав-а-ць
пера-клін-оў-ва-ць
пера-кліч-к-а
пера-ключ-а-льнікпера-ключ-а-ць
пера-ключ-ы-ць
пера-ключ-энн-е
пера-кляп-а-ць
пера-кол-ва-нн-е
пера-кол-ва-ць
пера-кол-к-а
перакон-а-н-асцьперакон-ва-нн-е
перакон-ва-ць
пера-коп-ва-нн-е
пера-коп-ва-ць
пера-корм- пера-кормл-іва-нн-е
пера-кормл-іва-ць
пера-кос- пера-коў-ва-ць
пера-коў-к-а

пера-коч-ва-нн-е
пера-коч-ва-ць
пера-кош-ан-асцьпера-кош-ан-ы
пера-кош-ва-ць
пера-крат-а-ць
пера-кро-і-ць (пера-крой-і-ць)
пера-крой- пера-крой-ва-нн-е
пера-крой-ва-ць
пера-крой-к-а
пера-крухмал-і-ць
пера-крухмаль-ва-ць
пера-круц-і-ць
пера-круч-ва-ць
пера-кры-ва-нн-е
пера-кры-ва-ць
пера-крыв-і-ць
пера-крыж-ав-а-нн-е
пера-крыж-ав-а-н-ы
пера-крыж-ав-а-ць
пера-крыж-оў-ва-ць
пера-крыўл-ен-асцьпера-крыўл-ен-ы
пера-крыўл-я-ць
пера-кры-цц-е
пера-кры-цц-ё
пера-кры-ць
пера-крыч-а-ць
пера-крыш-ва-ць
пера-крыш-ы-ць
пера-крэсл-іва-нн-е
пера-крэсл-іва-ць
пера-крэсл-і-ць
пера-куль-н-ы
пера-куп-а-ць
пера-куп-ва-ць
пера-куп-і-ць
пера-куп-к-а
пера-купл-іва-нн-е
пера-купл-іва-ць
пера-купл-я-ць
пера-куп-н-і[ц-к]-і

(пера+куп+н+ік+ск+і)
пера-куп-н-і[ц-тв]-а
(пера+куп+н+ік+ств+а)
пера-куп-н-ы
пера-куп-шчыкпера-куп-шчыц-а
пера-кус-а-ць
пера-кус-ва-нн-е
пера-кус-ва-ць
пера-кус-і-ць
пера-кус-к-а
пера-лав-і-ць
пера-ладж-ва-нн-е
пера-ладж-ва-ць
пера-ладз-і-ць
пера-лаж-ы-ць
пера-лаж-энн-е
пера-лаз- пера-лаз-і-ць
пера-лак-ірав-а-ць
пера-лак-іроў-ва-ць
пера-лам-а-ць
пера-лат-а-ць
пера-ла-я-ць (пера-лай-а-ць)
пера-лег-чы
пера-лез-ці
пера-лепл-іва-ць
пера-лес-акпера-лет-акпера-лёт- пера-лёт-н-ы
пера-лі-ва-нн-е
пера-лі-ва-ць
пера-лі-в-іст-а
пера-лі-в-іст-ы
пера-ліз-а-ць
пера-лік- пера-лін-е-і-ць (пера-лін-ей-і-ць)
пера-лін-ей-ва-ць
пера-лі-ў- пера-лі-ў-к-а
пера-лі-ць
пера-ліч-а-ць

пера-ліч-ва-нн-е
пера-ліч-ва-ць
пера-ліч-ы-ць
пера-ліч-энн-е
пера-лом- пера-ломл-іва-ць
пера-лом-н-ы
пера-лоўл-іва-ць
пера-лудз-і-ць
пера-луск-а-ць
пера-лушч-ы-ць
пера-ляж-а-ць
пера-ляп-і-ць
пера-лят-а-ць
пера-ляц-е-ць
перамаг-а-нос-н-а
перамаг-а-нос-н-ы
перамаг-а-ць
перамаг-чы
пера-маз-а-ць
пера-маз-ва-нн-е
пера-маз-ва-ць
пера-маз-к-а
пера-мак-а-ць
пера-мал-ёў-ва-нн-е
пера-мал-ёў-ва-ць
пера-мал-ёў-к-а
пера-малот- пера-мал-о-ць
пера-малоч-ва-ць
пера-мал-яв-а-ць
пера-мар-ы-ць
пера-мар-ы-ць
пера-масц-і-ць
пера-мат-а-ць
пера-мац-а-ць
пера-мац-ва-ць
пера-мач-ы-ць
пера-меж-ав-а-ць
пера-мен- -а
пера-мен-к-а
пера-мен-лів-асцьпера-мен-лів-ы
пера-мен-н-асць-

пера-мен-н-ы
пера-мен-ш-ва-нн-е
пера-мен-ш-ы-ць
пера-мень-ва-ць
пера-мер- пера-мер-а-ць
пера-мер-ва-нн-е
пера-мер-ва-ць
пера-мерз-ну-ць
пера-мес-ці
пера-мет-ва-ць
пера-мец-і-ць
пера-меч-ва-ць
пера-меш-ва-нн-е
пера-меш-ва-ць
пера-меш-к-а
пера-мір'-е (пера-мір-й-э)
пера-мк-ну-ць
пера-мнаж-а-ць
пера-мнаж-энн-е
пера-множ-ва-ць
чера-множ-ы-ць
перамог- -а (гіст. пера-мог- -а)
перамож-н-а
перамож-н-ы
перамож-ц-а
пера-мок-ну-ць
пера-мол- пера-мол-ва-нн-е
пера-мол-ва-ць
пера-морг-ва-нн-е
пера-мот-ва-нн-е
пера-мот-ва-ць
пера-мот-к-а
пера-мот-н-ы
пера-моч-ва-ць
пера-мошч-ва-нн-е
пера-мошч-ва-ць
пера-муц-і-ць
пера-мы-ва-нн-е

пера-мы-ва-ць
пера-мык-а-ць
пера-мы-ць
пера-мяж-оў-ва-ць
пера-мян-і-ць
пера-мян-ш-а-ць
пера-мян-я-ць
пера-мяр-а-ць
пера-мяс-і-ць
пера-мясц-і-ць
пера-мят-а-ць
пера-мя-ць
пера-мяч-а-ць
пера-мяш-а-ць
пера-мяшч-а-ць
пера-мяшч-энн-е
пера-нач-ав-а-ць
пера-нач-оў-ва-ць
пера-нес-ці
пера-ніз-а-ць
пера-ніз-ва-ць
пера-ніц-ав-а-ць
пера-ніц-оў-ва-нн-е
пера-ніц-оў-ва-ць
пера-ніц-оў-к-а
пера-нос- пера-нос-н-асцьпера-нос-н-ы
пера-носс- -е
пера-нос-чык- пера-нос-чыц-а
пера-нош-ва-ць
пера-нумар-оў-ва-ць
пера-няс-енн-е
пера-ня-т-лів-асцьпера-ня-т-лів-ы
пера-ня-т-ы
пера-ня-ць
пера-пад- пера-пад-а-ць

пера-пад-рыхтоў-ва-ць
пера-па-і-ць (пера-пай-і-ць)
пера-пай-ва-ць
пера-пак-ав-а-нн-е
пера-пак-ав-а-ць
пера-пак-оў-ва-нн-е
пера-пак-оў-ва-ць
пера-пак-оў-к-а
пера-пакут-ав-а-ць
пера-паласк-а-ць
пера-пал-і-ць
пера-палоск-ва-ць
пера-палох- пера-палох-а-ць
пера-пал-о-ць
пера-паль-ва-нн-е
пера-паль-ва-ць
пера-памп-ав-а-ць
пера-памп-ов-ач-н-ы
пера-памп-оў-ва-нн-е
пера-памп-оў-ва-ць
пера-пар-ва-ць
пера-пар-о-ць
пера-пар-ы-ць
пера-пас-ці
пера-паўз-а-ць
пера-паўз-ці
пера-паўн-енн-е
пера-паўн-я-ць
пера-па-я-ць (пера-пай-а-ць)
пера-перч-ва-ць
пера-перч-ы-ць
пера-пе-ў- пера-пе-ць
пера-печ-к-а
пера-піл-ав-а-ць
пера-піл-оў-ва-нн-е
пера-піл-оў-ва-ць
пера-пін-а-ць
пера-піс- пера-піс-а-ць

пера-піс-ва-нн-е
пера-піс-ва-ць
пера-піс-к-а
пера-піс-н-ы
пера-піс-чыкпера-піс-чыц-а
пера-піх-а-ць
пера-піх-ва-ць
пера-піх-ну-ць
пера-пі-ць
пера-план-ав-а-нн-е
пера-план-ав-а-ць
пера-план-іроў-к-а
пера-план-оў-ва-ць
пера-пласт-ав-а-ць
пера-пласт-оў-ва-нн-е
пера-пласт-оў-ва-ць
пера-пласт-оў-к-а
пера-плат- -а
пера-плаў-к-а
пера-плаўл-я-ць
пера-плац-і-ць
пера-плач-ва-нн-е
пера-плач-ва-ць
пера-плес-ці
пера-плёт- пера-плёт-н-ы
пера-плёт-чыкпера-плёт-чыц-а
пера-плёў-ва-ць
пера-плы-ва-нн-е
пера-плы-ва-ць
пера-плы-с-ці
пера-плы-ць
пера-плят-а-нн-е
пера-плят-а-ць
пера-пляц-енн-е
пера-[п-н]у-ць
(пера+пн+ну+ць)
пера-по-ен-ы (пера-пой-эн-ы)

пера-пол-ва-ць
перапон-ач-н-ы
перапон-к-а
перапон-ч-ат-ы
пера-пор-ва-ць
пера-поўн-і-ць
пера-праб-ав-а-ць
пера-прав- -а
пера-пра-ва-ць
пера-прав-ач-н-ы
пера-прав-і-ць
пера-праг-а-нн-е
пера-праг-а-ць
пера-прада-ва-ць
пера-прада-ць (перапрадаваць)
пера-прад-а-ць (перапрасці)
пера-праж-ва-ць
пера-праж-ы-ць
пера-прас-ав-а-ць
пера-прас-і-ць
пера-прас-оў-ва-ць
пера-прас-ці
пера-праў-к-а
пера-праўл-енн-е
пера-праўл-я-ць
пера-прац-ав-а-ць
пера-прац-ов-ач-н-ы
пера-прац-оў-ва-ць
пера-прац-оў-к-а
пера-продажпера-прош-а-н-ы
пера-прош-ва-нн-е
пера-прош-ва-ць
пера-прэг-чы
пера-прэ-л-ы
пера-прэ-ць
пера-псав-а-ць
пера-псу-ць
пера-пуж-а-ць
пера-пуж-ва-ць
пера-пуск-а-нн-е
пера-пуск-а-ць
пера-пын-акпера-пын-і-ць

пера-пын-я-ць
пера-пырх-ва-ць
пера-пырх-ну-ць
пера-пыт-а-ць
пера-пыт-ва-нн-е
пера-пыт-ва-ць
пера-пя-ва-ць
пера-пяк-а-ць
перапял-ін-ы
пера-[пя-ч]ы (пера+пяк+чы)
пера-раб-і-ць
пера-рабл-я-ць
пера-раб-от-акпера-радж-а-ць
пера-радз-і-ць
пера-раз-а-нн-е
пера-раз-а-ць
пера-раст-а-нн-е
пера-раст-а-ць
пера-[рас-ц]і (пера+раст+ці)
пера-раш-а-ць
пера-раш-ы-ць
пера-рв-а-ць
пера-рж-ав-е-л-ы
пера-рж-ав-е-ць
пера-роб-к-а
пера-робл-іва-нн-е
пера-рост-акпера-рыв-а-ць
пера-рыв-іст-а
пера-рыв-іст-асцьпера-рыв-іст-ы
пера-рыс-ав-а-ць
пера-рыс-оў-ва-нн-е
пера-рыс-оў-ва-ць
пера-рыс-оў-к-а
пера-рыў- пера-ры-ць
пера-рэгістр-ав-а-ць
пера-рэгістр-ацы-я
(пера-рэгістр-ацый-а)
пера-рэз- пера-рэз-а-ць

пера-рэз-ва-нн-е
пера-рэз-ва-ць
пера-рэш-ва-ць
пера-сад-ач-н-ы
пера-садж-а-ць
пера-садж-ва-нн-е
пера-садж-ва-ць
пера-садз-і-ць
пера-сад-к-а
пера-саладз-і-ць
пера-сал-і-ць
пера-салодж-ва-ць
пера-сарт-ав-а-нн-е
пера-сарт-ав-а-ць
пера-сарт-оў-ва-нн-е
пера-сарт-оў-ва-ць
пера-свар-ва-ць
пера-свар-ы-ць
пера-свідр-ав-а-ць
пера-свідр-оў-ва-ць
пера-свят-к-ав-а-ць
пера-седж-ва-ць
пера-седз-е-ць
пера-сел-ен-ы
пера-сес-ці
пера-се-ў- пера-сеч-ан-асцьпера-сеч-ан-ы
пера-се-я-ць (пера-сей-а-ць)
пера-сіл-і-ць
пера-сіль-ва-ць
пера-сін-і-ць
пера-сінь-ва-ць
пера-скак-а-ць
пера-скак-ва-ць
пера-скародж-ва-ць
пера-скародз-і-ць
пера-скач-к-а
пера-сквар-ва-ць
пера-сквар-ы-ць
пера-скок- пера-скок-ва-нн-е

пера-скок-ва-ць
пера-скок-ну-ць
пера-скоч-ы-ць
пера-скрэб-ці
пера-скуб-ці
пера-сла-і-ць (пера-слай-і-ць)
пера-сл-а-ць
пера-слой-ва-нн-е
пера-слой-ва-ць
пера-слой-к-а
пера-служ-ы-ць
пера-слух-а-ць
пера-смаж-ва-ць
пера-смаж-ы-ць
пера-смал-і-ць
пера-смаль-ва-ць
пера-смоль-ва-ць
пера-смя-я-ць (пера-смяй-а-ць)
пера-снав-а-ць
пера-снашч-а-ць
пера-сов-а-ць
пера-сов-ач-н-ы
пера-сол- пера-сол-ен-ы
пера-соль-ва-нн-е
пера-соль-ва-ць
пера-соў-ва-нн-е
пера-соў-ва-ць
пера-сох-л-ы
пера-сох-ну-ць
пера-сп-а-ць
пера-спе-л-асцьпера-спе-л-і-ць
пера-спе-л-ы
пера-спе-ль-ва-ць
пера-спе-ць
пера-с-пя-ва-ць
пера-сс-а-ць
пера-ста-ва-ць
пера-став-і-ць
пера-станоў-к-а
пера-стар-э-л-ы

пера-стаўл-я-ць
пера-стаў-н-ы
пера-ста-ць
пера-ста-я-ць (пера-стай-а-ць)
пера-стой-ва-ць
пера-страл-я-ць
пера-страх-ав-а-нн-е
пера-страх-ав-а-ць
пера-страх-оў-ва-нн-е
пера-страх-оў-ва-ць
пера-страх-оў-к-а
пера-страч-ы-ць
пера-стро-і-ць (пера-строй-і-ць)
пера-строй-ва-нн-е
пера-строй-ва-ць
пера-строч-ва-ць
пера-струг-а-ць
пера-струг-ва-ць
пера-стрыг-а-ць
пера-стрыг-чы
пера-стрэл-к-а
пера-стрэль-ва-ць
пера-стук- пера-стук-ва-нн-е
пера-ступ-а-ць
пера-ступ-і-ць
пера-сук-а-ць
пера-сук-ва-ць
пера-су-ну-ць
пера-суш-ва-нн-е
пера-суш-ва-ць
пера-суш-к-а
пера-суш-ы-ць
пера-сцераг-а-льн-а
нера-сцераг-а-льн-ы
пера-сцераг-а-ць
пера-сцераг-чы
пера-сціл-а-нн-е
пера-сціл-а-ць
пера-сціл-к-а
пера-сцярог- -а

пера-сыл-а-нн-е
пера-сыл-а-ць
пера-сыл-ач-н-ы
пера-сыл-к-а
пера-сыль-н-ы
пера-сып-а-нн-е
пера-сып-а-ць
пера-сып-а-ць
пера-сып-к-а
пера-сып-н-ы
пера-сых-а-нн-е
пера-сых-а-ць
пера-сыць- пера-ся-ва-нн-е
пера-ся-ва-ць
пера-сяг-а-ць
пера-сяг-ну-ць
пера-сяд-а-ць
пера-сядз-е-ць
пера-сядл-а-ць
пера-сядл-оў-ва-ць
пера-сяк-а-нн-е
пера-сяк-а-ць
пера-сял-ен-ецпера-сял-ен-к-а
пера-сял-енн-е
пера-сял-ен-ч-ы
пера-сял-і-ць
пера-сял-я-ць
пера-[ся-ч]ы (пера+сяк+чы)
пера-сяч-энн-е
пера-там-і-ць
пера-тамл-енн-е
пера-танц-ав-а-ць
пера-тап-і-ць
пера-тапл-я-ць
пера-тапт-а-ць
пера-тармас-і-ць
пера-тасав-а-ць
пера-тасоў-ва-нн-е
пера-тасоў-ва-ць
пера-тасоў-к-а
пера-[таў-ч]ы (пера+таўк+чы)
пера-тач-ы-ць

пера-твар-а-льнікпера-твар-а-ць
пера-твар-ы-ць
пера-твар-энн-е
пера-тк-а-ць
пера-тк-ну-ць
пера-тл-е-л-ы
пера-тл-е-ць
пера-тлумач-ва-нн-е
пера-томл-ен-асцьпера-томл-ен-ы
пера-топл-іва-нн-е
пера-топл-іва-ць
пера-торк-а-ць
пера-точ-ва-ць
пера-трав-і-ць
пера-трас-а-нн-е
пера-трас-а-ць
пера-траўл-енн-е
пера-траўл-іва-нн-е
пера-траўл-іва-ць
пера-траўл-я-ць
пера-трац-і-ць
пера-трач-ва-ць
пера-трудж-ва-ць
пера-трудз-і-ць
пера-трух-л-е-ць
пера-труц-і-ць
пера-трыва-ць
пера-трывож-ы-ць
пера-трым-а-ць
пера-трым-к-а
пера-трымл-іва-ць
пера-трэн-іроў-к-а
пера-трэс-ва-ць
пера-трэс-ці
пера-туз-а-ць
пера-туш-ав-а-ць
пера-туш-оў-ва-нн-е
пера-туш-оў-ва-ць

пера-туш-оў-к-а
пера-туш-ы-ць
пера-тык-а-ць
пера-тынк-ав-а-ць
пера-тынк-оў-ва-ць
пера-ўступ-а-ць
(гіст. пера-ў-ступ-а-ць)
пера-ўступ-і-ць
пера-ўступ-к-а
пера-ўюч-ва-ць
пера-ўюч-ы-ць
пера-фарб-ав-а-нн-е
пера-фарб-ав-а-ць
пера-фарб-оў-ва-нн-е
пера-фарб-оў-ва-ць
пера-фарб-оў-к-а
пера-фарм-ірав-а-нн-е
пера-фарм-ірав-а-ць
пера-фарм-іроў-ва-ць
пера-фраз-ав-а-нн-е
пера-фраз-ав-а-ць
пера-фраз-оў-ва-ць
пера-хав-а-ць
пера-хадз-і-ць
пера-халадз-і-ць
пера-халодж-ва-ць
пера-хап-а-ць
пера-хап-і-ць
пера-хвал-і-ць
пера-хваль-ва-нн-е
пера-хваль-ва-ць
пера-хвал-яв-а-ць
пера-хвар-э-ць
пера-хват- пера-хіл-я-ць
пера-хітр-ы-ць
пера-ход- пера-ходж-ва-ць
пера-ходз-і-ць
пера-ход-н-асцьпера-ход-н-ы

пера-хопл-іва-нн-е
пера-хопл-іва-ць
пера-хоў-ва-ць
пера-хрысц-і-ць
пера-хрышч-ва-ць
пера-цадз-і-ць
пера-цал-ав-а-ць
пера-цер-ці
пера-цін-а-ць
пера-цір-а-нн-е
пера-цір-а-ць
пера-ціск-а-ць
пера-ціс-ну-т-ы
(пера+ціск+ну+т+ы)
пера-ціс-ну-ць
(пера+ціск+ну+ць)
пера-ціх-а-ць
пера-ціх-ну-ць
пера-цырав-а-ць
пера-цыроў-ва-ць
пера-цэдж-ва-ць
пера-цэнь-ва-ць
пера-цяг-а-ць
пера-цяг-ва-нн-е
пера-цяг-ва-ць
пера-цяг-ну-ць
пера-цяк-а-ць
пера-цярп-е-ць
пера-[ця-ч]ы (пера+цяк+чы)
пера-чакан-і-ць
пера-чакань-ва-нн-е
пера-чакань-ва-ць
пера-чака-ць
пера-чап-а-ць
пера-чап-і-ць
пера-чарн-і-ць
пера-чарц-і-ць
пера-час-а-ць
перач-ніц-а
пера-чу-ць
пера-чыст-к-а
пера-чысц-і-ць

пера-чыт-а-ць
пера-чыт-ва-нн-е
пера-чыт-ва-ць
пера-чышч-а-ць
пера-чэп-к-а
пера-чэпл-іва-нн-е
пера-чэпл-іва-ць
пера-чэрп-а-ць
пера-чэрп-ва-ць
пера-чэрч-ва-ць
пера-чэс-ва-нн-е
пера-чэс-ва-ць
пера-шал-е-ць
пера-шарав-а-ць
пера-шкадж-а-ць
пера-шкл-і-ць
пера-шкод- -а
пера-шкодз-і-ць
пера-шліф-ав-а-ць
пера-шліф-оў-ва-нн-е
пера-шліф-оў-ва-ць
пера-шліф-оў-к-а
пера-шнур-ав-а-нн-е
пера-шнур-ав-а-ць
пера-шнур-оў-ва-нн-е
пера-шнур-оў-ва-ць
пера-шнур-оў-к-а
пера-шпакляв-а-ць
пера-шпіл-і-ць
пера-шпіль-ва-ць
пера-шруб-ав-а-ць
пера-шруб-оў-ва-ць
пера-штэмпел-яв-а-ць
пера-штэмпял-ёў-ва-ць
пера-шчап-і-ць
пера-шчык-ва-ць
пера-шчык-ну-ць
пера-шчым-е-ць
пера-шчып-а-ць
пера-шчэпл-іва-нн-е
пера-шчэпл-іва-ць
пера-шы-ва-нн-е
пера-шы-ва-ць

пера-шы-в-ач-н-ы
пера-шы-ек- (пера-шый-эк- )
пера-шы-ў-к-а
пера-шы-ць
пера-шэпт-ва-нн-е
пера-экзамен-ав-а-ць
пера-экзамен-оў-ва-ць
пера-экзамен-оў-к-а
пера-яд-а-нн-е
пера-яд-а-ць
пера-яздж-а-ць
пергамент-н-ы
пер'-е (пер-й-э)
перл-ав-ы
перламутр-ав-ы
перманент-н-а
перманент-н-асцьперманент-н-ы
пернік-ав-ы
перон-н-ы
перпендыкуляр-н-а
перпендыкуляр-н-асцьперпендыкуляр-н-ы
персан-ажперсан-алперсан-аль-н-а
персан-аль-н-ы
персан-іфікав-а-ць
персан-іфікацы-я
(персан-іфікацый-а)
персік-ав-ы
перспектыў-н-асцьперспектыў-н-ы
перун-ов-ы
перц-ав-ы
перч-ы-ць
перш-ае
перш-а-… – першая частка
складаных слоў:
перш-а-май-ск-і і інш.
перш-асн-асць-

перш-асн-ы
перш-ын-ец(параўн. перш-ын-я)
перш-ын-ств-ав-а-ць
перш-ын-ств-о
перыёд-ык-а
пер-ыст-ы
перыферый-н-ы
перыферы-я (перыферый-а)
пер-ы-ць
перыяд-ызацы-я
(перыяд-ызацый-а)
перыяд-ыч-н-а
перыяд-ыч-н-асцьперыяд-ыч-н-ы
пе-сен-н-ікпе-сен-н-іц-а
пе-сен-н-ы
пе-сень-к-а
песім-ізмпесім-істпесім-іст-к-а
песім-іст-ычн-а
песім-іст-ычн-асцьпесім-іст-ычн-ы
песк-ават-ы
песк-ав-ы
пе-сн-я (параўн. пе-ць)
песц-і-ць
петыцы-я (петыцый-а)
пеўн-ев-ы
пеўн-ікпе-ў-ч-ы
пех-ат-ой
пех-ат-ою
пех-ац-інецпе-ць
печ-ан-ы
печ-к-а
печ-ыв-а

печ-ышч-а
пеш-а
пеш-а-ход- пеш-а-ход-н-ы
пешач-н-ы
пешч-ан-ы
пів-а-вар- пів-а-вар-н-ы
пів-а-вар-энн-е
півон-ев-ы
пігмент-ав-а-ць
пігмент-ав-ы
пігмент-н-ы
піжам-н-ы
пік-ав-ы
пікантн-а
пікантн-асцьпікет-ав-а-нн-е
пікет-ав-а-ць
пікет-чыкпікет-чыц-а
пік-ірав-а-ць
пік-ов-ы
піл-ав-а-нн-е
піл-ав-а-ць
піл-ав-інн-е
піл-а-матэры-ял-ы
(піл-а-матэрый-ал-ы)
піл-а-падобн-ы
піл-а-рам-а
пілат-ав-а-ць
пілат-ажпілігрым-ск-і
піл-к-а
піл-оў-к-а
піло[ц-к]-і (пілот+ск+і)
пільн-а
пільн-ав-а-ць
пільн-асцьпіль-шчык- (рабочы)
пінгвін-ав-ы

пінжач-н-ы
пінжач-окпіраж-окпірамід-альн-ы
пірамід-н-ы
піра[ц-к]-і (пірат+ск+і)
піра[ц-тв]-а (пірат+ств+а)
пірож-н-ае
пірож-н-ікпірож-н-іц-а
пірож-н-ы
піс-ак-а
піс-а-нн-е
піс-а-н-ы
піс-арпіс-ар-ск-і
піс-ар-чукпіс-ар-ых-а
піс-а-ць
піск-лів-а
піск-лів-асцьпіск-лів-ы
піс-ну-ць (піск+ну+ць)
пісталет-н-ы
пістон-н-ы
піс-ц-ов-ы (параўн. піс-ец- )
піс-ч-ы
пісь-м-а-нос-ецпісь-м-енн-а
пісь-м-енн-асцьпісь-м-енн-асцьпісь-м-енн-ікпісь-м-енн-іц-а
пісь-м-енн-і[ц-к]-і
(пісь+енн+ік+ск+і)
пісь-м-енн-ы
пісь-м-ен-ств-а
пісь-м-ён-ы
пісь-м-о
пісь-м-ов-а
пісь-м-ов-ы

піс-ям-к-о
пі-тв-о
пі-т-н-ы
пі-т-ы
піў-н-іц-а
піў-н-ушк-а
піў-н-ы
піх-а-нн-е
піх-а-ць
піхт-ав-ы
піхт-оў-нікпі-цц-ё
пі-ць
піш-уч-ы
пішч-а-ць
піянер-к-а
піянер-ск-і
піян-іна (нескл.)
піян-істпіян-іст-к-а
плав-а-льн-ы
плав-а-нн-е
плав-а-ць
плав-еньплав-і-льшчыкплав-і-ць
плад-авіт-асцьплад-авіт-ы
плад-а-вод-ств-а
плад-а-нос-н-ы
плад-а-ягад-н-ы
пладз-і-ць
плад-ов-ы
плакат-н-ы
плакат-чыкплак-а-ць
плак-с-ів-а
плак-с-ів-асцьплак-с-ів-ы
плак-уч-ы

пламб-ав-а-нн-е
пламб-ав-а-ць
пламб-ірпламбір- (марожанае)
пламб-оў-к-а
пламб-оў-шчыкпламб-оў-шчыц-а
план-ав-а
план-ав-а-нн-е
план-ав-а-н-ы
план-ав-асцьплан-ав-а-ць
план-ав-ікплан-ав-ы
план-а-мер-н-а
план-а-мер-н-асцьплан-а-мер-н-ы
планер-ыстпланер-ыст-к-а
планет-арыйпланет-н-ы
план-іров-ач-н-ы
план-іроў-к-а
план-іроў-шчыкплан-іроў-шчыц-а
планк-ав-ы
плант-атарплант-атар-ск-і
плант-атар-ств-а
плант-ацый-н-ы
плант-ацы-я (плант-ацый-а)
планшэт-к-а
планшэт-н-ы
пласк-а-гор'-е (пласк-а-гор-й-э)
пласк-а-гор-н-ы
пласк-а-дон-к-а
пласт-ав-а-нн-е
пласт-ав-а-н-ы
пласт-ав-а-ць

пласт-ав-ы
пласт-унпласт-ун-ск-і
пластылін-ав-ы
пластыр-н-ы
пластыч-н-а
пластыч-н-асцьпластыч-н-ы
пласцін-ач-н-ы
пласцін-іст-ы
пласцін-к-а
плат- -а
платан-ав-ы
плат-н-асцьплат-н-ы
плаў-к-а
плаў-к-і
плаўл-енн-е
плаў-н-асцьплаў-н-ев-ы
плаў-н-і
плаў-н-ікплаў-н-ік-ов-ы
плаў-шчыкплафон-н-ы
плац-ежплац-еж-а-здольн-асцьплац-еж-а-здольн-ы
плац-еж-н-ы
плац-ельшчыкплац-ельшчыц-а
плацін-ав-ы
плацін-н-ы
плац-і-ць
плацкарт-н-ы
плаш-к-а (параўн. плах-а)
плашч-на-кід-к-а
плашч-палатк-а
плебісцыт-н-ы
плев-ач-н-ы
плем-ян-н-ы
плен-арн-ы

плен-умплесен-н-ы
плесн-ев-ы
плесн-е-ць
плес-ці
плеў-к-а
плеў-к-ав-ы
плец-ен-ы
плеч-ав-ы
плеш-ач-н-ы
плеш-к-а
плёнач-н-ы
плён-н-а
плён-н-асцьплён-н-ы
плёск- плёск-ат- плёск-а-ць
плёс-ну-ць
плёт-к-а
плінт-ав-а-нн-е
плінт-ав-а-ць
плінт-оў-к-а
плінт-усплінт-ус-н-ы
пліс-ав-ы
пліс-ірав-а-нн-е
пліс-ірав-а-ць
пліс-іров-а-н-ы
пліс-іроў-к-а
пліт-ач-н-ы
пліт-к-а
пліт-к-ав-ы
плод-а-наш-энн-е
плод-н-ы
пло-енн-е (плой-энн-е)
пло-ен-ы (плой-эн-ы)
пло-і-ць (плой-і-ць)
плой-к-а
пломб-ав-ы
плоск-а
плоск-ас-н-ы (плоск+аст+н+ы)
плоск-асць-

плуг-ав-ы
плуж-н-ы
плыв-ецплыв-унплыв-уч-ы
плы-с-ці
плыт-ав-ы
плыт-а-гон- плыт-нікплыт-ні[ц-к]-і
(плыт+нік+ск+і)
плыў-к-і
плыў-ч-ых-а
плю-ну-ць
плюс-ав-а-ць
плюс-оў-к-а
плюс-оў-шчыкплюс-оў-шчыц-а
плюх-а-ць
плюх-ну-ць
плюш-ав-ы
плюшч-ав-ы
плюшч-ы-ць
плюшч-энн-е
пляв-а-ць
пляв-окпляж-н-ы
плям-іст-ы
плям-і-ць
пляск-а-нн-е
пляск-ат-а
пляск-ат-а-нос- -ы
пляск-ат-ы
пляск-а-ць
пляс-ну-ць (пляск+ну+ць)
плят-к-арплят-к-ар-к-а
плят-к-ар-ств-а
плят-к-ар-ы-ць
пляц-енн-е
пляц-еньпляц-ён-к-а
пляц-оўк-а

пляч-укпляч-ыст-ы
пляшач-к-а
пляшач-н-ы
пляш-ыв-асцьпляш-ыв-ы
пн-ев-ішч-а
пн-іст-ы
[п-н]у-ць (пн+ну+ць)
по-бач- (параўн. з-бок-у)
по-бліз-у
по-бытпо-вад- по-варпо-вар-ск-і
по-від-н-у
по-галас-к-а
по-гляд- под-ав-ы
по-даўн-а
под-бег-ам
под-беж-к-ам
под-бі-ў-к-а
под-вяз-к-а
под-калат-к-а
под-куп- подл-а
подл-асцьпод-маз-к-а
под-меш-к-а
под-піс- под-свіст- под-ступ- под-сціл- под-сціл-к-а
по-дых- по-ен-ы
по-жн-ев-ы
по-жн-я
по-зв- -а
по-зех- по-зір-к- - (параўн. па-зір-а-ць)

позн-а
по-зыў- пой-л-а
по-кат-ам
пок-аўк-а
по-клад- по-кліч- по-кры-в- -а
по-кры-в-ач-н-ы
по-кры-ў-к-а
по-кры-ў-н-ы
по-куцьполасц-ев-ы
пол-е-а-хоў-н-ы
пол-ів-а
по-лі-ў-к-а
по-лі-ў-н-ы
полым-н-ы
поль-к-а (параўн. пал-як- )
польк-а (танец)
поль-н-ы
поль-ск-і
полюс-н-ы
помач- - (гіст. по-мач- - )
по-месь- помн-ікпомн-і-ць
помп-ав-ы
по-мс-лів-а (по+мст+лів+а)
по-мс-лів-асць(по+мст+лів+асць+ )
по-мс-лів-ы (по+мст+лів+ы)
по-мст- -а
по-мсц-і-ць
по-нач-ы
попел-а-ў-лоў-н-ікпопель-н-іц-а
попель-н-ы
по-плечпо-праў-к-а
пор-к-а
портэр-н-ы

по-ручпо-руч-н-і
порцы-я (порцый-а)
порш-нев-ы
пор-ыст-асцьпор-ыст-ы
по-свіст- пос-н-асць- (пост+н+асць+ )
пос-н-ік- (пост+н+ік+ )
пос-н-іц-а (пост+н+іц+а)
пос-н-і[ц-к]-і
(пост+н+ік+ск+і)
пос-н-ы (пост+н+ы)
поспе-х(гіст. по-спе-х- )
по-ступ- по-суд(параўн. са-суд- )
по-сціл-к-а
пот-ав-ы
пот-н-ікпот-н-ы
поўдзень- (кірунак свету)
поў-дзень- (час сутак)
поўз-а-нн-е
поўз-а-ць
поўн-а
поўн-асц-ю
поўн-а-ўладдз- -е
поўн-а-ўлад-н-а
поўн-а-ўлад-н-асцьпоўн-а-ўлад-н-ы
поўнач- (кірунак свету)
поў-нач- (час сутак)
поўн- -я
по-цем-к-і
по-ціск- по-чап-к-а
пошас-н-ы (пошаст+н + ы)
пошл-а
пошл-асць-

пошлін-н-ы
по-шук-ав-ы
по-шук-і
по-шчакпра-аналіз-ав-а-ць
пра-ар-а-ць
пра-арф-ав-а-ць
пра-арф-оў-ва-ць
пра-баб-к-а
праб-ав-а-ць
пра-бад-а-ць
пра-барабан-і-ць
пра-баразн-і-ць
пра-баран-ав-а-ць
пра-баран-оў-ва-ць
пра-бас-і-ць
пра-бацьк-а
пра-бач-а-льн-ы
пра-бач-а-ць
(параўн. вы-бач-а-ць)
пра-бач-лів-асцьпра-бач-лів-ы
пра-бач-н-ы
пра-бач-ы-ць
пра-бач-энн-е
пра-бег- пра-бег-а-ць
пра-бег-чы
пра-беж-к-а
пра-бел-к-а
пра-бель-ва-нн-е
пра-бель-ва-ць
пра-бі-ва-нн-е
пра-бі-ва-ць
пра-бір-а-ць
прабір-к-а
прабір-н-ы
пра-бі-ў-к-а
пра-бі-ў-н-ы
пра-бі-цц-ё
пра-бі-ць

праблем-атык-а
праблем-атыч-н-а
праблем-атыч-н-асцьпраблем-атыч-н-ы
праблем-н-ы
пра-бліск-а-ць
пра-бліск-ва-ць
пра-бліс-ну-ць
(пра+бліск+ну+ць)
пра-блудз-і-ць
пра-блук-а-ць
пра-бля-я-ць (пра-бляй-а-ць)
пра-бо-ін-а (пра-бой-ін-а)
пра-бой- пра-бой-к-а
пра-бой-н-ы
прабор- - (стрыжка)
пра-брук-ав-а-ць
пра-бры-ва-ць
пра-брыс-ці
пра-бры-ць
пра-будж-а-ць
пра-будж-ва-ць
пра-будж-энн-е
пра-будз-і-ць
пра-букс-ав-а-ць
пра-букс-оў-ва-ць
пра-бурч-а-ць
пра-бы-ць
пра-бяг-а-ць
пра-бял-і-ць
прав-а-бак-ов-ы
прав-а-бярэжжа- -а
прав-а-бярэж-н-ы
прав-а-вед- прав-а-вер-н-ы
прав-ав-ы
прав-а-дзей-н-ы
пра-вад-нікпра-вад-ніц-а
пра-вад-ыр(параўн. па-вад-ыр- )

пра-вад-ыр-ск-і
пра-ваз-і-ць
пра-ваз-н-ы
пра-вал- пра-вал-і-ць
пра-валь-ва-ць
пра-вальс-ав-а-ць
пра-валэнд-а-ць
прав-а-мер-н-асцьправ-а-мер-н-ы
пра-вандрав-а-ць
прав-а-піс- прав-а-піс-н-ы
пра-вараж-ы-ць
пра-вар-ва-ць
пра-вароч-ва-ць
пра-варт-ав-а-ць
пра-вар-ы-ць
пра-васк-ав-а-ць
пра-васк-оў-ва-ць
прав-а-слаў-е (прав-а-слаў-й-э)
прав-а-слаў-н-ы
прав-а-суддз- -е
правед-а-ць
пра-вед-ва-ць
прав-едн-ікправ-едн-іц-а
прав-едн-ы (параўн. прав-ы)
пра-вез-ці
пра-вей-ва-нн-е
пра-вей-ва-ць
пра-вентыл-ірав-а-ць
пра-вер-ач-н-ы
пра-вер-к-а
пра-вер-ы-ць
пра-вес-і-ць
пра-весл-ав-а-ць
пра-вес-ці
пра-ветр-ыва-нн-е
пра-ветр-ы-ць
пра-веш-ва-ць
пра-ве-я-ць (пра-вей-а-ць)
правізар-ск-і
правізій-н-ы

правізі-я (правізій-а)
правіль-н-а
правіль-н-асцьправіль-н-ы
правіль-шчыкправіль-шчыц-а
пра-він-н-асцьпра-віс-а-нн-е
пра-віс-а-ць
пра-віс-е-ць
пра-віс-ну-ць
прав-і-ць
пра-вішч-а-ць
пра-вобразпра-водз-ін-ы
пра-водз-і-ць
пра-вод-к-а
пра-воз- пра-воз-і-ць
пра-вой-ка-ць
пра-вор-ва-нн-е
пра-вор-ва-ць
пра-вох-ка-ць
пра-вошч-ва-ць
пра-вуч-ва-ць
пра-вуч-ы-ць
пра-вы-ць
пра-вэндж-ва-ць
пра-вэндз-і-ць
пра-вядз-енн-е
пра-вя-л-і-ць
(пра+вяд+л+і+ць)
пра-вя-ль-ва-нн-е
(пра+вяд+ль+ва+нн+е)
пра-вя-ль-ва-ць
(пра+вяд+ль+ва+ць)
пра-вя-ну-ць
(пра+вяд+ну+ць)
пра-вяр-а-нн-е
пра-вяр-а-ць
пра-габл-ёў-ва-нн-е
пра-габл-ёў-ва-ць
пра-габл-яв-а-ць
пра-гавар-ы-ць

праг-авіт-а
праг-авіт-асцьпраг-авіт-ы
пра-гавор-ва-ць
пра-гад-а-ць
пра-гад-ва-ць
пра-гайд-а-ць
прагал- пра-галад-а-ць
прагал-акпра-галас-ав-а-ць
пра-галас-і-ць
прагал-ін-а
пра-гал-і-ць
пра-гандл-яв-а-ць
пра-ган-я-ць
пра-гар-ав-а-ць
пра-гар-а-ць
пра-гар-ну-ць
(пра+гарт+ну+ць)
пра-гарт-а-ць
пра-гарцав-а-ць
пра-гар-ын-а
пра-гасц-і-ць
пра-гасц-яв-а-ць
пра-гаў-ка-ць
пра-гі-н- (пра+гіб+н+ + )
пра-гі-н-а-нн-е
(пра+гіб+н+а+нн+е)
пра-гі-н-а-ць
(пра+гіб+н+а+ць)
пра-гледз-е-ць
пра-глы-н-а-нн-е
(пра+глыт+н+а+нн+е)
пра-глы-н-а-ць
(пра+глыт+н+а+ць)
пра-глы-ну-ць
(пра+глыт+ну+ць)
пра-глыт-ва-ць
пра-гляд- пра-гляд-а-нн-е
пра-гляд-а-ць

пра-гляд-ва-нн-е
пра-гляд-ва-ць
пра-глядз-е-ць
пра-гля-ну-ць
(пра+гляд+ну+ць)
праг-н-а
пра-гна-і-ць (пра-гнай-і-ць)
прагнас-тыч-н-ы
праг-н-асцьпра-гн-а-ць
пра-гні-ва-ць
пра-гні-с-ці
пра-гні-ць
пра-г-ну-ць
(пра+гіб+ну+ць)
праг-ну-ць
пра-голь-ва-ць
пра-гон- пра-гон-н-ы
пра-горк-л-асцьпра-горк-л-ы
пра-горк-ну-ць
пра-горт-ва-ць
пра-граб-а-нн-е
пра-граб-а-ць
пра-гра-ва-нн-е
пра-гра-ва-ць
праграм-н-ы
пра-граф-і-ць
пра-грук-а-ць
пра-грыз-а-ць
пра-грыз-ці
пра-грым-е-ць
пра-грэб-ці
пра-грэ-ў- пра-грэ-ць
пра-гудз-е-ць
пра-гук-а-ць
пра-гул- пра-гул-ач-н-ы
пра-гул-к-а
пра-гуль-ва-ць
пра-гуль-н-ы

пра-гуль-шчыкпра-гуль-шчыц-а
пра-гул-я-ць
пра-гум-ав-а-ць
пра-гум-оў-ва-нн-е
пра-гум-оў-ва-ць
пра-гус-ці
пра-гутар-ы-ць
пра-гуч-а-ць
пра-гушк-а-ць
прада-ва-ць
прада-вецпрадаж-н-асцьпрадаж-н-ікпрадаж-н-іц-а
прадаж-н-і[ц-к]-і
(прадаж+н+ік+ск+і)
прадаж-н-і[ц-тв]-а
(прадаж+н+ік+ств+а)
прадаж-н-ы
пра-даўг-ават-асцьпра-даўг-ават-ы
пра-даўж-а-льнікпра-даўж-а-льніц-а
пра-даўж-а-ць
пра-даўж-энн-е
прада-ўшчыц-а
прада-ць
прад-бач-а-нн-е
прад-бач-лів-а
прад-бач-лів-асцьпрад-бач-лів-ы
прад-бач-ы-ць
прад-вес-нік- (прад+вест+нік+ )
прад-вес-ніц-а
(прад+вест+ніц+а)
прад-весц- -е
пра-дзедпра-дзед-аў-ск-і
прадз-енн-е
пра-дзёўб-ва-ць
прадз-ів-а
прадз-ільн-ы

прадз-ільн-я
прадз-ільшчыкпрадз-ільшчыц-а
пра-дзім-а-льн-ы
пра-дзім-а-нн-е
пра-дзім-а-ць
пра-дзір-ав-і-ць
пра-дзір-аўл-іва-ць
пра-дзір-а-ць
пра-дзьм-ух-ва-нн-е
пра-дзьм-ух-ва-ць
пра-дзьм-ух-ну-ць
пра-дзьм-у-ць
пра-дзяжур-ы-ць
пра-дзяўб-а-ць
пра-дзяўб-ці
прад-каз-а-льнікпрад-каз-а-льніц-а
прад-каз-а-нн-е
прад-каз-а-ць
прад-каз-ва-нн-е
прад-каз-ва-ць
прадмет-н-а
прадмет-н-асцьпрадмет-н-ы
пра-дн-яв-а-ць
пра-донн- -е
пра-доўж-ва-нн-е
пра-доўж-ва-ць
пра-доўж-ы-ць
прад-па-сыл-к-а
прад-піс-а-нн-е
прад-піс-а-ць
прад-піс-ва-ць
прадпрыем-ецпрадпрыем-лів-асцьпрадпрыем-лів-ы
прадпрыем-ні[ц-к]-і
(прадпрыем+нік+ск+і)
прадпрыем-ні[ц-тв]-а
(прадпрыем+нік+ств+а)
прадпрыем-ств-а

прадпрым-а-льн-асцьпрадпрым-а-льн-ы
пра-дражн-і-ць
пра-дра-і-ць
(пра-драй-і-ць)
пра-драй-ва-ць
пра-драм-а-ць
пра-драп-а-ць
пра-драп-ва-ць
пра-др-а-ць
прад-раш-а-ць
прад-раш-ы-ць
пра-дрыж-а-ць
прадстав-і-ць
(гіст. прад-став-і-ць)
прадстаўл-енн-е
прадстаўл-я-ць
прадстаў-нікпрадстаў-ніц-а
прадстаў-ні[ц-тв]-а
(прадстаў+нік+ств+а)
прадстаў-ніч-ы
пра-дуб-і-ць
прад-у-гледж-ва-ць
прад-узя-т-а
прад-узя-т-асцьпрад-узя-т-ы
прадукт-а-аб-мен- прадукт-ов-ы
прадукт-ыўн-ы
прадукц-ый-н-а
прадукц-ый-н-асцьпрадукц-ый-н-ы
прадукц-ы-я (прадукц-ый-а)
пра-дум-а-ць
пра-дум-ва-ць
пра-дух- -а
прад-у-хіл-і-ць
прад-у-хіл-я-ць
пра-душ-ва-ць

прад-чу-ва-нн-е
прад-чу-ва-ць
пра-дыкт-ав-а-ць
пра-дым-і-ць
пра-дых-а-ць
пра-дых-ну-ць
пра-дэклам-ав-а-ць
пра-дэманстр-ав-а-ць
прад'-яв-і-ць
прад'-яўл-енн-е
прад'-яўл-я-ць
прад'-яў-нікпрад'-яў-ніц-а
прад'-яў-ніч-ы
пра-езд- пра-езд-ам
пра-ездж- -ы
пра-ездз-і-ць
пра-ез-н-ы (пра+езд+н+ы)
праект-ав-а-нн-е
праект-ав-а-ць
праект-арпраект-н-ы
праекц-іров-ач-н-ы
праекц-іроў-к-а
праекц-іроў-шчыкпраекц-іроў-шчыц-а
праекц-ый-н-ы
праекц-ы-я (праекц-ый-а)
пра-енч-ы-ць
пра-ес-ці
пра-ех-а-ць
пра-ёмпра-ём-н-ы
праж- -а
пра-жав-а-ць
праж-анн-е
праж-ан-ы
пра-жа-ць
пра-жоў-ва-ць
пра-жы-ва-нн-е
пра-жы-ва-ць

пра-жы-в-і-ць
пра-жын-а-ць
пра-жы-т-акпра-жы-т-ач-н-ы
пра-жы-цц-ё
праж-ы-ць
пра-жы-ць
пражэктар-н-ы
пражэктар-ыстпра-жэр-лів-а
пра-жэр-лів-асцьпра-жэр-лів-ы
пра-жэр-н-асцьпра-жэр-н-ы
праз-аізмпраз-аікпраз-аіч-н-а
праз-аіч-н-асцьпраз-аіч-н-ы
пра-зван-і-ць
пра-зв-а-нн-е
пра-зв-а-ць
пра-звін-е-ць
праз-мер-н-а
праз-мер-н-асцьпраз-мер-н-ы
пра-зор-лів-а
пра-зор-лів-асцьпра-зор-лів-ецпра-зор-лів-іц-а
пра-зор-лів-ы
пра-зор-ц-а
празрыст-а (гіст. пра-зр-ыст-а)
празрыст-асцьпра-зыв-а-ць
пра-зяб-ну-ць
пра-інструкт-ав-а-ць
пра-інфарм-ав-а-ць
пра-існ-ав-а-ць
(гіст. пра-іст-н-ав-а-ць)
пра-йгр-ава-льнікпра-йгр-ава-нн-е

пра-йгр-ава-ць
пра-йгр-а-ць
пра-йм-а-ць
пра-йс-ці
пра-кав-а-ць
пра-калац-і-ць
пра-кал-о-ць
пра-калуп-а-ць
пра-калуп-ва-ць
пра-калупл-іва-ць
пра-калуп-ну-ць
пра-калых-а-ць
пра-кал-яс-і-ць
пра-каменц-ірав-а-ць
пра-кампасц-ірав-а-ць
пра-канапац-і-ць
пра-канапач-ва-ць
пра-канспект-ав-а-ць
пра-кансульт-ав-а-ць
пра-кантрал-яв-а-ць
пра-кап-а-ць
пра-кап-а-ць
пра-кар-ка-ць
пра-карм-і-ць
пра-кармл-енн-е
пра-карп-е-ць
пра-карэкт-ав-а-ць
пра-карэкц-ірав-а-ць
пра-кас-і-ць
пра-кат-ав-а-ць
пра-кат-ва-ць
пра-кат-чыкпра-кат-чыц-а
пра-кац-і-ць
пра-кач-а-ць
пра-кашл-іва-ць
пра-кашл-я-ць
пра-квас-і-ць
пра-кід-а-ць
пра-кід-а-ць
пра-кід-ва-ць

пра-кі-ну-ць (пра+кід+ну+ць)
пра-кіп-е-ць
пра-кіп-яц-і-ць
пра-кіс-а-нн-е
пра-кіс-а-ць
пра-кіс-ну-ць
пра-клад-а-нн-е
пра-клад-а-ць
пра-клад-ва-нн-е
пра-клад-ва-ць
пра-клад-к-а
пра-клад-н-ы
праклам-ав-а-ць
праклам-ацый-н-ы
праклам-ацы-я
(праклам-ацый-а)
пра-клас-ці
пра-кле-і-ць (пра-клей-і-ць)
пра-клей-ва-нн-е
пра-клей-ва-ць
пра-клей-к-а
пра-клён- пра-клін-а-ць
пра-кля-с-ці
пра-кля-т-ы
пра-кол- пра-кол-ва-нн-е
пра-кол-ва-ць
пра-коп-ва-нн-е
пра-коп-ва-ць
пра-коп-к-а
пра-корм- пра-кормл-іва-ць
пра-кос- пра-коў-ва-нн-е
пра-коў-ва-ць
пра-коч-ва-ць
пра-кош-ва-ць
пра-кракт-а-ць
пра-крахт-а-ць

пра-кро-і-ць (пра-крой-і-ць)
пра-кроч-ы-ць
пра-круж-ы-ць
пра-крухмал-і-ць
пра-крухмаль-ва-ць
пра-круц-і-ць
пра-круч-ва-ць
пра-крыч-а-ць
практык-ав-а-нн-е
практык-ав-а-ць
практык-антпрактык-ант-к-а
практык-ан[ц-к]-і
(практык+ант+ск+і)
практык-ан[ц-тв]-а
(практык+ант+ств+а)
практык-умпрактыц-ызмпрактыч-н-а
практыч-н-асцьпрактыч-н-ы
пра-кудахт-а-ць
пра-кук-ав-а-ць
пра-кукарэк-а-ць
пра-кульг-а-ць
пракур-атур-а
пракур-орпракур-ор-ск-і
пра-кур-ы-ць
пра-кур-э-ць
пра-кус- пра-кус-а-ць
пра-кус-ва-ць
пра-кус-і-ць
пра-лаж-ы-ць
пра-лаз- пра-лаз-і-ць
пра-лам-а-ць
пра-лапат-а-ць
пра-лег-чы
пра-леж-а-ць

пра-леж-ва-ць
пра-лез-ці
пра-лепят-а-ць
пралетар-к-а
пралетар-ск-і
пралетар-ызав-а-ць
пралетар-ызацы-я
(пралетар-ызацый-а)
пралетар-ыйпралетар-ы-ят(пралетар-ый-ат- )
пра-лёт- пра-лёт-а-ць
пра-лёт-к-а
пра-лёт-н-ы
пра-лі-ва-ць
пра-лік- пра-ліп-е-ць
пра-лі-ўпра-лі-ў-н-ы
пра-лі-ць
пра-лом- пра-лом-ін-а
пра-ломл-іва-ць
пра-лыс-ін-а
пра-лыс-і-ць
пра-льн-ы
пра-льн-я
пра-ляг-а-ць
пра-ляж-а-ць
пра-лямант-ав-а-ць
пра-ляск-а-ць
пра-лят-а-нн-е
пра-лят-а-ць
пра-ляц-е-ць
пра-ляч-ы-ць
прам-а
прам-а-вуголь-н-ы
пра-маз-а-ць
пра-маз-ва-ць

пра-мак-а-льн-ы
пра-мак-а-т-к-а
пра-мак-а-ць
пра-мак-ну-ць
пра-малац-і-ць
пра-мал-ёў-ва-нн-е
пра-мал-ёў-ва-ць
пра-мал-ёў-к-а
прам-а-лін-ей-н-а
прам-а-лін-ей-н-асцьпрам-а-лін-ен-н-ы
пра-мал-о-ць
пра-мал-яв-а-ць
пра-манеж-ы-ць
пра-мармыт-а-ць
пра-марн-ав-а-ць
пра-марн-а-трав-і-ць
пра-марож-ва-ць
пра-мароз-і-ць
пра-марудж-ва-нн-е
пра-марудж-ва-ць
пра-марудз-і-ць
пра-марш-ырав-а-ць
пра-марын-ав-а-ць
пра-мар-ы-ць
пра-мар-ы-ць
пра-масл-іва-ць
пра-масл-і-ць
прам-а-слой-н-ы
пра-масц-і-ць
прам-ат-а
пра-маўл-я-ць
пра-маўч-а-ць
пра-мах-а-ць
пра-мац-а-ць
пра-мац-ва-нн-е
пра-мац-ва-ць
пра-мач-ы-ць
пра-маш-к-а
пра-меж-акпра-меж-к-ав-ы

пра-меж-н-ы
прамен-іст-ы
прамен-і-ць
прамен-н-асцьпраменн- -е
прамен-н-ы
пра-мень-ва-ць
пра-мер- пра-мер-а-ць
пра-мер-ва-ць
пра-мерз-ну-ць
пра-міг-а-ць
прам-ізн-а
пра-мільг-ну-ць
пра-мін-а-ць
пра-[мі-н]у-ць
(пра+мін+ну + ць)
пра-мов- -а
пра-мов-і-ць
пра-мок-ну-ць
пра-мот-ва-ць
пра-моў-н-іцк-і
(гіст. пра-моў-н-ік-ск-і)
пра-моў-н-ы
пра-моў-ц-а
пра-моч-ва-нн-е
пра-моч-ва-ць
пра-мошч-ва-ць
пра-мудр-асцьпра-мудр-ы
пра-мур-ка-ць
пра-мурлы-ка-ць
пра-муч-ы-ць
пра-муштр-ав-а-ць
пра-мч-а-ць
пра-мы-ва-льн-ы
пра-мы-ва-нн-е
пра-мы-ва-ць
прамыслов-асцьпрамыслов-ец-

пра-мы-ў-к-а
пра-мы-ў-н-ы
пра-мы-ць
пра-мыч-а-ць
пра-мяк-ну-ць
прамян-е-ць
прамян-ёв-ы
прамян-іст-а
прамян-іст-асцьпрамян-іст-ы
прамян-і-ць
пра-мян-я-ць
пра-мяр-а-ць
пра-мярз-а-нн-е
пра-мярз-а-ць
пра-мяс-і-ць
пра-мяў-ка-ць
пра-мяш-а-ць
пра-нас-і-ць
пра-нес-ці
пра-ніз-а-ць
пра-ніз-ва-ць
пра-ніз-лів-а
пра-ніз-лів-асцьпра-ніз-лів-ы
пра-нік-а-льн-асцьпра-нік-а-льн-ы
пра-нік-а-нн-е
пра-нік-а-ць
пра-нік-лів-а
пра-нік-лів-асцьпра-нік-лів-ы
пра-нік-н-енн-е
пра-нік-н-ён-а
пра-нік-н-ён-асцьпра-нік-н-ён-ы
пра-нік-ну-ць
пра-нос-і-ць
пра-нош-ва-ць
пра-нумар-ав-а-ць
пра-нумар-оў-ва-ць

пра-ныр- -а
пра-ныр-лів-асцьпра-ныр-лів-ы
пра-ныр-ств-а
пра-нянь-ч-ы-ць
пра-ня-ць
пра-павед-ав-а-нн-е
пра-павед-ав-а-ць
пра-павед-нікпра-павед-ніц-а
пра-павед-ні[ц-к]-і
(пра+павед+нік+ск+і)
пра-павед-ні[ц-тв]-а
(пра+павед+нік+ств+а)
прапаганд-ав-а-ць
прапаганд-ыстпрапаганд-ыст-к-а
прапаганд-ыс[ц-к]-і
(прапаганд+ыст+ск+і)
пра-пад-а-ць
прапад-а-ць
прапаж- -а
пра-пакут-ав-а-ць
пра-паласк-а-ць
пра-пал-і-ць
пра-палоск-ва-ць
пра-пал-о-ць
пра-паль-ва-нн-е
пра-паль-ва-ць
пра-паль-н-ы
пра-памп-ав-а-ць
прапанав-а-нн-е
прапанав-а-ць
прапанов- -а
прапаноў-ва-ць
пра-пар-ва-нн-е
пра-пар-ва-ць
пра-пар-к-а
пра-пар-о-ць
прапарцы-янальн-а
(прапарцый-анальн-а)
прапарцы-янальн-асць-

(прапарцый-анальн-асць- )
прапарцы-янальн-ы
(прапарцый-анальн-ы)
прапаршчы[ц-к]-і
(прапаршчык+ск+і)
пра-пар-ы-ць
пра-пас-в-і-ць
прапас-ці
пра-паўз-а-ць
пра-паўз-ці
пра-пах-ну-ць
пра-пац-е-ць
пра-па-я-ць (пра-пай-а-ць)
прапелер-н-ы
пра-перч-ва-ць
пра-перч-ы-ць
пра-пе-ць
пра-піл-ав-а-ць
пра-піл-оў-ва-нн-е
пра-піл-оў-ва-ць
пра-пір-а-ць
пра-піс-а-ць
пра-піс-ач-н-ы
пра-піс-ва-нн-е
пра-піс-ва-ць
пра-піс-к-а
пра-піс-н-ы
пра-піх-а-нн-е
пра-піх-а-ць
пра-піх-ва-ць
пра-пішч-а-ць
пра-плав-а-ць
пра-плав-і-ць
пра-плак-а-ць
пра-пласт-ав-а-ць
пра-пласт-оў-ва-нн-е
пра-пласт-оў-ва-ць
пра-плаў-к-а
пра-плаўл-іва-ць
пра-плаўл-я-ць
пра-плесн-е-ць
пра-плес-ці

пра-плы-в-а-ць
пра-плы-с-ці
пра-плы-ць
пра-плят-а-ць
пра-пол-ач-н-ы
пра-пол-ва-нн-е
пра-пол-ва-ць
пра-пол-к-а
пра-пор-ва-ць
прапорцы-я (прапорцый-а)
пра-поўз-а-ць
пра-пра-ва-ць
пра-праж-ы-ць
пра-прас-ав-а-ць
пра-прас-ці
пра-прац-ав-а-ць
пра-прац-оў-ва-нн-е
пра-прац-оў-ва-ць
пра-прац-оў-к-а
пра-прэг-чы
пра-прэ-ць
пра-пстрык-а-ць
пра-пуск-а-нн-е
пра-пуск-а-ць
пра-пуск-н-ы
пра-пусц-і-ць
пра-пушч-а-льн-асцьпра-пушч-а-льн-ы
пра-пх-ну-ць
пра-пыл-і-ць
пра-пыт-а-ць
пра-пыт-ва-нн-е
пра-пыт-ва-ць
пра-пых-ка-ць
пра-пяк-а-ць
пра-[пя-ч]ы (пра+пяк+чы)
пра-раб-і-ць
пра-рабл-я-ць
пра-радз-ім-а
пра-раз-а-нн-е
пра-раз-а-ць

пра-раз-н-ы
пра-раст-а-нн-е
пра-раст-а-ць
пра-[рас-ц]і (пра+раст+ці)
пра-расц-і-ць
пра-раш-а-ць
пра-рв-а-ць
пра-рж-ав-е-ць
пра-рокпра-ро[ц-к]-і (пра+рок+ск+і)
пра-ро[ц-тв]-а (пра+рок+ств+а)
пра-роч- -ы
пра-роч-ыц-а
пра-роч-ы-ць
пра-рошч-ва-нн-е
пра-рошч-ва-ць
пра-рыв-а-ць
пра-ры-ва-ць (рыць)
пра-рызін-ен-ы
пра-рызін-і-ць
пра-рызінь-ва-нн-е
пра-рызінь-ва-ць
пра-рык-а-ць
пра-рып-а-ць
пра-рып-е-ць
пра-рыў- пра-ры-ць
пра-рэаг-ав-а-ць
пра-рэвіз-ав-а-ць
пра-рэдаг-ав-а-ць
пра-рэдж-ва-нн-е
пра-рэдж-ва-ць
пра-рэдз-і-ць
пра-рэз- пра-рэз-а-ць
пра-рэз-ва-нн-е
пра-рэз-ва-ць
пра-рэз-к-а
пра-рэз-лів-а
пра-рэз-лів-асць-

пра-рэз-лів-ы
пра-рэцэнз-ав-а-ць
прас-ав-а-льн-ы
прас-ав-а-льшчыкпрас-ав-а-льшчыц-а
прас-ав-а-нн-е
прас-ав-а-н-ы
прас-ав-а-ць
пра-садж-а-ць
пра-сакат-а-ць
пра-сал-і-ць
пра-сал-і-ць
пра-саль-ва-ць
пра-сап-ці
прас-аў-шчыкпрас-аў-шчыц-а
пра-сач-ы-ць
пра-свет- пра-свет-л-асцьпра-свет-л-ен-асцьпра-свет-л-ен-ы
пра-свеч-ва-нн-е
пра-свеч-ва-ць
пра-свідр-ав-а-ць
пра-свідр-оў-ва-ць
пра-свіст-а-ць
пра-свіст-ва-ць
пра-свят-л-е-нн-е
пра-свят-л-е-ць
пра-свят-л-і-ць
пра-свят-л-я-ць
пра-свяц-і-ць
пра-седж-ва-ць
пра-седз-е-ць
пра-сей-ва-нн-е
пра-сек- -а
пра-сес-ці
пра-се-я-ць (пра-сей-а-ць)
пра-сёл-акпра-сёл-ач-н-ы
пра-сігнал-ізав-а-ць

пра-сігнал-і-ць
пра-сіп-е-ць
прас-і-цельпрас-і-цель-к-а
прас-і-ць
пра-скак-а-ць
пра-скак-ва-ць
пра-скародз-і-ць
пра-сквар-ва-ць
пра-сквар-ы-ць
пра-скоч-ы-ць
пра-скраб-а-ць
пра-скрыг-ат-а-ць
пра-скрыг-а-ць
пра-скрыг-іт-а-ць
пра-скрып-е-ць
пра-скрэб-ці
пра-слаб-і-ць
пра-слав-і-ць
пра-слав-ян-ск-і
пра-сла-і-ць (пра-слай-і-ць)
пра-слаўл-енн-е
пра-слаўл-ен-ы
пра-слаўл-я-ць
пра-сл-а-ць
пра-след-ав-а-нн-е
пра-след-ав-а-цельпра-след-ав-а-цель-ніц-а
пра-след-ав-а-ць
пра-сліз-ну-ць
пра-слой-ва-нн-е
пра-слой-ва-ць
пра-слой-к-а
пра-служ-ы-ць
пра-слух-а-ць
пра-слух-ва-нн-е
пра-слух-ва-ць
пра-слух-оў-ва-ць
пра-смаж-ва-ць
пра-смаж-ы-ць
пра-смакт-а-ць
пра-смал-і-ць
пра-смаль-ва-ць
пра-смокт-ва-нн-е

пра-смокт-ва-ць
пра-смол-ен-ы
пра-смол-к-а
пра-смоль-ва-ць
пра-смут-к-ав-а-ць
пра-смя-я-ць
(пра-смяй-а-ць)
прасн-акпрас-ніц-а
пра-сов-а-ць
пра-сол-ен-ы
пра-соль-ва-ць
пра-соў-ва-нн-е
пра-соў-ва-ць
прас-оў-к-а
пра-сох-ну-ць
пра-соч-ва-нн-е
пра-соч-ва-ць
пра-сп-а-ць
пра-спірт-ав-а-ць
пра-спірт-оў-ва-ць
пра-спя-ва-ць
пра-сс-а-ць
праст-ават-асцьпраст-ават-ы
пра-стагн-а-ць
праст-а-душ-н-а
праст-а-душ-н-асцьпраст-а-душ-н-ы
прастар-н-ей
прастар-н-ейш-ы
прастар-н-е-ць
праст-ат-а
пра-ста-я-ць (пра-стай-а-ць)
пра-стой- пра-стой-ва-ць
пра-стой-н-ы
прастор-ав-ы
прастор-н-а
прастор-н-асцьпрастор-н-ы
пра-страл-я-ць
пра-страч-ы-ць
пра-строч-ва-ць

пра-струг-а-ць
пра-струг-ва-ць
пра-стрыг-а-ць
пра-стрыг-чы
пра-стрэл-і-ць
пра-стрэль-ва-ць
пра-студ- -а
пра-студж-ва-ць
пра-студз-і-ць
пра-студ-н-ы
пра-стук-а-ць
пра-стук-ва-ць
пра-сты-ва-ць
пра-сум-ав-а-ць
пра-су-ну-ць
пра-суш-ва-нн-е
пра-суш-ва-ць
пра-суш-к-а
пра-суш-ы-ць
прасц-ей
прасц-ейш-ы
пра-сцен-акпра-сцен-ач-н-ы
пра-сцераг-чы
прасц-е-ць
прас-ці
прасцін-н-ы
прасц-як-ом
(параўн. на-праст-к-і)
пра-сык-а-ць
пра-сып-а-ць
пра-сып-а-ць
пра-сых-а-ць
пра-ся-ва-нн-е
пра-ся-ва-ць
пра-сяд-а-ць
пра-сядз-е-ць
пра-сяк-а-нн-е
пра-сяк-а-ць
пра-сяк-ну-ць
прас-ян-ішч-а
прас-ян-ы
пра-[ся-ч]ы (пра+сяк+чы)
пратаколь-н-ы

пра-та-л-ін-а
пра-танц-ав-а-ць
пра-тап-і-ць
пра-тапт-а-ць
пра-[таў-ч]ы (пра+таўк+чы)
пра-та-ць
пра-тач-ы-ць
пра-тк-а-ць
пра-тк-ну-ць
пра-тл-е-ць
пра-ток- -а
пра-топт-ва-ць
пра-торг-а-ць
пра-точ-ва-ць
пра-точ-н-ы
пра-точ-ын-а
пра-трац-і-ць
пра-трач-ва-ць
пра-трашч-а-ць
пра-труб-і-ць
пра-трыва-ць
пра-трызн-і-ць
пра-трым-а-ць
пра-трэс-ці
пра-туж-ы-ць
пра-туз-а-ць
пра-туп-ац-е-ць
пра-туп-а-ць
пра-тур-ы-ць
пра-тух-а-ць
пра-тух-ну-ць
пра-тык-а-ць
пра-тынк-ав-а-ць
пра-тырч-а-ць
пратэж-ырав-а-нн-е
пратэж-ырав-а-ць
пратэкцый-н-ы
пра-тэрмін-ав-а-ць
пра-тэрмін-оў-ва-ць
пра-тэрмін-оў-к-а
пратэст-ав-а-ць

праўд-а-люб- праўд-а-люб-ів-ы
праўд-а-падобн-ы
праўдз-ів-а
праўдз-ів-асцьпраўдз-ів-ей
праўдз-ів-ы
праўдз-і-ць
праў-к-а
праўл-енн-е
праўл-ен-ы
пра-ўнукпра-ўнуч-к-а
пра-фарб-ав-а-ць
прафес-ар- (параўн. прафес-ур-а)
прафес-ар-ск-ая
прафес-ар-ск-і
прафес-ар-ств-а
прафесі-янал- (прафесій-анал- )
прафесі-янал-ізм(прафесій-анал-ізм- )
прафесі-янал-іст(прафесій-анал-іст- )
прафесі-янал-к-а
(прафесій-анал-к-а)
прафесі-яналь-н-ы
(прафесій-аналь-н-ы)
прафес-ур-а (параўн. прафес-ар)
прафілакт-орыйпрафілакт-ык-а
прафілакт-ыч-н-ы
пра-фільтр-ав-а-ць
пра-фільтр-оў-ва-ць
пра-форм-а
пра-хадз-і-ць
пра-хад-н-ы
пра-халадж-а-льн-ы
пра-халадз-і-ць

пра-халод- -а
пра-халодж-ва-ць
пра-хап-і-ць
пра-харч-ав-а-нн-е
пра-харч-ав-а-ць
пра-харч-оў-ва-ць
пра-хвар-э-ць
пра-хват-ва-ць
пра-хвац-і-ць
пра-хіст-а-ць
пра-ход- пра-ход-ам
пра-ходж-анн-е
пра-ходз-і-ць
пра-ход-н-асцьпра-хож- -ы
пра-храп-ці
пра-хрып-е-ць
прац-ав-а-ць
прац-авіт-асцьпрац-авіт-ы
прац-а-дзеньпра-цадз-і-ць
прац-а-здольн-асцьпрац-а-здольн-ы
прац-а-ў-лад-к-ав-а-нн-е
прац-аў-н-ікпрац-аў-н-іц-а
пра-цвіс-ці
пра-цвіт-а-нн-е
пра-цвіт-а-ць
пра-цераб-і-ць
пра-церуш-ы-ць
пра-цер-ці
пра-цёк- пра-цін-а-ць
пра-цір-а-нн-е
пра-цір-а-ць
пра-цір-ач-н-ы
пра-цір-к-а
пра-цір-шчыкпра-цір-шчыц-а

пра-ціск-а-ць
пра-ціс-ну-ць
(пра+ціск+ну+ць)
праціў-н-ікпраціў-н-іц-а
прац-оў-н-ы
пра-цырав-а-ць
пра-цыт-ав-а-ць
пра-ць
пра-цэдж-ва-нн-е
пра-цэдж-ва-ць
працэнт-ав-ы
працэнт-н-ы
пра-цяг- пра-цяг-ва-нн-е
пра-цяг-ва-ць
пра-цяг-л-а
пра-цяг-л-асцьпра-цяг-л-ы
пра-цяг-ну-ць
пра-цяж-н-а
пра-цяж-н-асцьпра-цяж-н-ікпра-цяк-а-нн-е
пра-цяк-а-ць
пра-цярп-е-ць
пра-цярэбл-іва-нн-е
пра-цярэбл-іва-ць
пра-цяў-ка-ць
пра-ця-ць
пра-[ця-ч]ы (пра+цяк+чы)
пра-чакан-і-ць
пра-чакань-ва-ць
пра-чака-ць
пра-чарц-і-ць
пра-чк-а (параўн. пра-ць)
пра-чу-л-а
пра-чу-л-асцьпра-чу-л-ы
пра-чу-ць
пра-чын-і-ць
пра-чын-я-ць
пра-чыст-к-а
пра-чысц-і-ць

пра-чыт-а-нн-е
пра-чыт-а-ць
пра-чыт-ва-нн-е
пра-чыт-ва-ць
пра-чышч-а-ць
пра-чышч-энн-е
пра-чэрч-ва-ць
пра-чэс-ва-нн-е
пра-чэс-ва-ць
пра-шалясц-е-ць
пра-шамац-е-ць
пра-шам-ка-ць
пра-шапт-а-ць
пра-шарав-а-ць
пра-шароў-ва-нн-е
пра-шароў-ва-ць
пра-шлёп-а-ць
пра-шморг-а-ць
пра-шнур-ав-а-ць
пра-шнур-оў-ва-ць
пра-шпаклёў-ва-ць
пра-шпакляв-а-ць
пра-шпацыр-ав-а-ць
пра-шпіг-ав-а-ць
пра-шпіг-оў-ва-ць
пра-штамп-ав-а-ць
пра-штудз-ірав-а-ць
пра-штурх-ва-ць
пра-штурх-ну-ць
пра-штурх-оў-ва-ць
пра-шук-а-ць
пра-шум-е-ць
пра-шчабят-а-ць
пра-шчуп-а-ць
пра-шчуп-ва-нн-е
пра-шчуп-ва-ць
пра-шы-ва-льшчыкпра-шы-ва-льшчыц-а
пра-шы-ва-нн-е
пра-шы-ва-ць
пра-шы-в-ач-н-ы
пра-шып-е-ць
пра-шы-ў-к-а
пра-шы-ў-н-ы

пра-шы-ць
пра-экзамен-ав-а-ць
пра-яв- -а
пра-яв-ачн-ы
пра-яв-і-ць
пра-яд-а-ць
пра-яздж-а-ць
пра-яз-н-ы (пра+язд+н+ы)
пра-ясн-е-нн-е
пра-ясн-е-ць
пра-ясн-і-ць
пра-ясн-я-ць
пра-яў-ка-ць
пра-яўл-енн-е
пра-яўл-я-ць
проб- -а
про-бліск- проб-н-ы
про-вад- про-вад- -ы
про-едзь- про-жаўць- про-жыл-акпро-зелень- про-йгр-ышпро-йгр-ыш-н-ы
про-йдз-ен-ае
про-леж-аньпро-мах- промысл-ав-ы
про-пісь- про-пуск- про-сінь- прост-а
просц-еньк-і
прось-б-а
профіль-н-ы
проців-а-газпроців-а-газ-ав-ы

проці-… першая частка
складаных слоў:
проці-лег-л-ы і інш.
про-цьм-а
проч-к-і
про-ш-л-асць(про+іш+л+асць+ )
пруг-к-а (параўн. с-пруж-ын-а)
пруг-к-асцьпруг-к-і
прус-акпрут-к-а
прут-к-асцьпрут-к-і
прут-к-ов-ы
прут-окпруц-ян-е-ць
пруц-ян-ы
пры-азёр-н-ы
пры-ар-а-ць
пры-ахвоц-і-ць
пры-ахвоч-ва-ць
пры-бав-ач-н-ы
пры-бав-і-ць
пры-баў-к-а
пры-баўл-енн-е
пры-баўл-я-ць
пры-бег-чы
пры-бель-ва-ць
пры-бераг-а-ць
пры-бераг-чы
пры-бі-ва-нн-е
пры-бі-ва-ць
пры-бір-а-льн-я
пры-бір-а-льшчыкпры-бір-а-льшчыц-а
пры-бір-а-нн-е
пры-бір-а-ць
пры-бі-ў-к-а
пры-бі-ў-н-ы

пры-бі-ць
пры-бліж-а-н-а
пры-бліж-а-н-асцьпры-бліж-а-н-ы
пры-бліж-а-ць
пры-бліж-энн-е
пры-бліз-і-ць
пры-бліз-н-а
пры-бліз-н-асцьпры-бліз-н-ы
пры-блуд-н-ы
прыбой- - (гіст. пры-бой- - )
пры-бор-к-а
пры-бор-н-ы
пры-бр-а-н-ы
пры-бр-а-ць
пры-брыс-ці
пры-буд-ав-а-ць
пры-буд-ов- -а
пры-буд-оў-ва-нн-е
пры-буд-оў-ва-ць
пры-буксір-ав-а-ць
пры-бы-ва-нн-е
пры-бы-ва-ць
пры-бытак(гіст. пры-бы-т-ак- )
пры-бытк-ов-асцьпры-бытк-ов-ы
пры-бы-цц-ё
пры-бы-ць
пры-бяг-а-ць
пры-бядн-я-ць
пры-бярэжж- -а
пры-бярэж-н-ы
пры-ваб- -а
пры-ваб-і-ць
пры-ваб-лів-а
пры-ваб-лів-а-нн-е
пры-ваб-лів-асцьпры-ваб-лів-а-ць

пры-ваб-лів-ы
пры-ваб-н-а
пры-ваб-н-асцьпры-ваб-н-ы
пры-вад- пры-ваз-н-ы
пры-вакзаль-н-ы
пры-вал- пры-вал-і-ць
пры-валь-ва-ць
пры-валь-н-ы
пры-вандрав-а-ць
пры-вараж-ы-ць
пры-вар-акпры-вар-ач-н-ы
пры-вар-ва-нн-е
пры-вар-ва-ць
пры-вар-к-а
пры-варож-ва-ць
пры-вароч-ва-ць
пры-вар-ы-ць
прыватн-а
прыватн-а-гаспад-ар-ч-ы
прыватн-асцьпрыватн-а-ўласн-і[ц-к]-і
(прыватн+а+ўласн+ік+ск+і)
прыватн-ікпрыватн-іц-к-і
(прыватн+к+ск+і)
пры-вез-ці
пры-вес-акпры-вес-і-ць
пры-весл-ав-а-ць
пры-вес-ці
пры-вет- пры-вет-л-ів-а
(параўн. вет-л-а)
пры-вет-л-ів-асцьпры-вет-л-ів-ы
пры-вет-н-асцьпры-вет-н-ы
пры-веш-ва-нн-е

пры-веш-ва-ць
пры-ві-ва-ць
пры-відпры-від-н-асцьпры-від-н-ы
прывіле-яван-асць(прывілей-аван-асць- )
прывіле-яван-ы
(прывілей-аван-ы)
пры-віт-а-льн-а
пры-віт-а-льн-ы
пры-віт-а-нн-е
пры-віт-а-ць
пры-ві-цц-ё
пры-ві-ць
пры-водз-і-ць
пры-воз- пры-воз-і-ць
пры-волл- -е
пры-воль-н-а
пры-воль-н-ы
пры-вор-ва-нн-е
пры-вор-ва-ць
пры-вуч-а-ць
пры-вуч-ва-ць
пры-вуч-ы-ць
пры-вык-а-ць
пры-вык-л-ы
пры-вык-ну-ць
пры-выч-к-а
пры-выч-н-а
пры-выч-н-асцьпры-выч-н-ы
пры-вэндж-ва-ць
пры-вэндз-і-ць
пры-вядз-енн-е
пры-вяз-а-н-асцьпры-вяз-а-н-ы
пры-вяз-а-ць
пры-вяз-ва-нн-е
пры-вяз-ва-ць
пры-вяз-к-а
пры-вяз-н-ы

пры-вязь- пры-вя-л-і-ць
(пры+вяд+л+і+ць)
пры-вя-л-ы (пры+вяд+л+ы)
пры-вя-ль-ва-ць
(пры+вяд+ль+ва+ць)
пры-вяр-ну-ць
пры-вярш-ы-ць
пры-вясл-оў-ва-ць
пры-вяс-н-ы
пры-габл-ёў-ва-ць
пры-габл-яв-а-ць
пры-гавар-ы-ць
пры-гавор- пры-гавор-ва-ць
пры-гавор-к-а
пры-гад-а-ць
пры-гад-ва-нн-е
пры-гад-ва-ць
прыгаж-осць(гіст. пры-гаж-осць- )
прыгаж-унпрыгаж-ун-я
прыгаж-эй
прыгаж-эйш-ы
прыгаж-э-ць
пры-га-і-ць (пры-гай-і-ць)
пры-галоў-е (пры-галоў-й-э)
пры-галуб-і-ць
пры-ган-я-ць
пры-гарадпры-гарадз-і-ць
пры-гарад-н-ы
пры-гар-а-ць
пры-гар-ва-ць
пры-гар-ну-ць
(пры+гарт+ну+ць)
пры-гародж-ва-ць
пры-гар-э-ць
пры-гатав-а-нн-е
пры-гатав-а-ць
пры-гі-н-а-ць
(пры+гіб+н+а+ць)
пры-гладж-ва-ць

пры-гладз-і-ць
пры-гледз-е-ць
пры-глух-ну-ць
пры-глуш-а-н-а
пры-глуш-а-н-ы
пры-глуш-а-ць
пры-глуш-ва-ць
пры-глуш-ы-ць
пры-гляд- пры-гляд-а-ць
пры-гляд-ва-ць
пры-глядз-е-ць
пры-гна-і-ць (пры-гнай-і-ць)
пры-гн-а-ць
пры-гнес-ці
пры-гнеч-а-н-а
пры-гнеч-а-н-асцьпры-гнеч-а-нн-е
пры-гнёт- пры-г-ну-ць
(пры+гіб+ну+ць)
пры-гнят-а-льн-ікпры-гнят-а-льн-іц-а
пры-гнят-а-льн-і[ц-к]-і
(пры+гнят+а+льн+ік+ск+і)
пры-гнят-а-льн-ы
пры-гнят-а-ць
пры-год-н-асцьпрыгод-ніцк-і
прыгод-ніцтв-а
пры-год-н-ы
пры-гож-а
пры-гож-ы
прыгон- (гіст. пры-гон- )
пры-гон- (параўн. пры-ган-я-ць)
прыгон-н-ікпрыгон-н-ы (ад прыгон)
пры-гон-н-ы (ад прыганяць)
пры-гор-акпры-горб-і-ць
пры-горбл-ен-ы
пры-горк-ну-ць

пры-горт-ва-ць
пры-граб-а-ць
пры-гра-ва-нн-е
пры-гра-ва-ць
пры-граз-і-ць
пры-гран-іч-н-ы
пры-грэб-нікпры-грэб-ці
пры-грэ-ць
пры-губ-і-ць
пры-губл-іва-ць
пры-гуменн- -е
пры-гумен-н-ы
пры-да-ва-ць
пры-дарож-н-ы
пры-да-т-н-асцьпры-да-т-н-ы
пры-да-ць
пры-да-ч-а
пры-дба-нн-е
пры-дба-ць
пры-двор-н-ы
пры-дзір-к-а
пры-дзір-лів-а
пры-дзір-лів-асцьпры-дзір-лів-ы
пры-друк-оў-ва-ць
пры-друк-оў-к-а
пры-дум-а-н-ы
пры-дум-а-ць
пры-дум-ва-нн-е
пры-дум-ва-ць
пры-думл-я-ць
пры-душ-ан-ы
пры-душ-ва-ць
пры-душ-ы-ць
пры-дых-а-нн-е
пры-езд- пры-ездж- -ы
прыемн-а (гіст. пры-ем-н-а)
прыемн-асцьпры-ех-а-ць
пры-ём- -

пры-ём-ач-н-ы
пры-ём-к-а
пры-ём-н-ая
пры-ём-н-ікпры-ём-н-ы
пры-ём-шчыкпры-ём-шчыц-а
пры-ём-ышпры-жмур-ва-ць
пры-жмур-ы-ць
пры-жы-ва-льн-асцьпры-жы-ва-нн-е
пры-жы-ва-ць
пры-жы-в-і-ць
пры-жы-ўл-енн-е
пры-жы-ўл-я-ць
пры-жы-цц-ёв-ы
пры-жы-ць
прыз-ав-ы
пры-за-паш-ва-ць
пры-зв-а-нн-е
пры-зв-а-ць
пры-з-выч-а-ен-асць(пры-з-выч-ай-эн-асць- )
пры-з-выч-а-енн-е
(пры-з-выч-ай-энн-е)
пры-з-выч-а-ен-ы
(пры-з-выч-ай-эн-ы)
пры-з-выч-а-іць
(пры-з-выч-ай-і-ць)
пры-з-выч-ай-ва-ць
пры-зем-іст-асцьпры-зем-іст-ы
пры-земл-ен-асцьпры-земл-ен-ы
прыз-ёрпрызна-ва-ць
прызна-нн-е
прызна-н-ы
прызна-ць
пры-знач-а-ць
пры-знач-ы-ць

пры-знач-энн-е
пры-зыв-а-ць
пры-зыў- пры-зыў-н-ікпры-зямл-енн-е
пры-зямл-і-ць
пры-зямл-я-ць
прыіск-ав-ы
пры-йс-ці
пры-кав-а-ць
пры-каз-ва-ць
пры-каз-к-а
пры-каз-к-ав-ы
пры-кал-о-ць
пры-камандзірав-а-нн-е
пры-камандзірав-а-ць
пры-камандзіров-а-н-ы
пры-камандзіроў-ва-ць
пры-кап-а-ць
пры-кар-э-ць
пры-кац-і-ць
пры-качав-а-ць
пры-кач-а-ць
пры-кач-ва-ць
пры-кід-а-ць
пры-кід-а-ць
пры-кід-ва-нн-е
пры-кід-ва-ць
пры-кі-ну-ць
(пры+кід+ну+ць)
прыклад- (гіст. пры-клад- )
пры-клад- (у вінтоўкі)
пры-клад-а-нн-е
пры-клад-а-ць
пры-клад-ва-нн-е
пры-клад-ва-ць
прыклад-н-а
прыклад-н-ы
пры-клас-ці
пры-кле-і-ць (пры-клей-і-ць)
пры-клей-ва-нн-е

пры-клей-ва-ць
пры-клей-к-а
пры-клёп-ва-нн-е
пры-клёп-ва-ць
пры-клёп-к-а
пры-клёп-шчыкпры-клып-а-ць
пры-ключ-а-ць
пры-ключ-ы-ць
пры-ключ-энн-е
пры-кляп-а-ць
пры-кмет- -а
пры-кол-ва-нн-е
пры-кол-ва-ць
пры-кол-к-а
пры-конч-ва-ць
пры-корм- пры-кормл-іва-нн-е
пры-кормл-іва-ць
пры-коў-ва-нн-е
пры-коў-ва-ць
пры-коў-к-а
пры-коч-ва-нн-е
пры-коч-ва-ць
прыкр-а
пры-крас- -а
прыкр-асцьпры-краш-ва-ць
пры-кро-і-ць (пры-крой-і-ць)
пры-крой-ва-нн-е
пры-крой-ва-ць
пры-крой-к-а
пры-круц-і-ць
пры-круч-ва-нн-е
пры-круч-ва-ць
пры-кры-ва-нн-е
пры-кры-ва-ць
пры-крык-ва-ць
пры-крык-ну-ць
пры-кры-цц-е

пры-кры-цц-ё
пры-кры-ць
пры-кульг-а-ць
пры-куп-і-ць
пры-купл-іва-ць
пры-купл-я-ць
пры-куп-н-ы
пры-кус- пры-кус-ва-ць
пры-кус-і-ць
пры-лав-акпры-лав-ач-н-ы
пры-ладдз- -е
пры-ладж-ва-нн-е
пры-ладж-ва-ць
пры-ладз-і-ць
пры-лад-к-а
пры-лаж-ы-ць
пры-лаз-і-ць
пры-лам-а-ць
пры-лашч-ва-ць
пры-лашч-ы-ць
пры-лг-а-ць
пры-лег-чы
пры-лез-ці
пры-лепл-іва-ць
пры-лес-акпры-лес-н-ы
пры-лесс- -е
пры-лёт- пры-лёт-н-ы
пры-лі-ва-ць
пры-ліз-а-н-асцьпры-ліз-а-н-ы
пры-ліз-а-ць
пры-ліз-ва-ць
пры-ліп-а-нн-е
пры-ліп-а-ць
пры-ліп-ну-ць
пры-ліп-ч-ыв-асць-

(параўн. ліп-к-і)
пры-ліп-ч-ыв-ы
пры-лі-ў- пры-ліў-н-ы
пры-лі-цц-е
пры-лі-ць
пры-ліч-а-ць
пры-ліч-ва-нн-е
пры-ліч-ва-ць
пры-ліч-ы-ць
пры-ліч-энн-е
пры-ломл-іва-ць
пры-луч-а-ць
пры-луч-ы-ць
пры-луч-энн-е
пры-ляг-а-нн-е
пры-ляп-і-ць
пры-лят-а-ць
пры-ляц-е-ць
пры-маз-а-ць
пры-маз-ва-ць
пры-маз-к-а
пры-майстр-ав-а-ць
пры-майстр-оў-ва-ць
прым-ак- (гіст. пры-ім-ак- )
пры-мал-ёў-ва-ць
пры-м-а-льн-ы
(пры+ім+а+льн+ы)
пры-мал-яв-а-ць
пры-мараз-акпры-марож-ва-ць
пры-мароз-і-ць
пры-мат-а-ць
пры-маў-к-а
пры-маўк-а-ць
пры-маўл-я-ць
пры-мац-ав-а-льн-ы
пры-мац-ав-а-нн-е
пры-мац-ав-а-ць
пры-мац-оў-ва-нн-е
пры-мац-оў-ва-ць

пры-м-а-ць (пры+ім+а+ць)
прым-ач- -ы
пры-мач-ы-ць
пры-меж-ав-а-ць
пры-меж-н-ы
пры-мен-ш-ы-ць
пры-мер-а-ць
пры-мер-ач-н-ая
пры-мер-ва-нн-е
пры-мер-ва-ць
пры-мерз-ну-ць
пры-мер-к-а
пры-мерк-ав-а-ць
пры-мерк-ну-ць
пры-мес-ці
пры-месь- пры-мет-н-а
пры-мет-н-асцьпры-мет-н-ы
пры-мец-і-ць
пры-меш-ва-нн-е
пры-меш-ва-ць
пры-меш-к-а
пры-мін-а-ць
пры-мір-а-н-асцьпры-мір-а-ць
пры-мір-ы-цельпры-мір-ы-цель-н-ы
пры-мір-ы-ць
пры-мір-энн-е
пры-мір-энч-ы
прымітыв-ізмпрымітыў-н-а
прымітыў-н-асцьпрымітыў-н-ы
пры-мк-ну-ць
пры-мнаж-а-ць
пры-множ-ы-ць
пры-мок-ну-ць
пры-мол-ва-ць
пры-мор'-е (пры-мор-й-э)
пры-мор-ск-і

пры-мот-ва-ць
пры-моўк-ну-ць
пры-моч-ва-ць
пры-моч-к-а
пры-мур-ав-а-ць
пры-мур-акпрымуспры-мус- пры-мус-і-ць
прымус-н-ы
пры-мус-ов-а
пры-мус-ов-асцьпры-мус-ов-ы
пры-муш-а-ць
пры-муш-энн-е
прымх-лів-ы
пры-мч-а-ць
прым- -ы
пры-мык-а-нн-е
пры-мык-а-ць
пры-мяж-оў-ва-ць
прымян-енн-е
прымян-ім-асцьпрымян-ім-ы
прымян-і-ць
пры-мян-ш-а-ць
пры-мян-ш-энн-е
прымян-я-ць
пры-мярз-а-ць
пры-мярк-оў-ва-нн-е
пры-мярк-оў-ва-ць
пры-мяс-і-ць
пры-мят-а-ць
пры-мя-ць
пры-мяч-а-ць
пры-мяш-а-ць
пры-над- -а
(параўн. за-надз-і-ць)
пры-надж-ва-нн-е
пры-надж-ва-ць
пры-надз-і-ць

пры-над-лів-ы
пры-над-н-а
пры-над-н-асцьпры-над-н-ы
пры-належ-н-асцьпры-належ-н-ы
пры-нес-ці
пры-ніж-а-льн-ы
пры-ніж-а-н-асцьпры-ніж-а-н-ы
пры-ніж-а-ць
пры-ніж-энн-е
пры-ніз-і-ць
пры-нік-ну-ць
пры-ніт-ав-а-ць
пры-ніт-оў-ва-ць
пры-нос- пры-нос-і-ць
пры-ну-к- -а
пры-ну-ка-ць
прынцып-ов-а
прынцып-ов-асцьпрынцып-ов-ы
прынц-эс-а
пры-ня-воль-ва-ць
пры-няс-енн-е
пры-ня-цц-е
пры-ня-ць
пры-падабн-енн-е
пры-падабн-я-ць
пры-пад-акпры-пад-а-ць
пры-падобн-і-ць
пры-пай- пры-пай-ва-нн-е
пры-пай-ва-ць
пры-пай-к-а
пры-пал-і-ць
пры-паль-ва-нн-е
пры-паль-ва-ць

пры-паляр-н-ы
пры-памін-а-нн-е
пры-памін-а-ць
пры-пар- пры-пар-ва-нн-е
пры-пар-ва-ць
пры-пар-к-а
пры-пар-ы-ць
пры-пас- пры-пас-ав-а-ць
пры-пас-оў-ва-ць
пры-пас-оў-к-а
пры-пас-ці
пры-пас- -ы
пры-паўз-а-ць
пры-паўз-ці
пры-па-я-ць (пры-пай-а-ць)
пры-пек- пры-пер-ці
пры-перч-ва-ць
пры-перч-ы-ць
пры-пе-ў- пры-пе-ў-к-і
пры-печ-акпры-пёк- пры-піл-ав-а-ць
пры-піл-оў-ва-нн-е
пры-піл-оў-ва-ць
пры-піл-оў-к-а
пры-пільн-ав-а-ць
пры-пільн-оў-ва-ць
пры-пін-а-ць
пры-пір-а-ць
пры-піс-а-ць
пры-піс-ва-нн-е
пры-піс-ва-ць
пры-піс-к-а
пры-піс-н-ы
пры-плат- -а
пры-плац-і-ць

пры-плач-ва-нн-е
пры-плач-ва-ць
пры-плеск-ва-ць
пры-плес-ці
пры-плод- пры-плы-ва-ць
пры-плы-с-ці
пры-плы-ць
пры-плюс-оў-ва-нн-е
пры-плюшч-ва-нн-е
пры-плюшч-ва-ць
пры-плюшч-ы-ць
пры-пляск-а-ць
пры-плят-а-ць
пры-полпры-полюс-н-ы
пры-помн-і-ць
пры-прав- -а
пры-прав-ач-н-ы
пры-прав-і-ць
пры-праг-а-нн-е
пры-праг-а-ць
пры-праж-н-ы
пры-прас-ці
пры-праў-к-а
пры-праўл-я-ць
пры-прэг-чы
пры-прэж-к-а
пры-пудр-ыва-ць
пры-пудр-ы-ць
пры-пуж-а-ць
пры-пуж-ва-ць
пры-пуж-ну-ць
пры-пуск- пры-пуск-а-ць
пры-пусц-і-ць
пры-пух-а-нн-е
пры-пух-а-ць
пры-пух-л-асцьпры-пух-л-ін-а

пры-пух-л-ы
пры-пух-ну-ць
пры-пыл-ен-ы
пры-пыл-і-ць
пры-пыль-ва-ць
пры-пын-акпры-пын-ач-н-ы
пры-пын-енн-е
пры-пын-і-ць
пры-пын-я-ць
пры-пя-ва-ць
пры-пяк-а-нн-е
пры-пяк-а-ць
пры-пячат-а-ць
пры-пячат-ва-нн-е
пры-пячат-ва-ць
пры-[пя-ч]ы (пры+пяк+чы)
пры-раб-і-ць
пры-рабл-я-ць
пры-раб-от-акпры-раз-а-ць
пры-раз-н-ы
пры-раст-а-нн-е
пры-раст-а-ць
пры-[рас-ц]і (пры+раст+ці)
пры-расц-і-ць
пры-раўн-ав-а-ць
пры-раўн-оў-ва-ць
пры-рашч-энн-е
пры-роб-к-а
пры-робл-іва-нн-е
прырод-а-зна-вецпрырод-а-зна-ўств-а
прырод-а-зна-ўч-ы
пры-родж-ан-асцьпры-родж-ан-ы
прырод-н-ы (звязаны з
прыродай)
пры-род-н-ы (патомны)
пры-рост- -

пры-рошч-ва-нн-е
пры-рошч-ва-ць
пры-рубеж-н-ы
пры-рул-і-ць
пры-руль-ва-ць
пры-руч-а-н-ы
пры-руч-а-ць
пры-руч-ы-ць
пры-руч-энн-е
пры-рэз-акпры-рэз-а-ць
пры-рэз-ва-нн-е
пры-рэз-к-а
пры-рэй-к-ав-ы
пры-рэч-н-ы
пры-рэчч- -а
пры-садж-ва-нн-е
пры-садж-ва-ць
пры-садз-іст-асцьпры-садз-іст-ы
пры-садз-і-ць
пры-сад-к-а
пры-сад- -ы
пры-сал-і-ць
пры-саромл-ен-ы
пры-саромл-іва-ць
пры-сва-енн-е
(пры-свай-энн-е)
пры-свіс-ну-ць
(пры+свіст+ну+ць)
пры-свістпры-свіст-ва-ць
пры-сво-і-ць (пры-свой-і-ць)
пры-свой-ва-нн-е
пры-свой-ва-ць
пры-свяц-і-ць
пры-свяч-а-ць
пры-свяч-энн-е
пры-сес-ці
пры-се-я-ць (пры-сей-а-ць)

пры-скак-а-ць
пры-скак-ва-ць
пры-скар-энн-е
пры-сквар-ы-ць
пры-скок-ну-ць
пры-скор-ан-а
пры-скор-ан-ы
пры-скор-ва-нн-е
пры-скор-ва-ць
пры-скор-ы-ць
пры-скоч-ы-ць
пры-слан-і-ць
пры-слан-я-ць
пры-сл-а-ць
пры-слуг- -а
пры-слуг-оў-ва-ць
пры-служ-нікпры-служ-ніц-а
пры-служ-ні[ц-к]-і
(пры+служ+нік+ск+і)
пры-служ-ы-ць
пры-смакпры-смак-і
пры-смакт-а-ць
пры-смал-і-ць
пры-смаль-ва-ць
пры-смокт-ва-нн-е
пры-смокт-ва-ць
пры-сн-і-ць
пры-соль-ва-ць
пры-сос- пры-соў-ва-ць
пры-соў-н-ы
пры-сох-ну-ць
пры-соч-ва-ць
пры-сп-а-ць
пры-спе-ць
пры-спеш-ва-нн-е
пры-спеш-ва-ць
пры-спяш-энн-е
пры-ста-ва-нн-е

пры-ста-ва-ць
пры-став-і-ць
пры-ста-н-акпры-ста-н-ішч-а
пры-ста-н-ск-і
пры-станцый-н-ы
пры-ста-ньпры-стасав-а-льн-асцьпры-стасав-а-льн-і[ц-к]-і
(пры+тасав+а+льн+ік+ск+і)
пры-стасав-а-льн-і[ц-тв]-а
(пры+стасав+а+льн+ік+ств+а)
пры-стасав-а-льн-ы
пры-стасав-а-н-асцьпры-стасав-а-н-ецпры-стасав-а-нн-е
пры-стасав-а-н-ы
пры-стасав-а-ць
пры-стасоў-ва-нн-е
пры-стасоў-ва-ць
пры-стаўл-енн-е
пры-стаўл-я-ць
пры-стаў-н-ы
пры-ста-ць
пры-ствал-ов-ы
прыстойн-а
прыстойн-асцьпры-страл-я-ць
пры-страч-ы-ць
пры-страш-ва-ць
пры-страш-ы-ць
пры-строй-ва-нн-е
пры-строч-ва-ць
пры-струг-а-ць
пры-струг-ва-ць
пры-стрэл-і-ць
пры-стрэль-ва-ць
пры-стук-ва-ць
пры-стук-ну-ць
пры-ступ-а-ць
пры-ступ-і-ць
пры-ступ-к-а
пры-сты-ва-ць

пры-сты-ць
пры-стэп-ав-ы
пры-суд- пры-судж-а-н-ы
пры-судж-ва-ць
пры-судж-энн-е
пры-судз-і-ць
пры-сук-а-ць
пры-сук-ва-нн-е
пры-сук-ва-ць
пры-су-ну-ць
пры-сутн-асцьпры-сутн-іча-ць
пры-сутн-ы
пры-сцен-акпры-сцен-н-ы
пры-сыл-а-ць
пры-сыл-к-а
пры-сып-а-нн-е
пры-сып-а-ць
пры-сып-а-ць
пры-сып-к-а
пры-сых-а-ць
пры-ся-ва-нн-е
пры-ся-ва-ць
прысяг- -а
прысяг-а-льн-ы
прысяг-а-нн-е
прысяг-а-ць
прысяг-ну-ць
пры-сяд-а-ць
пры-сядзіб-н-ы
прысяж-н-ы
пры-сял-і-ць
пры-сял-я-ць
пры-та-і-ць (пры-тай-і-ць)
пры-тамл-я-ць
пры-танц-оў-ва-ць
пры-тапт-а-ць
пры-тармаз-і-ць
пры-тармож-ва-ць
прытарн-асцьпры-тач-ы-ць
прытвор-н-а

прытвор-н-ы
прытвор-ств-а
прытвор-шчыкпрытвор-шчыц-а
пры-тк-а-ць
пры-то-ен-асць(пры-той-эн-асць- )
пры-то-ен-ы (пры-тон-эн-ы)
пры-той-ва-ць
пры-ток- пры-ток-ав-ы
пры-томл-ен-ы
прытомн-асць(гіст. пры-том-н-асць- )
прытомн-е-ць
пры-топт-ва-ць
пры-точ-ва-нн-е
пры-точ-ва-ць
пры-точ-к-а
пры-трым-а-ць
пры-трымл-іва-нн-е
пры-трымл-іва-ць
пры-тул-акпры-тул-і-ць
пры-туль-ва-ць
пры-туль-н-а
пры-туль-н-асцьпры-туль-н-ы
пры-тул-я-ць
пры-туп-е-л-ы
пры-туп-і-ць
пры-тупл-ен-асцьпры-тупл-енн-е
пры-тупл-ен-ы
пры-тупл-я-ць
пры-туп-ну-ць
пры-тух-а-нн-е
пры-тух-а-ць
пры-тух-ну-ць
пры-туш-ы-ць
пры-тык-а-ць
пры-ўдал-ы

пры-фастрыг-ав-а-ць
пры-франт-ав-ы
пры-хав-а-ць
пры-хад-н-ы
пры-хап-і-ць
пры-хараш-ы-ць
пры-харош-ва-нн-е
пры-харош-ва-ць
пры-хвар-ну-ць
пры-хвар-э-ць
пры-хват-ва-ць
пры-хват-к-амі
пры-хвац-і-ць
пры-хвор-ва-ць
пры-хіл-і-ць
пры-хіль-ва-ць
пры-хіль-н-а
пры-хіль-н-асцьпры-хіль-н-ікпры-хіль-н-іц-а
піры-хіль-н-ы
пры-хіл-я-ць
пры-хін-а-ць
пры-[хі-н]у-ць
(пры+хін+ну+ць)
пры-хлус-і-ць
пры-хлуш-ва-ць
пры-хлы-ну-ць
пры-ходз-і-ць
пры-ход-н-ы
пры-хож-ая
пры-хопл-іва-ць
пры-хоў-ва-ць
пры-цем-акпры-цем-к-ам
пры-цем-к-амі
пры-цем-к-і
пры-цем-н-а
пры-церуш-ы-ць
пры-цер-ці
пры-цір-а-нн-е

пры-цір-а-ць
пры-цір-ач-н-ы
пры-цір-к-а
пры-ціск- пы-ціск-а-нн-е
пры-ціск-а-ць
пры-ціс-ну-ць
(пры+ціск+ну+ць)
пры-ціх-а-ць
пры-ціх-ну-ць
пры-ціш-а-ць
пры-ціш-ва-нн-е
пры-ціш-ва-ць
пры-ціш-ы-ць
пры-цэл- пры-цэль-ва-нн-е
пры-цэль-н-ы
пры-цяг-а-льн-асцьпры-цяг-а-льн-ы
пры-цяг-а-ць
пры-цяг-ва-нн-е
пры-цяг-ва-ць
пры-цяг-н-енн-е
пры-цяг-ну-ць
пры-цяк-а-ць
пры-цям-н-і-ць
пры-цям-н-я-ць
пры-цяруш-ва-ць
пры-[ця-ч]ы (пры+цяк+чы)
пры-чака-ць
пры-чал- (параўн. ад-чал-і-ць)
пры-чал-і-ць
пры-чаль-ва-нн-е
пры-чаль-ва-ць
пры-чаль-н-ы
пры-чап-і-ць
пры-чап-н-ы
пры-чарц-і-ць
пры-час-а-ць

пры-чос-к-а
прычын-енн-е
прычын-і-ць (ад прычына)
пры-чын-і-ць
(параўн. ад-чын-і-ць)
прычын-н-асць- (ад прычына)
прычын-н-ы (ад прычына)
прычын-я-ць (ад прычына)
пры-чын-я-ць
(параўн. ад-чын-я-ць)
пры-чэп- пры-чэп-к-а
пры-чэпл-іва-нн-е
пры-чэпл-іва-ць
пры-чэп-шчыкпры-чэп-шчыц-а
пры-чэрч-ва-ць
пры-чэс-ва-нн-е
пры-чэс-ва-ць
пры-школь-н-ы
пры-ш-л-асць(пры+іш+л+асць+ )
пры-шліф-оў-ва-ць
пры-ш-л-ы (пры+іш+л+ы)
пры-шпіл-і-ць
пры-шпіль-ва-нн-е
пры-шпіль-ва-ць
пры-шпіль-н-ы
пры-шпіл-я-ць
пры-шпор-ва-ць
пры-шпор-ы-ць
пры-шруб-ав-а-ць
пры-шруб-оў-ва-ць
пры-шчам-і-ць
пры-шчамл-я-ць
пры-шчап-і-ць
пры-шчапл-я-ць
пры-шчэмл-іва-ць
пры-шчэп- -а
пры-шчэп-к-а
пры-шчэпл-ен-ы
пры-шчэпл-іва-нн-е

пры-шчэпл-іва-ць
пры-шы-ва-нн-е
пры-шы-ва-ць
пры-шы-ў-к-а
пры-шы-ў-н-ы
пры-шы-ць
пры-шэ-л-ецпры-шэпт-ва-ць
пры-яздж-а-ць
прыязн-а
прыязн-асцьпрыяцель-к-а
прыяцель-ск-і
прэвалірав-а-нн-е
прэвалірав-а-ць
прэг-чы
прэж-ан-ы
прэзідэн[ц-к]-і
(прэзідэнт+ск+і)
прэзідэн[ц-тв]-а
(прэзідэнт+ств+а)
прэйскурант-н-ы
прэ-л-асцьпрэ-л-ы
прэ-ль- - (ад прэлы)
прэм-ірав-а-льн-ы
прэм-ірав-а-нн-е
прэм-ірав-а-ць
прэм-і-я (прэм-ій-а)
прэм-і-яльн-ы
(прэм-ій-альн-ы)
прэпар-ав-а-нн-е
прэпар-ав-а-ць
прэпар-атпрэпар-ат-арпрэпар-ат-ар-ск-і
прэсн-а
прэсн-а-вод-н-ы
прэсн-асцьпрэтэнд-ав-а-ць

прэтэнд-энтпрэтэнд-энт-к-а
прэтэнз-і-я (прэтэнз-ій-а)
прэтэнцыёзн-а
прэтэнцыёзн-асцьпрэтэнцыёзн-ы
прэ-ць
псав-а-нн-е
псав-а-ць
пс-ін-ы
псіх-ік-а
псіх-іч-н-ы
псіх-іятрпсіх-озпс-ов-ы
пстрык-а-нн-е
пстрык-а-ць
пстрык-ну-ць
пстрыч-к-а
пс-ярпс-яр-н-я
пта[с-тв]-а (птах+ств+а)
птуш-ан-я
птуш-ан-ят-к-а
птуш-к-а
птуш-к-а-вод- птушк-а-гад-оўл-я
птуш-к-а-лоў- птуш-к-а-ферм-а
птуш-нікптуш-ніц-а
птуш-ынк-а
птуш-ын-ы
публік-ав-а-ць
публік-ацый-н-ы
публік-ацы-я (публік-ацый-а)
публіц-ыстпубліц-ыст-к-а
публіц-ыст-ык-а
публіц-ыст-ыч-н-асць-

публіц-ыст-ыч-н-ы
публіч-н-а
публіч-н-асцьпубліч-н-ы
пуг-аў-ё (пуг-аўй-о)
пуг-ачпудз-і-л-а
пудз-і-ць
пуд-ов-ы
пудр-аніц-а
пудр-ан-ы
пудр-ы-ць
пуж-а-л-а
пуж-а-ць
пуж-лів-а
пуж-лів-асцьпуж-лів-ы
пуж-ну-ць
пуз-ат-ы
пузыр-ыст-ы
пук-ат-а
пук-ат-асцьпук-ат-ы
пульверыз-ав-а-ць
пульверыз-атарпульверыз-ацый-н-ы
пульверыз-ацы-я
(пульверыз-ацый-а)
пульс-ав-а-нн-е
пульс-ав-а-ць
пульс-ав-ы
пульс-ацы-я (пульс-ацый-а)
пульхн-е-ць
пунктуальн-а
пунктуальн-асцьпункцір-ав-а-льн-ы
пункцір-ав-а-нн-е
пункцір-ав-а-ць
пункцір-н-ы
пункцір-оў-к-а

пунсав-е-ць
пунш-ав-ы
пуп-к-ов-ы
пуп-окпупышк-ав-ы
пурпур-н-ы
пурпур-ов-ы
пур-ызмпур-ыстпур-ыст-к-а
пур-ыст-ычн-ы
пур-ыс[ц-к]-і (пур+ыст+ск+і)
пуск- пуск-ав-ы
пуск-а-ць
пуст-а
пуст-ават-ы
пуст-ав-а-ць
пуст-а-слоў-е
(пуст-а-слоў-й-э)
пуст-а-слоў-н-ы
пуст-ат-а
пуст-к-а
пуст-ош-ы-ць
пуст-ын-н-а
пуст-ын-н-асцьпуст-ын-н-ы
пуст-ын-я
пуст-ырпуст-ышк-а
пуст-эльн-а (прыслоўе)
пуст-эльн-асцьпуст-эльн-ікпуст-эльн-іц-а
пуст-эльн-і[ц-к]-і
(пуст+эльн+ік+ск+і)
пуст-эльн-і[ц-тв]-а
(пуст+эльн+ік+ств+а)
пуст-эльн-ы
пуст-эльн-я

пуст-эч-а
пусц-е-ць
пусц-і-ць
пут-а-ць
путч-ызмпутч-ыстпутч-ыс[ц-к]-і
(путч+ыст+ск+і)
пух-ав-ікпухір-ыст-ы
пух-к-і
пух-л-ават-ы
пух-л-асцьпух-л-ін-а
пух-л-ін-н-ы
пух-л-ы
пух-л-яв-ы
пух-ну-ць
пух-ов-ы
пух-оў-к-а
пуц-ей-ск-і
пуц-ёў-к-а
пуц-яв-ікпуц-я-вод-н-ы
пуц-яв-ы
пуч-к-ават-ы
пуч-окпуч-ы-ць
пушач-н-ы
пуш-н-ін-а
пуш-н-ы
пуш-окпушч-анск-і
пушч-а-ць
пуш-ынк-а
пуш-ыст-асцьпуш-ыст-ы
пуш-ы-ць
пуш-энн-е
пчал-а-вод- пчал-а-вод-н-ы

пчал-а-вод-ств-а
пчал-а-вод-ч-ы
пчал-ін-ы
пчаль-нікпчаль-нік-ов-ы
пчал-ярпчал-яр-ск-і
пчал-яр-ств-а
пшаніч-н-ы
пыж-ыкпыл-ават-ы
пыл-ав-ы
пыл-а-сос- пыл-і-ць
пыл-окпыль-н-а
пыль-н-ікпыль-н-ы
пырск-а-нн-е
пырск-а-ць
пырс-ну-ць (пырск+ну+ць)
пырх-а-нн-е
пырх-а-ць
пырх-ну-ць
пыт-а-льн-а
пыт-а-льн-ы
пыт-а-нн-е
пыт-а-ць
пытлёў-к-а
пытляв-а-нн-е
пытляв-а-н-ы
пытляв-а-ць
пых-ка-ць
пых-лів-а
пых-лів-асцьпых-лів-ы
пых-ну-ць
пыхц-е-ць
пыш-к-а
пыш-н-а
пыш-н-асцьпыш-н-е-ць
пыш-н-ы

пэндзл-ікпэўн-а
пэўн-асцьпэцк-а-нн-е
пэцк-а-ць
пя-в-унпя-в-унн-я
пя-в-уч-асцьпя-в-уч-ы
пяк-ар-н-ы
пяк-ар-н-я
пяк-ар-ск-і
пяк-ар-ств-а
пяк-ель-н-а (гіст. пяк-ель-н-а)
пякель-н-ы
пяк-от-к-а
пяк-уч-асцьпяк-уч-к-а
пяк-уч-ы
пялён-ач-н-ы
пялён-к-а
пялёстк-ав-ы
пяньк-ов-ы
пярсцён-акпярц-ов-ач-н-ы
пярц-ов-ы
пярц-оў-к-а
пярч-ынк-а
пярш-акпярш-ынств-а
пярш-ынств-ав-а-ць
пярш-ы-ць
пяр-ын-а
пяр-ын-к-а (ад пярына)
пяр-ынк-а (ад пяро)
пяр-ын-н-ы
пярэ-варац-еньпярэ-ві-т-к-а
пярэда-дзеньпярэд-н-і
пярэд-н-яя
пярэ-зім-ак-

пярэ-палах- пярэст-а (прыслоўе)
пярэст-асцьпярэсц-і-ць
пярэч-анн-е
пярэч-ы-ць
пя-сн-ярпя-сн-яр-к-а
пя-сн-яр-ск-і
пясоч-н-ікпясоч-н-іц-а
пясоч-н-ы
пяст-унпяст-ух-а
пясц-ев-ы
пясц-ов-ы
пясч-ан-ікпясч-ан-ік-ав-ы
пясч-ан-ы
пясч-ынк-а
пят-ач-н-ы
пят-к-а
пятл-іц-а
пятл-і-ць
пятл-іч-н-ы
пят-наццат- -ы
пят-наццац-і-гад-ов-ы
пят-наццац-і-годдз- -е
пят-наццаць(гіст. пят-на-ццаць- )
пят- -ы
пях-от-а (параўн. пеш-ы)

пях-от-н-ы
пяцель-к-а
пяцель-н-ы
пяцель-шчыкпяцель-шчыц-а
пяц-ёр-а
пяц-ёр-к-а
пяц-і-…першая частка
складаных слоў:
пяц-і-дзесяц-і-годдз- -е і інш.
пяць- -дзесятпяць- -сотпячат-а-нн-е
пячат-а-ць
пячат-к-а
пяч-н-ікпяч-н-ы
пячон-ач-н-ы
пячон-к-а
пячон-к-ав-ы
пячор-н-ы
пячор-ыст-ы
пяч-урк-а
[пя-ч]ы (пяк+чы)
пяч-энн-е
пяш-к-ом
пяшч-от-а
пяшч-от-н-а
пяшч-от-н-асцьпяшч-от-н-ы

Р
раб-ав-а-нн-е
раб-ават-ы
раб-ав-а-ць
раб-а-леп-н-асцьраб-а-леп-н-ы
раб-а-леп-ств-а
раб-а-леп-ств-ав-а-ць
раб-аў-нікраб-аў-ніц-а
раб-аў-ні[ц-к]-і
(раб+аў+нік+ск+і)
раб-аў-ніч- -ы
раб-ац-е-ць
раб-ац-ін-іст-ы
раб-ац-ін-і-ць
раб-ац-інн-е
раб-ац-і-ць
раб-е-ць
раб-ізн-а
рабін-ав-ы
раб-і-ць
раб-от-а
раб-от-а-да-ў-ц-а
раб-от-нікраб-от-ніц-а
раб-оч-ы
рабр-ыст-ы
раб-ск-і
раб-ств-а
рабчык-ав-ы
раб-ын-я
равесн-ікравесн-іц-а
рав-ок-

раг-ав-ікраг-ав-ы
рагат-а-нн-е
рагат-а-ць
раг-ат-к-а
раг-ат-ы
раг-ац-ін-а
рагож-н-ы
раг-уль-к-а
рад-ав-а-ць
рад-авіт-асцьрад-авіт-ы
рад-ав-ы
радар-н-ы
рад-а-слоў-е
(рад-а-слоў-й-э)
рад-а-слоў-н-ая
рад-а-слоў-н-ы
рад-ас-н-а (рад+аст+н+а)
рад-ас-н-ы (рад+аст+н+ы)
рад-асцьрадж-а-ць
радз-ей
радз-ейш-ы
радз-е-ць
радз-і-льн-ы
радз-ім-а
радз-ім-к-а
радз-ім-ы
радз-ін-ы
радз-і-ць
радз-і-ць
рад-к-ават-ы
рад-к-ов-ы

рад-н-і-ць
рад-н-о
рад-н-я
рад-н-ян-ы
рад-окрадуж-н-ы
рад-ц-а
рад-ыё
(параўн. радз-ірав-а-ць)
рад-ыё-л-а
рад-ыё-фікав-а-ць
рад-ыё-фікацы-я
(рад-ыё-фікацый-а)
радыкаль-н-а
радыкаль-н-асцьрадыкаль-н-ы
рад-ыстрад-ыст-к-а
раён-н-ы
раж-к-ов-ы
раж-окраза-бр-а-ць
раз-ав-ы
раза-гн-а-ць
раза-г-ну-ць
(раза+гіб+ну+ць)
раза-гра-ва-нн-е
раза-гра-ва-ць
раза-грэ-ць
раза-дзьм-у-ць
раза-дн-е-ць
раза-др-а-н-ы
раза-др-а-ць
раз-акраза-мк-ну-т-ы
раза-мк-ну-ць
раза-пра-ва-ць
раза-прэ-ць
раза-рв-а-н-асцьраза-рв-а-ць
разар-ы-ць

разар-энн-е
раза-сл-а-ць
раза-сс-а-ць
раз-а-сяродж-ва-ць
раз-а-сяродз-і-ць
раза-тк-а-ць
раз-ахвоц-і-ць
раз-ахвоч-ва-ць
раз-бав-і-ць
раз-багац-е-ць
раз-базар-ва-нн-е
раз-базар-ва-ць
раз-бал-ав-а-н-асцьраз-бал-ав-а-н-ы
раз-бал-ав-а-ць
раз-балт-ав-а-ць
раз-бамб-і-ць
раз-баран-ав-а-ць
раз-баран-і-ць
раз-баран-я-ць
раз-баў-к-а
раз-баўл-енн-е
раз-баўл-я-ць
раз-бег- раз-беж-к-а
раз-беж-насцьраз-бі-ва-нн-е
раз-бі-ва-ць
раз-бінт-ав-а-ць
раз-бінт-оў-ва-ць
раз-бір-а-нн-е
раз-бір-а-ць
раз-бі-т-асцьраз-бі-т-ы
раз-бі-ў-к-а
раз-бі-ць
раз-блыт-а-ць
раз-блыт-ва-нн-е
раз-блыт-ва-ць
разбой-н-ікразбой-н-іц-а
разбой-н-і[ц-к]-і

(разбой+н+ік+ск+і)
разбой-н-іч-а-ць
разбой-н-ы
раз-бор- раз-бор-ач-н-ы
раз-бор-к-а
раз-бор-лів-а
раз-бор-лів-асцьраз-бор-лів-ы
раз-бор-н-ы
раз-бор-шчыкраз-бор-шчыц-а
раз-боўт-а-ць
раз-боўт-ва-ць
раз-брак-ав-а-ць
раз-брак-а-ць
раз-брак-оў-ва-ць
раз-брак-ну-ць
раз-брак-оў-к-а
раз-брод- раз-будж-ан-ы
раз-будж-ва-ць
раз-будз-і-ць
раз-буйн-і-ць
раз-буйн-я-ць
раз-бур-а-льн-ікраз-бур-ан-ы
раз-бур-а-льн-ы
раз-бур-а-ць
раз-бур-ва-ць
раз-бур-ы-ць
раз-бур-энн-е
раз-бух-а-нн-е
раз-бух-л-ы
раз-бух-ну-ць
раз-бэсц-і-ць
раз-бэшч-а-н-асцьраз-бэшч-ва-льнікраз-бэшч-ва-льніц-а
раз-бэшч-ва-нн-е

раз-бэшч-ва-ць
раз-ваг- -а
раз-вад-н-ы
раз-важ-а-нн-е
раз-важ-а-ць
раз-важ-ва-нн-е
раз-важ-ва-ць
раз-важ-лів-а
раз-важ-лів-асцьраз-важ-лів-ы
раз-важ-н-а
раз-важ-н-асцьраз-важ-н-ы
раз-важ-н-ы
раз-важ-ы-ць
раз-ваз-н-ы
раз-вал- раз-валак-ва-нн-е
ра-валак-ва-ць
раз-вал-ен-ы
раз-вал-іст-ы
раз-вал-і-ць
раз-вал-к-і
раз-валь-ва-ць
раз-вар-ва-ць
раз-вар-н-ы
раз-варот- раз-вароч-а-ць
раз-вароч-ва-ць
раз-ва-руш-ва-нн-е
раз-ва-руш-ва-ць
раз-вар-ыст-асцьраз-вар-ыст-ы
раз-вар-ы-ць
развед-а-ць
развед-ач-н-ы
развед-ва-льн-ікразвед-ва-льн-ы
развед-ва-нн-е
развед-ва-ць

развед-к-а
развед-чыкразвед-чыц-а
развед-чы[ц-к]-і
(развед+чык+ск+і)
раз-вез-ці
раз-вей-ва-ць
раз-венч-ва-нн-е
раз-венч-ва-ць
раз-вес-іст-ы
раз-вес-і-ць
раз-вес-ці
раз-весял-і-ць
раз-весял-я-ць
раз-веш-а-ць
раз-веш-ва-нн-е
раз-веш-ва-ць
раз-ве-я-ць (раз-вей-а-ць)
раз-ві-ва-нн-е
раз-ві-ва-ць
разві-ва-ць
раз-віл-ін-а
раз-віл-іст-ы
раз-він-а-ць
раз-[ві-н]у-ць
(раз+він+ну+ць)
раз-вінц-і-ць
раз-вінч-ан-асцьраз-вінч-ан-ы
раз-вінч-ва-нн-е
раз-вінч-ва-ць
раз-віт-а-льн-ы
раз-віт-а-нн-е
разві-т-асцьраз-ві-т-ы (раскручаны)
разві-т-ы (той, хто дасягнуў
высокай
ступені
у
сваім
развіцці)
разві-цц-ё

разві-ць
(пашырыць,
удасканаліць)
раз-ві-ць (расправіць што-небудзь
звітае)
раз-вод- раз-воддз- -е
раз-водз-і-ць
раз-вод-к-а
раз-вод-н-ы
раз-воз- раз-воз-і-ць
раз-воз-к-а
раз-воз-чыкраз-воз-чыц-а
раз-вор-ва-нн-е
раз-вор-ва-ць
раз-вуч-ва-нн-е
раз-вуч-ва-ць
раз-вя-ва-нн-е
раз-вя-ва-ць
раз-вядз-енн-е
раз-вяз-а-ць
раз-вяз-ва-нн-е
раз-вяз-ва-ць
раз-вяз-к-а
развязн-а
развязн-асцьраз-вянч-а-ць
раз-вяр-ну-ць
раз-вярц-е-ць
раз-вярэдж-ва-ць
раз-вярэдз-і-ць
раз-вясель-ва-ць
раз-гад-ав-а-ць
раз-гад-а-ць
раз-гад-ва-нн-е
раз-гад-ва-ць
раз-гад-к-а
раз-гад-оў-ва-ць
раз-гад-чыкраз-гад-чыц-а

раз-гайд-а-ць
раз-гал-ін-ав-а-нн-е
раз-гал-ін-ав-а-н-ы
раз-гал-ін-ав-а-ць
раз-гал-ін-енн-е
раз-гал-ін-оў-ва-ць
раз-гал-іст-ы
раз-ган-я-ць
раз-гар- раз-гарадз-і-ць
раз-гар-н-енн-е
(раз+гарт+н+енн+е)
раз-гар-ну-ць
(раз+гарт+ну+ць)
раз-гародж-ва-ць
раз-гарод-к-а
раз-гіб-а-нн-е
раз-гіб-а-ць
раз-гі-н-а-нн-е
(раз+гіб+н+а+нн+е)
ра-з-гі-н-а-ць
(раз+гіб+н+а+ць)
раз-гладж-ва-нн-е
раз-гладж-ва-ць
раз-гладз-і-ць
раз-гледз-е-ць
раз-гляд- раз-гляд-а-нн-е
раз-гляд-а-ць
раз-гляд-ва-нн-е
раз-гляд-ва-ць
раз-глядз-е-ць
раз-гнев-а-ць
раз-гняв-і-ць
раз-гар-н-енн-е
раз-гойд-ва-ць
раз-гон- раз-гон-іст-ы
раз-гон-н-ы
раз-гор-ну-т-ы

(раз+горт+ну+т+ы)
раз-горт-ва-нн-е
раз-горт-ва-ць
раз-горт-к-а
раз-граб-а-нн-е
раз-граб-а-ць
раз-граб-і-ць
раз-грабл-енн-е
раз-грам-і-ць
раз-граф-і-ць
раз-графл-я-ць
раз-гром- раз-гром-н-ы
раз-груж-а-ць
раз-груз-ач-н-ы
раз-груз-і-ць
раз-груз-к-а
раз-груз-чыкраз-груз-чыц-а
раз-груп-ав-а-ць
раз-груп-оў-ва-ць
раз-грыз-а-нн-е
раз-грыз-а-ць
раз-грыз-ці
раз-грэб-ці
раз-губл-ен-а
раз-губл-ен-асцьраз-губл-ен-ы
раз-губл-я-ць
раз-гул- раз-гуль-ва-ць
раз-гуль-н-а
раз-гуль-н-ы
раз-гушк-а-ць
раз-гушк-ва-нн-е
раз-гушк-ва-ць
раз-дабы-ва-ць
раз-дабы-т-к-і
раз-дабы-ць
раз-да-ва-ць
раз-дав-і-ць

раз-да-і-ць (раз-дай-і-ць)
раз-дарожж- -а
раз-дар-ы-ць
раз-да-т-ач-н-ы
раз-да-т-чыкраз-да-т-чыц-а
раз-да-ць
раз-да-ч-а
раз-дв-а-енн-е
(раз-дв-ай-энн-е)
раз-дв-о-ен-асць(раз-дв-ой-эн-асць- )
раз-дв-о-і-ць (раз-дв-ой-і-ць)
раз-дв-ой-ва-ць
раз-дзел- раз-дзель-н-а
раз-дзель-н-асцьраз-дзель-н-ы
раз-дзер-ці
раз-дзе-т-ы
раз-дзе-ць
раз-дзёўб-ва-ць
раз-дзім-а-нн-е
раз-дзім-а-ць
раз-дзір-а-нн-е
раз-дзір-а-ць
раз-дзьм-ух-а-ць
раз-дзьм-ух-ва-нн-е
раз-дзьм-ух-ва-ць
раз-дзьм-у-ць
раз-дзя-ва-льн-ы
раз-дзя-ва-льн-я
раз-дзя-ва-нн-е
раз-дзя-ва-ць
раз-дзял-енн-е
раз-дзял-і-ць
раз-дзял-я-льн-ы
раз-дзял-я-ць
раз-дзяўб-а-ць
раз-дзяўб-ці

раз-дой- раз-дой-ва-нн-е
раз-дой-ва-ць
раз-долл- -е
раз-доль-н-ы
раз-дор-ва-ць
раз-драб-і-ць
раз-драбл-енн-е
раз-драбл-я-ць
раз-драб-н-енн-е
раз-драб-н-і-ць
раз-драб-н-я-ць
раз-дражн-енн-е
раз-дражн-ён-асцьраз-дражн-ен-ы
раз-дражн-і-ць
раз-дражн-я-льн-асцьраз-дражн-я-льн-ікраз-дражн-я-льн-ы
раз-дражн-я-ць
раз-дробл-ен-асцьраз-дробл-ен-ы
раз-дроб-н-ен-ы
раз-ду-ва-нн-е
раз-ду-ва-ць
раз-дум-а-ць
раз-дум-ва-ць
раз-дум-лів-а
раз-дум-лів-асцьраз-дум-лів-ы
раз-ду-т-асцьраз-ду-т-ы
раз-ду-ць
раз-душ-ва-ць
раз-душ-ы-ць
раз-дым- раз'-езд- раз'-ездж-ан-ы
раз'-ес-ці
раз-ец-

раз-жав-а-ць
разжалав-а-нн-е
разжалав-а-н-ы
разжалав-а-ць
раз-жал-і-ць
раз-жаль-ва-ць
раз-жан-і-ць
раз-жоў-ва-нн-е
раз-жоў-ва-ць
раз-жы-в- -а
раз-залац-і-ць
раз-залоч-ан-ы
раз-збра-енн-е
(раз-збрай-энн-е)
раз-збро-і-ць
(раз-зброй-і-ць)
раз-зброй-ва-нн-е
раз-зброй-ва-ць
раз-зл-ав-а-н-ы
раз-зл-ав-а-ць
раз-лаг-а-ць
раз-лад- раз-ладж-ан-ы
раз-ладж-ва-ць
раз-ладз-і-ць
раз-лаж-ы-ць
раз-лаж-энн-е
раз-лам-а-ць
раз-лег-л-асцьраз-лег-л-ы
раз-лез-л-ы
раз-лёт- раз-лі-ва-льн-ы
раз-лі-ва-нн-е
раз-лі-ва-ць
раз-лік- раз-лік-ов-ы
раз-лін-е-і-ць
(раз-лін-ей-і-ць)
раз-лін-ей-ва-нн-е
раз-лін-ей-ва-ць

раз-лі-ў- раз-лі-ў-к-а
раз-лі-ў-н-ы
раз-лі-цц-ё
раз-лі-ць
раз-ліч-ан-ы
раз-ліч-ва-ць
раз-ліч-ы-ць
раз-лог- раз-лож-ыст-ы
раз-лом- раз-лом-к-а
раз-ломл-іва-ць
раз-луз-а-ць
раз-луз-ва-ць
раз-лук- -а
раз-луч-а-ць
раз-луч-ы-ць
раз-луч-энн-е
раз-лушч-ва-ць
раз-лушч-ы-ць
раз-люб-і-ць
раз-лют-ав-а-н-а
раз-лют-ав-а-н-асцьраз-лют-ав-а-ць
раз-ляп-і-ць
раз-ляпл-я-ць
раз-магніч-ан-ы
раз-магніц-і-ць
раз-магніч-ва-нн-е
раз-магніч-ва-ць
раз-маз-а-ць
раз-маз-ва-нн-е
раз-маз-ва-ць
раз-мак-а-ць
раз-мал-ёў-ва-нн-е
раз-мал-ёў-ва-ць
раз-мал-ёў-к-а
раз-мал-ёў-шчыкраз-мал-ёў-шчыц-а

раз-мал-о-ць
раз-малоч-ва-ць
раз-мал-яв-а-ць
раз-марож-ва-нн-е
раз-марож-ва-ць
раз-мароз-і-ць
размарын-ав-ы
раз-мат-а-ць
раз-маўл-я-ць
раз-мах- раз-мах-ва-нн-е
раз-мах-ва-ць
раз-мах-ну-ць
раз-мац-ав-а-ць
раз-мац-оў-ва-ць
раз-мачал-і-ць
раз-мачаль-ва-ць
раз-мач-ы-ць
раз-маш-ыст-а
раз-маш-ыст-асцьраз-маш-ыст-ы
раз-меж-ав-а-льн-ы
раз-меж-ав-а-нн-е
раз-меж-ав-а-ць
раз-мен- раз-мен-н-ы
раз-мень-ва-ць
раз-мер- раз-мер-а-н-асцьраз-мер-а-н-ы
раз-мер-а-ць
раз-мер-ва-ць
раз-мер-к-ав-а-льн-ікраз-мер-к-ав-а-льн-ы
раз-мер-к-ав-а-нн-е
раз-мер-к-ав-а-ць
раз-мес-ці
раз-мет-к-а
раз-мет-ч-ыкраз-мет-ч-ыц-а

раз-мец-і-ць
раз-меш-ва-нн-е
раз-меш-ва-ць
раз-мін-а-нн-е
раз-мін-а-ць
раз-мін-ірав-а-ць
раз-мін-к-а
раз-мнаж-а-ць
раз-мнаж-энн-е
раз-множ-ва-нн-е
раз-множ-ы-ць
раз-мов- -а
раз-мок-ну-ць
раз-мол- раз-мол-ва-нн-е
раз-мол-ва-ць
раз-мор-ва-ць
раз-мот-ва-нн-е
раз-мот-ва-ць
раз-мот-к-а
раз-моў-н-асцьраз-моў-н-ікраз-моў-н-ы
раз-моч-ва-нн-е
раз-моч-ва-ць
раз-моч-к-а
раз-мы-ва-нн-е
раз-мы-ва-ць
раз-мы-в-ін-а
раз-мык-а-нн-е
раз-мык-а-ць
раз-мы-т-ы
раз-мы-ў- раз-мы-ць
раз-мяж-оў-ва-нн-е
раз-мяж-оў-ва-ць
раз-мяк-а-ць
раз-мяк-л-асцьраз-мяк-л-ы
раз-мяк-ну-ць
раз-мяк-ч-а-льн-ы
раз-мяк-ч-а-ць

раз-мяк-ч-ы-ць
раз-мяк-ч-энн-е
раз-мян-я-ць
раз-мяр-а-ць
раз-мяр-к-оў-ва-ць
раз-мяс-і-ць
раз-мясц-і-ць
раз-мят-а-ць
раз-мя-ць
раз-мяч-а-ць
раз-мяш-а-ць
раз-мяшч-а-ць
разн-а-… – першая частка
складаных слоў:
разн-а-колер-н-ы і інш.
раз-нарад-к-а
раз-нес-ці
раз-ніз-а-ць
раз-ніз-ва-ць
раз-н-ікраз-нім-а-нн-е
раз-нім-а-ць
раз-ніт-ав-а-ць
раз-ніт-оў-ва-ць
раз-нос- раз-нос-і-ць
раз-нос-к-а
раз-нос-н-ы
раз-нос-чыкраз-нос-чыц-а
раз-нош-ва-нн-е
раз-нош-ва-ць
раз-н-ы
раз-н-я
раз-ня-вол-ен-ы
раз-ня-воль-ва-ць
раз-ня-ць
разор- -а (гіст. раз-ор- -а)
разор-ыст-ы
раз-раб-ав-а-ць
раз-раб-і-ць

раз-рабл-я-ць
раз-радж-а-ць
раз-радз-і-ць
раз-рад-к-а
разрад-н-ікразрад-н-іц-а
разрад-н-ы
раз-раз-а-льн-ы
раз-раз-а-льшчыкраз-раз-а-льшчыц-а
раз-раз-а-нн-е
раз-раз-а-ць
раз-раз-н-ы
раз-раст-а-нн-е
раз-раўн-ав-а-ць
раз-раўн-оў-ва-ць
раз-раўн-я-ць
раз-робл-іва-нн-е
раз-робл-іва-ць
раз-розн-ен-а
раз-розн-ен-асцьраз-розн-ен-ы
раз-розн-іва-ць
раз-розн-і-ць
раз-румян-і-ць
разрух- -а
(гіст. раз-рух- -а)
раз-рыв-а-ць
раз-ры-ва-ць
раз-рыс-ав-а-ць
раз-рыс-оў-ва-ць
раз-рыс-оў-к-а
раз-ры-т-ы
раз-рыў- раз-рыў-н-ы
раз-рыхл-енн-е
раз-рыхл-ен-ы
раз-рыхл-і-ць
раз-рыхл-я-льн-ікраз-рыхл-я-льн-ы

раз-рыхл-я-ць
раз-ры-ць
раз-рэдж-ан-асцьраз-рэдж-ан-ы
раз-рэдж-ва-льнікраз-рэдж-ва-нн-е
раз-рэдж-ва-ць
раз-рэдз-і-ць
раз-рэз- раз-рэз-а-ць
раз-рэз-ва-нн-е
раз-рэз-ва-ць
раз-рэклам-ав-а-ць
раз-у-ва-ць (параўн. аб-у-ва-ць)
раз-удал-ы
разум-е-нн-е
разум-е-ць
разум-н-а
разум-н-асцьразум-н-ей
разум-н-ейш-ы
разум-н-е-ць
разум-н-ікразум-н-іц-а
разум-н-ы
разум-ов-а
разум-ов-асцьразум-ов-ы
раз-у-т-ы
раз-у-ць (параўн. аб-у-ць)
раз-уюч-ва-ць
раз-уюч-ы-ць
раз-ыгр-а-ць
раз-ыгр-ыва-ць
разы-ходж-анн-е
разь-б-а
разь-б-ов-ы
разь-б-ян-ы
разь-б-ярразь-б-яр-н-ы
разь-б-яр-ск-і
разь-б-яр-ств-а

раз'-юш-ан-а
раз'-юш-ан-асцьраз'-юш-ан-ы
раз'-юш-ва-ць
раз'-юш-ы-ць
раз'-яд-а-ць
раз'-ядн-а-н-асцьраз'-ядн-а-нн-е
раз'-ядн-а-н-ы
раз'-ядн-а-ць
раз'-ядн-оў-ва-ць
раз'-яздж-а-ць
раз'-яз-н-ы (раз+язд+н+ы)
раз'-яр-ан-ы
раз'-яр-ы-ць
раз'-яр-э-ць
раз'-ясн-е-ць
раз'ятр-ан-ы
раз'ятр-ыва-нн-е
раз'ятр-ыва-ць
раз'ятр-ы-ць
ра-іст-ы (рай-іст-ы)
ра-і-ць (рай-і-ць)
ра-і-ць (рай-і-ць)
рай-ск-і
рак-ав-ін-а
(параўн. рак-уш-к-а)
рак-ав-ін-к-а
рак-ав-ін-н-ы
рак-ав-іст-ы
рак-ав-ы
ракат-а-нн-е
ракат-а-ць
ракет-н-іц-а
ракет-н-ы
ракет-чыкракіт-ав-ы
ракіт-нікрак-уш-ач-н-ікрак-уш-ач-н-ы

рак-уш-к-а
рак-уш-нікрал-ават-ы
раман-істраман-іст-к-а
раман-іст-ык-а
раман-ічн-ы
раманс-ав-ы
раман-ск-і
рамант-ав-а-нн-е
рамант-ав-а-ць
рамант-ызав-а-ць
рамант-ызмрамант-ыкрамант-ык-а
рамант-ыч-н-асцьрамант-ыч-н-ы
рамант-ызацы-я
(рамант-ызацый-а)
рам-ач-н-ікрам-ач-н-ы
рамен-н-ы
рамень-чыкрамес-н-ікрамес-н-іц-а
рамес-н-і[ц-к]-і
(рамес+н+ік+ск+і)
рамес-н-і[ц-тв]-а
(рамес+н+ік+ств+а)
рамес-н-іч-а-ць
рамес-н-ы
рам-к-а
рам-н-ы
рамон-акрамон-к-ав-ы
рамон-н-ы
рамонт-н-ікрамонт-н-ы
рам-шчыкрамя[с-тв]-о (рамяс+ств+о)

ран-а
ран-ават-а
ран-ав-ы
ран-акран-ей
ран-ейш-ы
ран-енн-е
ран-ен-ы
ран-ім-асцьран-ім-ы
ран-іц-а
ран-іц-ай
ран-іц-ой
ран-і-ць
ран-іш-н-і
ран-іш-н-ікран-к-ам
ран-н-і
рант-ав-ы
ранц-ав-ы
рань- ран-я-ць
рапарт-ав-а-ць
рапарц-ічк-а
рапс-ав-ы
рапт-ам
рапт-оўн-а
рапт-оўн-асцьрапт-оўн-ы
рас-ав-ы
[ра-с]ад-а (рас+сад+а)
[ра-с]ад-н-ік(рас+сад+н+ік+ )
[ра-с]ад-н-ы
(рас+сад+н+ы)
расамах-ав-ы
рас-ізмрас-ін-а
рас-ін-к-а
рас-істрас-іст-ы
рас-іс[ц-к]-і

(рас+іст+ск+і)
рас-і-ць
рас-кабал-і-ць
рас-кабал-я-ць
рас-кав-а-н-асцьрас-кав-а-н-ы
рас-кав-а-ць
рас-каз- рас-каз-а-ць
рас-каз-ва-нн-е
рас-каз-ва-ць
рас-каз-чыкрас-каз-чыц-а
рас-калац-і-ць
рас-калмац-і-ць
рас-калмач-ва-ць
рас-кал-о-ць
рас-калоч-ва-ць
рас-калуп-а-ць
рас-калупл-іва-ць
рас-калых-а-ць
рас-калых-ва-ць
рас-камплект-ав-а-ць
рас-камплект-оў-ва-ць
рас-канапац-і-ць
рас-канапач-ва-ць
рас-кансерв-ав-а-ць
рас-кап-а-ць
рас-карк-ав-а-н-ы
рас-карк-ав-а-ць
рас-карм-і-ць
рас-карч-ав-а-ць
рас-карч-оў-ва-ць
рас-карч-оў-к-а
рас-кас-і-ць
рас-кат- рас-кат-а-ць
рас-кат-ва-ць
рас-катурх-а-ць
рас-кац-іст-а
рас-кац-іст-ы
рас-кац-і-ць
рас-кач-а-ць

рас-кач-ва-нн-е
рас-кач-ва-ць
раскаш-ав-а-нн-е
раскаш-ав-а-ць
раскаш-н-ейш-ы
рас-ка-я-нн-е
(рас-кай-а-нн-е)
рас-кватар-ав-а-нн-е
рас-кватар-ав-а-ць
рас-кватар-оў-ва-ць
рас-квец-і-ць
рас-квеч-ва-ць
рас-квіт-н-е-ць
рас-квяц-і-ць
рас-ків-а-ць
рас-кід-а-н-асцьрас-кід-а-нн-е
рас-кід-а-ць
рас-кід-а-ць
рас-кід-ва-нн-е
рас-кід-ва-ць
рас-кідз-іст-ы
рас-кід-н-ы
рас-кілз-ва-нн-е
рас-кілз-ва-ць
рас-кі-ну-ць
(рас+кід+ну+ць)
рас-кіс-а-ць
рас-кіс-л-ы
рас-кіс-л-я-ць
рас-кіс-ну-ць
рас-клад- рас-клад-а-льн-асцьрас-клад-а-нн-е
рас-клад-а-ць
рас-клад-ач-н-ы
рас-клад-ва-нн-е
рас-клад-ва-ць
рас-клад-к-а
рас-клад-н-ы

рас-клас-ці
рас-кле-і-ць
(рас-клей-і-ць)
рас-клей-ва-нн-е
рас-клей-ва-ць
рас-клей-к-а
рас-клёп-ва-нн-е
рас-клёп-ва-ць
рас-клёп-к-а
рас-клін-ав-а-ць
рас-клін-оў-ва-ць
рас-кляв-а-ць
рас-кляп-а-ць
рас-кол- рас-кол-ва-нн-е
рас-кол-ва-ць
рас-кол-ін-а
рас-коль-нікрас-коль-ніц-а
рас-коль-ні[ц-к]-і
(рас+коль+нік+ск+і)
рас-коль-ні[ц-тв]-а
(рас+коль+нік+ств+а)
рас-коп-ва-ць
рас-коп-к-а
рас-кормл-ен-ы
рас-кормл-іва-ць
рас-кос-асць
рас-кос-ы
рас-коў-ва-нн-е
рас-коў-ва-ць
рас-коўз-а-ць
рас-коўз-ва-ць
рас-коў-к-а
рас-коч-ва-нн-е
рас-коч-ва-ць
раскош-н-а
раскош-н-ы
рас-крад-а-льнікрас-крад-а-льніц-а

рас-крад-а-нн-е
рас-крад-а-ць
рас-крад-ва-нн-е
рас-крад-ва-ць
рас-крас-ці
рас-кро-і-ць
(рас-крой-і-ць)
рас-крой- рас-крой-ва-ць
рас-круц-і-ць
рас-круч-ва-нн-е
рас-круч-ва-ць
рас-кры-ва-ць
рас-крыж-ав-а-нн-е
рас-крыж-ав-а-ць
рас-крыж-оў-ва-нн-е
рас-крыж-оў-ва-ць
рас-крытык-ав-а-ць
рас-крытык-оў-ва-ць
рас-кры-цц-ё
рас-кры-ць
рас-крыш-ва-ць
рас-крыш-ы-ць
рас-куп-і-ць
рас-купл-іва-ць
рас-купл-я-ць
рас-купор-ва-нн-е
рас-купор-ва-ць
рас-купор-ы-ць
рас-кус-ва-нн-е
рас-кус-ва-ць
рас-кус-і-ць
рас-ку-ць
раслін-а-вод- раслін-а-вод-ств-а
раслін-а-вод-ч-ы
раслін-н-асцьраслін-н-ы
[ра-с]ол- - (рас+сол+ + )
[ра-с]оль-н-ік-

(рас+соль+н+ік+ )
[ра-с]оль-н-ы
(рас+соль+н+ы)
рас-па-ві-ва-ць
рас-па-ві-ць
рас-пад- рас-падз-енн-е
рас-пазыч-а-ць
рас-пазыч-ва-ць
рас-пазыч-ы-ць
рас-пай-ва-нн-е
рас-пай-ва-ць
рас-пак-ав-а-ць
рас-пак-оў-ва-нн-е
рас-пак-оў-ва-ць
рас-пак-оў-к-а
рас-пал- рас-пал-ач-н-ы
рас-пал-і-ць
рас-пал-к-а
рас-паль-ва-нн-е
рас-паль-ва-ць
рас-парад-акрас-парадж-энн-е
рас-парад-лів-асцьрас-парад-лів-ы
рас-парад-ч-ы
рас-парад-чыкрас-парад-чыц-а
рас-пар-ва-ць
рас-пар-к-а
рас-пар-о-ць
рас-пар-ы-ць
рас-патраш-ы-ць
рас-паўн-е-ць
рас-па-ўсюдж-ан-асцьрас-па-ўсюдж-анн-е
рас-па-ўсюдж-ан-ы
рас-па-ўсюдж-ва-льнікрас-па-ўсюдж-ва-льніц-а
рас-па-ўсюдж-ва-нн-е
рас-па-ўсюдж-ва-ць

рас-па-ўсюдз-і-ць
рас-паш-он-к-а
(параўн. на-а-паш-к-і)
рас-па-я-ць (рас-пай-а-ць)
рас-пераз-а-ць
рас-пер-ці
рас-песц-і-ць
рас-пешч-ан-асцьрас-пешч-ан-ы
рас-пешч-ва-ць
рас-піл- рас-піл-ав-а-ць
рас-піл-оў-ва-нн-е
рас-піл-оў-ва-ць
рас-піл-оў-к-а
рас-піл-оў-шчыкрас-пін-а-нн-е
рас-пін-а-ць
рас-пір-а-ць
рас-піс-а-ць
рас-піс-ва-нн-е
рас-піс-ва-ць
рас-піс-к-а
рас-піх-а-нн-е
рас-піх-а-ць
рас-плав-і-ць
рас-пладз-і-ць
рас-план-ав-а-ць
рас-пласт-ав-а-нн-е
рас-пласт-ав-а-ць
рас-пласт-а-ць
рас-пласт-ва-ць
рас-пласт-оў-ва-нн-е
рас-пласт-оў-ва-ць
рас-плат- -а
рас-плаўл-я-ць
рас-плеск-ва-нн-е
рас-плеск-ва-ць
рас-плес-ці
рас-плодж-ва-нн-е
рас-плодж-ва-ць
рас-плыў-чат-а

рас-плыў-чат-асцьрас-плыў-чат-ы
рас-плюх-а-ць
рас-плюх-ва-нн-е
рас-плюх-ва-ць
рас-плюшч-ва-нн-е
рас-плюшч-ва-ць
рас-плюшч-ы-ць
рас-пляск-а-ць
рас-плят-а-нн-е
рас-плят-а-ць
рас-пор-акрас-пор-ва-нн-е
рас-пор-ва-ць
рас-пор-к-а
рас-прав- -а
рас-прав-і-ць
рас-праг-а-нн-е
рас-праг-а-ць
рас-прада-ва-ць
рас-прада-ж-а
рас-прада-ж-н-ы
рас-прада-ць
рас-пра-н-а-нн-е
(рас+прат+н+а+нн+е)
рас-пра-н-а-ць
(рас+прат+н+а+ць)
рас-пра-н-ен-ы
(рас+прат+н+ен+ы)
рас-пра-ну-т-ы
(рас+прат+ну+т+ы)
рас-пра-ну-ць
(рас+прат+ну+ць)
рас-прапаганд-ав-а-ць
рас-праст-а-ць
рас-прац-ав-а-н-асцьрас-прац-ав-а-н-ы
рас-прац-ав-а-ць
рас-прац-оў-ва-нн-е
рас-прац-оў-ва-ць
рас-прац-оў-к-а

рас-прода-жрас-прост-ва-ць
рас-прэг-чы
рас-пудж-ва-ць
рас-пудз-і-ць
рас-пуск-а-нн-е
рас-пуск-а-ць
рас-пус-н-а (рас+пуст+н+а)
рас-пус-н-асць(рас+пуст+н+асць+ )
рас-пус-н-ік(рас+пуст+н+ік+ )
рас-пус-н-іц-а
(рас+пуст+н+іц+а)
рас-пус-н-іча-ць
(рас+пуст+н+іч+а+ць)
рас-пус-н-ы
(рас+пуст+н+ы)
рас-пусц-і-ць
рас-пут-а-ць
рас-пут-ва-ць
рас-пух-а-нн-е
рас-пух-а-ць
рас-пух-л-ы
рас-пух-ну-ць
рас-пуш-ва-ць
рас-пушч-а-н-асцьрас-пушч-а-н-ы
рас-пуш-ы-ць
рас-пыл-ен-асцьрас-пыл-енн-е
рас-пыл-ен-ы
рас-пыл-і-ць
рас-пыль-ва-ць
рас-пыл-я-льнікрас-пыл-я-ць
рас-пырск-а-ць
рас-пырск-ва-льнікрас-пырск-ва-ць
рас-пыт-а-ць
рас-пыт-ва-нн-е
рас-пыт-ва-ць
рас-пя-ва-ць

рас-пяраз-ва-нн-е
рас-пяраз-ва-ць
рас-пя-цц-е
рас-пя-ць
рас-пячат-а-ць
рас-пячат-ва-нн-е
рас-пячат-ва-ць
рас-садж-ва-нн-е
рас-садж-ва-ць
рас-садз-і-ць
рас-сад-к-а
рас-сад-нікрас-сакрэц-і-ць
рас-сакрэч-ва-ць
рас-сарт-ав-а-нн-е
рас-сарт-ав-а-ць
рас-сарт-оў-ва-нн-е
рас-сарт-оў-ва-ць
рас-свідр-ав-а-ць
рас-свідр-оў-ва-ць
рас-сей-ва-нн-е
рас-сей-ва-ць
рас-се-я-н-а
(рас-сей-а-н-а)
рас-се-я-н-асць(рас-сей-а-н-асць- )
рас-се-я-нн-е (рас-сей-а-нн-е)
рас-се-я-н-ы (рас-сей-а-н-ы)
рас-се-я-ць (рас-сей-а-ць)
рас-скуб-а-нн-е
рас-скуб-а-ць
рас-скуб-ці
рас-слаб-і-ць
рас-слабл-ен-асцьрас-слабл-енн-е
рас-слабл-я-ць
рас-слаб-ну-ць
рас-сла-енн-е
(рас-слай-энн-е)
рас-сла-і-ць
(рас-слай-і-ць)
рас-след-ав-а-нн-е

рас-след-ав-а-ць
рас-слізг-а-ць
рас-слой-ва-нн-е
рас-слой-ва-ць
рас-слой-к-а
рас-смак-ав-а-ць
рас-смя-ш-ы-ць
рас-соў-ва-нн-е
рас-соў-ва-ць
рас-соў-н-ы
рас-ста-ва-нн-е
рас-став-і-ць
рас-ста-нн-е
рас-страл-я-н-ы
рас-страл-я-ць
рас-стро-і-ць
(рас-строй-і-ць)
рас-строй-ва-ць
рас-строй-ств-а
рас-стрэл- рас-стрэль-ва-ць
рас-стык-оў-к-а
рас-судж-ва-ць
рас-судз-і-ць
рас-сук-а-ць
рас-сук-ва-ць
рас-су-ну-ць
рас-супон-і-ць
рас-супонь-ва-ць
рас-сціл-а-нн-е
рас-сціл-а-ць
рас-сціл-к-а
рас-сыл-а-нн-е
рас-сыл-а-ць
рас-сыл-ач-н-ы
рас-сыл-к-а
рас-сыль-н-ы
рас-сып-а-нн-е
рас-сып-а-ць
рас-сып-а-ць
рас-сып-іст-асцьрас-сып-іст-ы

рас-сып-к-а
рас-сып-н-ы
рас-сып-чат-ы
рас-сып-шчыкрас-сып-шчыц-а
рас-сых-а-нн-е
рас-ся-ва-нн-е
рас-ся-ва-ць
рас-сядл-а-ць
рас-сядл-оў-ва-ць
рас-сяк-а-нн-е
рас-сяк-а-ць
рас-сял-енн-е
рас-сял-і-ць
рас-сял-я-ць
рас-[ся-ч]ы (рас+сяк+чы)
рас-сяч-энн-е
рас-та-ва-нн-е
рас-та-ва-ць
рас-тап-і-ць
рас-тапл-я-ць
рас-тапт-а-ць
рас-тапыр-ва-ць
рас-тармаж-энн-е
рас-тармаз-і-ць
рас-тасав-а-ць
рас-тасоў-ва-нн-е
рас-тасоў-ва-ць
рас-тасоў-к-а
рас-таўсц-е-ць
рас-[таў-ч]ы
(рас+таўк+чы)
рас-та-ць
рас-тач-ы-ць
раствар-а-льн-асцьраствар-а-льн-ікраствар-а-льн-ы
раствар-а-ць
раствар-ы-ць
раствар-энн-е
рас-тлумач-а-льн-ы
рас-тлумач-ва-ць
рас-тлумач-ы-ць

рас-тлумач-энн-е
рас-тлусц-е-ць
раст-окрас-топл-іва-ць
рас-топт-ва-ць
рас-тоўк-ва-ць
рас-точ-ва-нн-е
рас-точ-ва-ць
рас-точ-к-а
рас-точ-н-ікрас-трап-а-ць
рас-трас-а-ць
рас-трат- -а
рас-трат-чыкрас-трат-чыц-а
рас-трац-і-ць
рас-трач-ва-ць
рас-трушч-ва-нн-е
рас-трушч-ва-ць
рас-трушч-ы-ць
рас-трывож-ва-ць
рас-трывож-ы-ць
рас-трэп-ва-ць
рас-трэс-ці
рас-туш-ав-а-ць
рас-туш-оў-ва-нн-е
рас-туш-оў-ва-ць
рас-туш-оў-к-а
рас-тэрмін-ав-а-ць
рас-тэрмін-оў-ва-ць
рас-тэрмін-оў-к-а
рас-фарб-ав-а-ць
рас-фарб-оў-ва-нн-е
рас-фарб-оў-ва-ць
рас-фарб-оў-к-а
рас-фарм-ірав-а-нн-е
рас-фарм-ірав-а-ць
рас-фарм-іроў-ва-ць
рас-фарм-іроў-к-а
рас-фасав-а-ць
рас-фасов-ач-н-ы
рас-фасоў-ва-нн-е
рас-фасоў-ва-ць
рас-фасоў-к-а

рас-фасоў-шчыкрас-фасоў-шчыц-а
рас-хадж -ва-ць
рас-халадз-і-ць
рас-халодж-ва-ць
рас-хап-а-ць
рас-хап-і-ць
рас-хац-е-ць
рас-хвал-і-ць
рас-хваль-ва-нн-е
рас-хваль-ва-ць
рас-хвал-яв-а-ць
рас-хват-а-ць
рас-хват-ва-ць
рас-хіл-і-ць
рас-хіл-я-ць
рас-хін-а-ць
рас-[хі-н]у-ць
(рас+хін+ну+ць)
рас-хіст-а-ць
рас-хіст-ва-ць
рас-хлёб-ва-ць
рас-хліст-а-ць
расхлябан-а
(гіст. рас-хляб-а-н-а)
расхлябан-асцьрас-хляб-а-ць
(параўн. хляб-а-ць)
рас-ход- рас-ход-ав-а-нн-е
рас-ход-ав-а-ць
рас-ход-н-ы
рас-хопл-іва-ць
рас-хут-а-ць
рас-хут-ва-ць
рас-цал-ав-а-ць
рас-цан-і-ць
рас-цвіс-ці
рас-цвіт-а-нн-е
рас-цвіт-а-ць
рас-цераб-і-ць

рас-церуш-ы-ць
рас-цер-ці
[рас-ц]і (раст+ці)
рас-цір-а-льн-ы
рас-цір-а-нн-е
рас-цір-а-ць
рас-цір-к-а
рас-ціск-а-ць
рас-ціск-а-ць
рас-ціс-ну-ць
(рас+ціск+ну+ць)
расц-і-ць
рас-цугл-я-ць
рас-цэн-ач-н-ы
рас-цэн-к-а
рас-цэн-шчыкрас-цэн-шчыц-а
рас-цэнь-ва-ць
рас-цюк-ав-а-ць
рас-цюк-оў-ва-нн-е
рас-цюк-оў-ва-ць
рас-цюк-оў-к-а
рас-цяг-а-ць
рас-цяг-ва-нн-е
рас-цяг-ва-ць
рас-цяг-н-ен-асцьрас-цяг-н-ен-ы
рас-цяг-ну-т-асцьрас-цяг-ну-т-ы
рас-цяг-ну-ць
рас-цяж-к-а
рас-цяж-н-ы
рас-цяж-энн-е
рас-цяруш-ва-нн-е
рас-цяруш-ва-ць
рас-цярэбл-іва-нн-е
рас-цярэбл-іва-ць
рас-чап-і-ць
рас-чапл-енн-е
рас-чапл-я-ць

рас-чар-ав-а-н-а
рас-чар-ав-а-н-асцьрас-чар-ав-а-нн-е
рас-чар-ав-а-ць
рас-чар-оў-ва-ць
рас-чарц-і-ць
рас-час-а-ць
рас-члян-енн-е
рас-члян-ён-асцьрас-члян-ён-ы
рас-члян-і-ць
рас-члян-я-ць
рас-чос-к-а
рас-чул-ен-а
рас-чул-ен-асцьрас-чул-ен-ы
рас-чул-і-ць
рас-чуль-ва-ць
рас-чын-енн-е
рас-чын-і-ць
рас-чын-я-ць
рас-чыст-к-а
рас-чысц-і-ць
рас-чыт-а-ць
рас-чыт-ва-ць
рас-чышч-а-ць
рас-чышч-энн-е
рас-чэпл-іва-нн-е
рас-чэпл-іва-ць
рас-чэс-ва-нн-е
рас-чэс-ва-ць
рас-шавель-ва-ць
рас-шавял-і-ць
рас-шарк-ва-нн-е
рас-шмарг-ну-ць
рас-шморг-ва-ць
рас-шнур-ав-а-ць
рас-шнур-оў-ва-нн-е
рас-шнур-оў-ва-ць
рас-шпіл-і-ць
рас-шпіль-ва-нн-е

рас-шпіль-ва-ць
рас-шпіл-я-ць
рас-шруб-ав-а-ць
рас-штурх-а-ць
рас-штурх-ва-ць
рас-штурх-оў-ва-ць
рас-шчап-і-ць
рас-шчапл-енн-е
рас-шчапл-я-ць
рас-шчэпл-іва-ць
рас-шы-ва-нн-е
рас-шы-ва-ць
рас-шыр-а-льн-ікрас-шыр-а-льн-ы
рас-шыр-ан-ы
рас-шыр-а-ць
рас-шыр-энн-е
рас-шы-т-ы
рас-шыр-ы-ць
рас-шы-ў-к-а
рас-шы-ў-н-ы
рас-шыфр-ав-а-ць
рас-шыфр-оў-ва-нн-е
рас-шыфр-оў-ва-ць
рас-шыфр-оў-к-а
рас-шыфр-оў-шчыкрас-шыфр-оў-шчыц-а
рас-шы-ць
рас-ян-ы
рат-ав-а-льн-ікрат-ав-а-льн-ы
рат-ав-а-нн-е
рат-ав-а-ць
ратацый-н-ы
ратацы-я (ратацый-а)
рат-унакратыфік-ав-а-ць
ратыфік-ацы-я
(ратыфік-ацый-а)
раўн-ав-а-нн-е

раўн-ав-а-ць
раўн-а-… –першая частка
складаных слоў:
раўн-а-праў-е
(раўн-а-праў-й-э) і інш.
раўн-ейш-ы
раўн-енн-е
раўн-ів-а
раўн-ів-асцьраўн-ів-ы
раўн-ін-а
раўн-ін-н-ы
раўн-я-ць
раў-ці
раў-чакраў-чукрафін-ав-а-ць
рафін-адрафін-ад-н-ы
рафін-ёр-н-ы
рафін-ёр-шчыкрахман-а
рахман-асцьрахман-е-ць
рах-унк-а-вод- рах-унк-а-вод-ств-а
рах-унк-а-вод-ч-ы
рах-унк-ов-ы
рацы-я (рацый-а)
рацы-янал-ізав-а-ць
(рацый-анал-ізав-а-ць)
рацы-янал-ізатар(рацый-анал-ізатар- )
рацы-янал-ізатар-ск-і
(рацый-анал-ізатар-ск-і)
рацы-янал-ізацы-я
(рацый-анал-ізацый-а)
рацы-янал-ізм(рацый-анал-ізм- )
рацы-янал-іст-

(рацый-анал-іст- )
рацы-янал-іст-к-а
(рацый-анал-іст-к-а)
рацы-янал-іст-ычн-асць(рацый-анал-іст-ычн-асць- )
рацы-янал-іст-ычн-ы
(рацый-анал-іст-ычн-ы)
рацы-яналь-н-а
(рацый-аналь-н-а)
рацы-яналь-н-асць(рацый-анальн-асць- )
рацы-яналь-н-ы
(рацый-аналь-н-ы)
рач-н-ікрач-н-ы
рач-улк-а
рач-ын-ы
раш-альн-асцьрашот-к-а
рашот-нікраш-уч-а
раш-уч-асцьраш-уч-ы
рашчын-і-ць
рашчын-я-ць
рашч-энн-е
раш-ы-ць
раш-энн-е
рашэц-іст-ы
раял-ізмраял-істраял-іст-к-а
раял-іс[ц-к]-і
(раял+іст+ск+і)
раян-ірав-а-нн-е
раян-ірав-а-ць
рв-а-ну-ць
рв-а-н-ы
рв-а-ць
рдз-е-нн-е
рдз-е-ць

рж-ав-асцьрж-ав-е-ць
рж-ав-ы
рж-а-нн-е
рж-ан-ы
рж-а-ць
рж-ышч-а
рж-эўнік(гіст. рж-эў-н-ік- )
робл-ен-а
робл-ен-ы
рог-ав-ы
род-ав-ы
род-а-началь-нікрод-а-началь-ніц-а
род-н-а
род-н-асн-ы
(род+н+аст+н+ы)
род-н-асцьрод-н-ы
ро-ев-ы (рой-эв-ы)
роз-гляд- -ы
роз-дум- розн-а
розн-ас-н-ы
(розн+аст+н+ы)
розн-асцьрозн-а-…–
першая
частка складаных слоў:
розн-а-характар-н-ы і інш.
розн-іц-а
роз-ыгр-ышроз-ыгр-ыш-н-ы
рокат- ролік-ав-ы
ром-ав-ы
рос-квіт- рос-кід- рос-л-ы (рост+л+ы)
рос-н-а
рос-н-ы

роспач-н-ы
рос-піс- рос-пуск- рос-пыт- рост- рост-ав-ы
[ро-с]та-нь- (рос+ста+нь+ )
рос-шукрот-ав-ы
ротар-н-ы
рот-н-ы
роў- - (ад раўці)
роў-н-а
роўн-асцьроўн-ядзьрох-ка-нн-е
рох-ка-ць
рох-ну-ць
ртут-н-ы
руб-ецрубін-ав-ы
рубл-ен-ы
рубл-ёв-ы
рубрык-ацы-я
(рубрь-к-ацый-а)
руб-ц-ав-а-нн-е
руб-ц-ават-ы
руб-ч-аст-ы
руд-а-валос- -ы
руд-ават-ы
руд-а-коп- руд-а-нос-н-ы
рудз-е-ць
руд-н-ікруд-н-ік-ов-ы
руд-н-ы
рудымент-арн-ы
руж-ават-ы
руж-ав-е-ць

руж-ав-ы
руж-ов-асцьружов-а-шчок- -і
руж-ов-ы
руж-эйн-ікруж-эйн-ы
руйн-ав-а-нн-е
руйн-ав-а-ць
рук-ав-іц-а
рук-а-дзель-н-іц-а
рук-а-дзель-н-іч-а-ць
рук-а-дзель-н-ы
рук-а-мый-нікрук-а-піс- рук-а-піс-н-ы
рук-аўрук-аў-н-ы
рул-енн-е
рулон-н-ы
рул-яв-а-ць
рул-яв-ы
румз-а-ць
румян-асцьрумян-ецрумян-е-ць
румян-і-ць
рун-е-ць
рун-іст-ы
руп-е-ць
руп-лів-а
руп-лів-асцьруп-лів-ы
руп-н-а
руп-н-асцьруп-н-ы
рус-а-валос- -ы
рус-акрус-ак-ов-ы
русалч-ынрус-інрус-ін-к-а
рус-ін-ск-і

рус-іструс-іс[ц-к]-і (рус+іст+ск+і)
ру[с-к]-ая (рус+ск+ая)
ру[с-к]-і (рус+ск+і)
рут-ав-ы
рух-ав-а
рух-ав-асцьрух-ав-ікрух-ав-ы
рух-а-ць
рух-лів-ы
рух-ом-асцьрух-ом-ы
руцін-ёрруцін-ёр-к-а
руцін-ёр-ск-і
руцін-ёр-ств-а
руцін-н-асцьруцін-н-ы
руча-ін-а (ручай-ін-а)
ручк-а (прылада)
руч-к-а (ад рука)
руч-н-ікруч-н-ы
руш-ы-ць
рыб-а-вод- рыб-а-заводрыб-акрыб-а-кансерв-ав-ы
рыб-а-лоў- рыб-а-лоў-ств-а
рыб-а[ц-к]-і (рыб+ак+ск+і)
рыб-а[ц-тв]-а
(рыб+ак+ств+а)
рыб-ач-к-а
рыб-ач- -ы
рыб-ач-ы-ць
рыб-інрыб-к-а
рыб-н-ікрыб-н-ік-ав-ы

рыб-н-ы
рыв-окрыгар-ыстрыгар-ыст-ычн-а
рыгар-ыст-ычн-асцьрыгар-ыст-ычн-ы
рыд-а-нн-е
рыд-а-ць
рыдлёвач-н-ы
рыж-а-валос- -ы
рыж-ават-ы
рыж-а-вус- -ы
рыж-а-шэрс-н-ы
(рыж+а+шэрст+н+ы)
рыж-ыкрыж-ык-ав-ы
рызз-ёв-ы
рызін-ав-ы
рызін-і-ць
рызін-к-а
рызін-шчыкрызін-шчыц-а
рыз-ніц-а
рызык-ав-а-ць
рызык-антрызык-ну-ць
рызык-оў-н-асцьрызык-оў-н-ы
рык- рык-а-нн-е
рык-а-ць
рыкашэт-ам
рыкашэт-н-ы
рыкашэц-і-ць
рык-ну-ць
рыль-ц-а
рымар-н-я
рымар-ск-і
рымар-ств-а
рынач-н-ы
рып- -

рып-а-нн-е
рып-а-ць
рып-е-нн-е
рып-е-ць
рып-ну-ць
рыпс-ав-ы
рып-уч-ы
рыс-ав-а-льн-ы
рыс-ав-а-льшчыкрыс-ав-а-льшчыц-а
рыс-ав-а-нн-е
рыс-ав-а-ць
рыс-ав-ы
рыс-акрыс-ін-ы
рыс-іст-асцьрыс-іст-ы
рыс-і-ць
рысор-н-ы
рысор-шчыкрыс-оў-к-а
рыс-унакрыс-ян-я
рытар-ыч-н-асцьрытар-ыч-н-ы
рытм-ізацы-я
(рытм-ізацый-а)
рытм-іч-н-асцьрытм-іч-н-ы
рытор-ык-а
рытуаль-н-асцьрытуаль-н-ы
рыфл-енн-е
рыфм-ав-а-ць
рыфм-оў-к-а
рыхл-а
рыхл-асцьрыхл-енн-е
рыхл-е-ць
рыхл-і-цельрыхл-і-ць
рыхтав-а-ць

рыхтоў-к-а
рыцар-ск-і
рыцар-ств-а
рыцын-ав-ы
ры-ць
рычаж-н-ы
рышт-ав-а-нн-е
рышт-унакрэаг-ав-а-нн-е
рэаг-ав-а-ць
рэакцый-н-асцьрэакцый-н-ы
рэакцы-я (рэакцый-а)
рэакцы-янер(рэакцый-анер- )
рэаліз-ав-а-ць
рэаліз-ацы-я
(рэаліз-ацый-а)
рэал-ізмрэаліз-оў-ва-ць
рэал-істрэал-іст-к-а
рэал-іст-ычн-а
рэал-іст-ычн-асцьрэал-іст-ычн-ы
рэаль-н-а
рэаль-н-асцьрэаль-н-ы
рэбер-н-ы
рэбус-н-ы
рэвальвер-н-ы
рэвальвер-шчыкрэвальвер-шчыц-а
рэвалюцый-н-а
рэвалюцый-н-асцьрэвалюцый-н-ы
рэвалюцы-я (рэвалюцый-а)
рэвалюцы-янер(рэвалюцый-анер- )
рэвалюцы-янер-к-а
(рэвалюцый-анер-к-а)

рэвалюцы-янізав-а-ць
(рэвалюцый-анізав-а-ць)
рэванш-ызмрэванш-ыстрэванш-ыс[ц-к]-і
(рэванш+ыст+ск+і)
рэвен-ев-ы
рэвіз-ав-а-ць
рэвіз-ій-н-ы
рэвіз-і-я (рэвіз-ій-а)
рэвіз-і-янізм(рэвіз-ій-анізм- )
рэвіз-і-яніст(рэвіз-ій-аніст- )
рэвіз-і-яніс[ц-к]-і
(рэвіз+ій+ніст+ск+і)
рэвіз-оррэвіз-ор-ск-і
рэгент-к-а
рэген[ц-к]-і (рэгент+ск+і)
рэген[ц-тв]-а
(рэгент+ств+а)
рэгістр-ав-а-ць
рэгістр-ав-ы
рэгістр-атаррэгістр-атар-к-а
рэгістр-атар-ск-і
рэгістр-атур-а
рэгістр-ацый-н-ы
рэгістр-ацы-я
(рэгістр-ацый-а)
рэгіян-альн-ы
рэгламент-ав-а-ць
рэгламент-ацы-я
(рэгламент-ацый-а)
рэгламент-н-ы
рэглан-ав-ы
рэгул-іров-ач-н-ы
рэгул-іроў-к-а
рэгул-іроў-шчык-

рэгул-іроў-шчыц-а
рэгул-яв-а-нн-е
рэгул-яв-а-ць
рэгул-ярн-а
рэгул-ярн-асцьрэгул-ярн-ы
рэгул-ятаррэгул-ятар-н-ы
рэдаг-ав-а-нн-е
рэдаг-ав-а-ць
рэдак-таррэдак-тар-ск-і
рэдак-тар-ств-а
рэдак-цый-н-ы
рэдак-цы-я (рэдак-цый-а)
рэдзьк-ав-ы
рэд-к-а
рэд-к-а-лесс- -е
рэд-к-а-слой-н-ы
рэд-к-асцьрэд-к-і
рэестр-ав-ы
рэ-еч-н-ы (рэй-эч-н-ы)
рэжым-н-ы
рэжыс-ёррэжыс-ёр-ск-і
рэжыс-ёр-ств-а
рэжыс-ёр-ств-ав-а-ць
рэжыс-ірав-а-ць
рэжыс-ур-а
рэз- рэз-а-льн-ы
рэз-а-льшчыкрэзалюцы-я (рэзалюцый-а)
рэзанёр-ск-і
рэзанёр-ств-а
рэзанёр-ств-ав-а-ць
рэз-а-нн-е
рэз-а-н-ы
рэз-а-ць

рэзв-а
рэзв-асцьрэзед-ов-ы
рэзерв-ав-а-ць
рэзерв-атрэзерв-ацы-я
(рэзерв-ацый-а)
рэзерв-істрэзерв-ов-ы
рэзерв-уаррэзідэнц-ы-я
(рэзідэнц-ый-а)
рэз-к-а (назоўнік)
рэзк-а (прыслоўе)
рэзк-асцьрэз-ну-ць
рэзон-н-асцьрэзон-н-ы
рэзультат-ыўн-ы
рэз-чыкрэзь- рэзюм-ав-а-ць
рэйд-ав-а-ць
рэйд-ав-ы
рэй-к-а (параўн. рэй-а)
рэй-к-ав-ы
рэйс-ав-ы
рэкаменд-ав-а-нн-е
рэкаменд-ав-а-ць
рэкаменд-ацый-н-ы
рэкаменд-ацы-я
(рэкаменд-ацый-а)
рэкард-ызмрэкард-ыстрэкард-ыст-к-а
рэкард-ыс[ц-к]-і
(рэкард+ыст+ск+і)
рэквіз-ав-а-ць
рэквіз-ітрэквіз-ітар-

рэквіз-іцый-н-ы
рэквіз-іцы-я
(рэквіз-іцый-а)
рэклам-ав-а-ць
рэкламацый-н-ы
рэкламацы-я
(рэкламацый-а)
рэклам-істрэклам-н-ы
рэкорд-н-ы
рэктар-атрэктар-ск-і
рэктар-ств-а
рэктар-ств-ав-а-ць
рэлігій-н-асцьрэлігій-н-ы
рэлігі-я (рэлігій-а)
рэлікві-я (рэліквій-а)
рэлікт-ав-ы
рэльеф-н-а
рэльеф-н-асцьрэльеф-н-ы
рэнегат-к-а
рэнега[ц-к]-і
(рэнегат+ск+і)
рэнега[ц-тв]-а
(рэнегат+ств+а)
рэнт-ав-ы
рэнтген-аўск-і
рэп-ав-ы
рэпарт-ажрэпарц-ёррэпарц-ёр-ск-і
рэпарц-ёр-ств-а
рэпертуар-н-ы
рэпет-ытаррэпет-ытар-ск-і
рэпет-ытар-ств-а
рэпет-ыцый-н-ы
рэпет-ыцы-я (рэпет-ыцый-а)

рэпец-ірав-а-ць
рэп-к-а
рэп-н-ікрэп-н-ы
рэпутацы-я (рэпутацый-а)
рэп-чат-ы
рэспірат-аррэспірац-ы-я (рэспірац-ый-а)
рэспублік-анецрэспублік-анк-а
рэспублік-анск-і
рэстаран-н-ы
рэстаўр-атаррэстаўр-атар-ск-і
рэстаўр-атар-ств-а
рэстаўр-ацый-н-ы
рэстаўр-ацы-я
(рэстаўр-ацый-а)
рэстаўр-ырав-а-ць
рэтуш-ав-а-нн-е
рэтуш-ав-а-ць
рэтуш-оррэтуш-оў-к-а
рэўн-асцьрэфарм-ав-а-нн-е
рэфарм-ав-а-ць
рэфарм-атаррэфарм-атар-ск-і
рэфарм-ацы-я
(рэфарм-ацый-а)
рэфарм-ізмрэфарм-істрэфарм-іст-к-а
рэфарм-іс[ц-к]-і
(рэфарм+іст+ск+і)
рэфер-атрэфер-ат-н-ы
рэфер-ат-ыў-н-ы
рэфер-ырав-а-ць
рэфер-энт-

рэфлекс-і-я (рэфлекс-ій-а)
рэфлекс-н-ы
рэфлект-аррэфлект-ар-н-ы
рэфлект-ыўн-асцьрэфлект-ыўн-ы
рэформ-енн-ы
рэцэнз-ав-а-нн-е
рэнэнз-ав-а-ць
рэцэнз-ентрэцэнз-і-я (рэцэнз-ій-а)
рэцэпт-аррэцэпт-ур-а
рэцэпт-ур-н-ы

рэч-ав-ы
рэчаісн-асць(гіст. рэч-а-іс-н-асць- )
рэч-к-а
рэч-ыв-а
рэч-ыў-н-асцьрэч-ыў-н-ы
рэч-ышч-а
рэшт-к-а
рэшт-к-ав-ы
рэ-я (рэй-а)
рэ-я-ць (рэй-а-ць)

C
са-аўтарса-аўтар-ск-і
са-аўтар-ств-а
сабак-а-вод- сабак-а-гад-оўл-я
сабак-а-зна-ўств-а
сабал-ёв-ы
сабал-ін-ы
сабал-іх-а
сабал-я-вод- сабал-я-вод-ств-а
сабал-я-вод-ч-ы
сабал-ян-я
сабат-ав-а-нн-е
сабат-ав-а-ць
сабач-ан-я
сабач-ніксабач- -ы
сабач-ын-а
саб-е-коштса-бр-а-н-асцьса-бр-а-н-ы

са-братса-бр-а-ць
сава[н-н]-ы (саванн+н+ы)
савет-ніксавец-ізав-а-ць
савец-ізацы-я
(савец-ізацый-а)
савец-ізірав-а-ць
саве[ц-к]-і (савет+ск+і)
сав-ін-ы
са-вуч-ан-іц-а
са-вуч-аньсав-ян-я
са-гн-а-ць
са-г-ну-ць (са+гіб+ну+ць)
са-гра-ва-льн-ы
са-гра-ва-нн-е
са-гра-ва-ць
са-граш-ы-ць
са-грэ-ць
сад-ав-ін-а
сад-а-вод- -

сад-а-вод-ств-а
сад-а-вод-ч-ы
са-дакладса-даклад-чыксадж-ан-ецсадж-ан-ц-ав-ы
садж-ан-ы
садж-а-ць
са-дзей-н-іча-нн-е
са-дзей-н-іча-ць
(параўн. дзей-н-ы)
садз-і-ць
са-дзьм-у-ць
садк-ов-ы (параўн. садок- )
сад-ов-ы
сад-ок- (параўн. сад- )
садок- (для рыбы)
сад-оў-ніксад-оў-ніц-а
сад-оў-ні[ц-к]-і
(сад+оў+нік+ск+і)
сад-оў-ні[ц-тв]-а
(сад+оў+нік+ств+а)
са-др-а-ць
са-друж-н-асцьсажалк-ав-ы
сажн-ёв-ы
сазан-ав-ы
са-зв-а-ць
саіска-льніксаіска-льніц-а
саіска-льні[ц-к]-і
(саіска+льнік+ск+і)
саіска-льні[ц-тв]-а
(саіска+льнік+ств+а)
саіска-нн-е
сак-авіт-асцьсак-авіт-ы
сакаві[ц-к]-і (сакавік+ск+і)

сакал-ін-ы
сакал-ян-я
сакал-ят-к-а
сакат-а-нн-е
сакат-а-ць
сакратар-ск-і
сакратар-ств-а
сакратар-ы-ць
сакратар-ыятса-круш-а-льн-а
са-круш-а-льн-ы
са-крэдыт-орсакрэт-н-а
сакрэт-н-асцьсакрэт-н-іча-нн-е
сакрэт-н-іча-ць
сакрэт-н-ы
са-курс-нікса-курс-ніц-а
салав-ей(параўн. салоў-к-а)
салав-ей-к-а
саладж-ав-а
саладж-ав-асцьсаладж-энн-е
саладз-ей
саладз-ейш-ы
саладз-е-ць
саладз-і-льшчыксаладз-і-льшчыц-а
саладз-і-ць
саладк-ават-ы
салад-осцьсалам-ян-ы
сал-анін-а
саланц-ават-ы
саланчак-ов-ы
салат-ав-ы
салат-н-ік-

салат-н-іц-а
салат-н-ы
сал-а-топ- сал-а-топ-к-а
сал-а-топ-н-ы
сал-а-топ-н-я
салаў-ін-ы
салаў-іх-а
са-лг-а-ць
салдат-к-а
салда[ц-к]-і (салдат+ск+і)
сал-ен-ават-ы
сал-енн-е
сал-ён-а
сал-ён-асцьсал-ён-ы
салідар-н-а
салідар-н-асцьсалідар-н-ы
салідар-ызацы-я
(салідар-ызацый-а)
салідн-а
салідн-асцьсал-і-льн-ы
сал-істсал-іст-к-а
сал-і-ць
сал-і-ць
салодж-ан-ы
салод-к-а
салод-к-ае
салод-к-асцьсалод-к-і
салом-ін-а
салон-н-ы
саль-н-ы
салют-ав-а-ць
салют-н-ы
сал-я-вар- сал-я-вар-н-ы
сал-я-вар-н-я

сал-яв-ы
сал-я-коп- сал-ян-к-а
сал-ян-ы
самабытн-асцьсамавіт-асцьсамастойн-а
самастойн-асцьсаматуг-ам
саматуж-н-а
саматуж-н-асцьсаматуж-н-іксаматуж-н-і[ц-тв]-а
(саматуж+нік+ств+а)
саматуж-н-іч-а-ць
саматуж-н-ы
сам-а-… – першая частка
складаных слоў:
сам-а-ў-дасканаль-ва-нн-е і інш.
сам-ецсам-к-а
са-мк-ну-т-асцьса-мк-ну-т-ы
са-мк-ну-ць
са-мле-л-ы
са-мле-ць
сам-от-а
сам-от-н-а
сам-от-н-асцьсам-от-н-іксам-от-н-іц-а
сам-от-н-і[ц-к]-і
(сам+от+н+ ік+ск+і)
сам-от-н-і[ц-тв]-а
(сам+от+н+ік+ств+а)
сам-от-н-ы
самшыт-ав-ы
сам-ян-я
сан-авіт-асцьсан-авіт-ы
санат-н-ы
санатор-н-іксанатор-н-іц-а

санатор-н-ы
санатор-ск-і
санатор-ыйсан-ач-н-ы
сандал-ав-ы
сандал-ет-ы
санет-н-ы
санітар-к-а
санітар-н-ы
санітар-ы-я (санітар-ый-а)
сан-к-і
санкцы-я (санкцый-а)
санкцы-янірав-а-нн-е
(санкцый-анірав-а-нн-е)
санкцы-янірав-а-ць
(санкцый-анірав-а-ць)
сан-лів-а
сан-лів-асцьсан-лів-ы
сан-н-ы
сан-оўн-іксан-оўн-ы
сан-ц-а-пёк- сап- сап-енн-е
саперні[ц-к]-і
(сапернік+ск+і)
саперні[ц-тв]-а
(сапернік+ств+а)
саперніч-а-ць
сап-ну-ць
сапран-ав-ы
са-праўд-н-асцьса-праўд-н-ы
са-праўд-ы
са-прэ-ць
са-псав-а-н-асцьса-псав-а-н-ы
са-псав-а-ць
са-псу-ць
сапфір-ав-ы
са-пх-ну-ць
сап-ці

сарак-а-вёдзер-н-ы
сарак-ав-ы
сарак-а-гад-ов-ы
сарак-а-годдз- -е
сарак-а-рубл-ёв-ы
сарам-лів-а
сарам-лів-асцьсарам-лів-ы
сарам-яжлів-а
сарам-яжлів-асцьсарам-яжлів-ы
саранч-ов-ы
са-рат-нікса-рат-ніц-а
сарафан-н-ы
са-рв-а-ць
сард-эч-н-а
(параўн. перад-сэрдз-е)
сард-эч-н-асцьсард-эч-н-ы
сарж-ав-ы
сарк-азмсарк-астычн-ы
саром-і-ць
саром-н-ы
сароч-ынсарт-ав-а-льн-іксарт-ав-а-льн-іц-а
сарт-ав-а-льн-ы
сарт-ав-а-нн-е
сарт-ав-а-ць
сарт-ав-ы
са-сват-а-ць
сасісач-н-ы
са-скак-ва-ць
са-с-каўз-ну-ць
са-сквар-ы-ць
сас-к-ов-ы
са-скок-ва-ць
са-скоч-ы-ць
са-скраб-а-ць
са-скрэб-ва-ць
са-скрэб-ці

са-скуб-а-ць
са-скуб-ва-ць
са-скуб-ці
са-слаб-е-ць
са-сл-а-ць
са-слізг-ва-нн-е
са-слізг-ва-ць
са-сліз-ну-ць
(са+слізг+ну+ць)
саслоў-н-асцьсаслоў-н-ы
са-служ-ы-вецса-служ-ы-віц-а
са-служ-ы-ць
са-смаг-ну-ць
са-смаж-ы-ць
са-смакт-а-ць
са-смокт-ва-ць
са-сн-і-ць
сасн-ов-ы
сасн-як- (сасн+няк+ )
сас-оксасон-нікса-сс-а-ць
састав-і-ць
(параўн. састаў- - )
са-став-і-ць
(параўн. па-став-і-ць)
са-стар-ы-ць
са-стар-э-л-ы
са-стар-э-ць
састаў- састаўл-енн-е
са-стаўл-енн-е
састаўл-я-ць
са-стаўл-я-ць
састаў-н-ы
са-струг-а-ць
са-струг-ва-ць
са-стрыг-чы
са-ступ-а-ць
са-ступ-і-ць
са-суд- (параўн. па-суд-а)
са-судз-іст-ы

са-тк-а-ць
са-тл-е-ць
сатыр-ыксатыр-ыч-н-а
сатыр-ыч-н-ы
са-ўдзел- са-ўдзель-н-ікса-ўдзель-н-іц-а
са-ўдзель-н-і[ц-к]-і
(са+ўдзель+н+ік+ск+і)
са-ўдзель-н-і[ц-тв]-а
(са+ўдзель+н+ік+ств+а)
са-ўдзель-н-іч-а-ць
са-ўдзель-н-ы
са-ўлад-а-льн-ікса-ўлад-а-льн-іц-а
са-ўлад-а-нн-е
са-ўлад-а-ць
саф'ян-ав-ы
сахарын-ав-ы
сацін-ав-ы
сацыял-ізав-а-ць
сацыял-ізацы-я
(сацыял-ізацый-а)
сацыял-ізмсацыял-істсацыял-іст-к-а
сацыял-іст-ычн-ы
сацыяль-н-а
сацыяль-н-асцьсацыяль-н-ы
сач-ок- (параўн. сак- )
сачын-енн-е
сач-ы-ць
сач-энн-е
са-шмарг-ну-ць
са-шморг-а-ць
са-шморг-ва-ць
са-шпіл-і-ць
са-шпіль-ва-ць
са-шпіл-я-ць
са-шруб-ав-а-н-ы

са-шруб-ав-а-ць
са-шруб-оў-ва-ць
са-штурх-ва-ць
са-штурх-ну-т-ы
са-штурх-ну-ць
са-штурх-оў-ва-ць
са-шчап-а-ць
са-шчап-і-ць
са-шчапл-я-ць
са-шчэп-к-а
са-шчэпл-іва-нн-е
са-шчэпл-іва-ць
саюз-н-іксаюз-н-іц-а
саюз-н-і[ц-к]-і
(саюз+н+ік+ск+і)
саюз-н-ы
свабод-а-люб-ів-ы
свабод-а-люб-ств-а
свабод-а-мыс-н-асць(свабод+а+мысл+н+асць+ )
свабод-а-мыс-н-ы
(свабод+а+мысл+н+ы)
свабод-н-а
свабод-н-ы
cва-вол-і-ць
(сва+я+вол+і+ць)
сва-воль-н-асць(сва+я+воль+н+асць+ )
сва-воль-н-ік(сва+я+ воль+н+ік+ )
сва-воль-н-іч-а-ць
(сва+я+воль+н+іч+а+ць)
сва-воль-н-ы
(сва+я+воль+н+ы)
сва-воль-ств-а
(сва+я+воль+ств+а)
сват- сват-а-нн-е
сват-аўств-о
сват-а-ць
свацц- -я
сва-я-воль-н-ік-

(свай-а-воль-н-ік- )
сва-я-воль-н-іц-а
(свай-а-воль-н-іц-а)
сва-я-воль-н-іча-нн-е
(свай-а-воль-н-іча-нн-е)
сва-я-воль-н-ы
(свай-а-воль-н-ы)
сва-я-воль-ств-а
(свай-а-воль-ств-а)
сва-як- (свай-ак- )
сва-я[ц-к]-асць(свай+ак+ск+асць+ )
сва-я[ц-к]-і (свай+ак+ск+і)
cва-я[ц-т]в-а (свай+ак+ств+а)
сва-яч-к-а (свай-ач-к-а)
сведк-ав-ы
сведч-а-нн-е
сведч-ы-ць
свеж-а
свеж-а-марож-ан-ы
свеж-асцьсвеж-ын-а
свет-а-по-гляд- свет-а-ўс-пры-м-а-нн-е
свет-ачсвет-л-а
свет-л-а-валос- -ы
свет-л-ават-а
свет-л-ават-асцьсвет-л-ават-ы
свет-л-а-вок- -і
свет-л-ав-ы
свет-л-а-галов- -ы
свет-л-а-ствол- -ы
свет-л-асцьсвет-л-ы
свет-л-яч-оксве[ц-к]-асць(свет+ск+асць+ )
све[ц-к]-і (свет+ск+і)
свеч-ач-н-ы
свеч-к-а

(параўн. пад-свеч-нік- )
свідр-ав-а-нн-е
свідр-ав-а-ць
свідр-ав-ін-а
свідр-ав-ін-н-ы
свін-а-вод- свін-а-гад-оўл-я
свін-а-мат-к-а
свін-а-па-галоў-е
(свін-а-па-галоў-й-э)
свін-арсвін-ар-к-а
свін-ар-ніксвін-а-ферм-а
свін-ін-а
свін-к-а (параўн. свінн-я)
свінк-а (хвароба)
свін-ухсвін-уш-ніксвінц-ов-ы
свін- -ы
свірн-ав-ы
свірон-аксвірч-э-ць
свіс-ну-ць (свіст+ну+ць)
свіст- свіст-а-ць
свіст-оксвіст-ульк-а
свіст-унсвіст-ух-а
свісц-ёлк-а
світ-а-наксвіт-а-нн-е
світ-а-ць
світ-к-а
(параўн. світ-а – вопратка)
сво-е-… першая частка
складаных слоў:
сво-е-час-ов-ы
(свой-э-час-ов-ы) і інш.
свой-ск-і
свядом-а

свядом-асцьсвяж-эйш-ы
свяж-э-ць
свякр-оўсвярб-е-ць
свярдзёл-аксвят-асцьсвят-к-ав-а-нн-е
свят-к-ав-а-ць
свят-л-а-люб-н-асцьсвят-л-а-люб-н-ы
свят-л-а-ценьсвят-л-а-чу-л-асцьсвят-л-ей
свят-л-ейш-ы
свят-л-е-ць
свят-л-о
свят-л-о-… першая частка
складаных слоў:
свят-л-о-люб-ів-ы і інш.
свят-л-яксвят-оч-н-асцьсвят-оч-н-ы
свят-ын-я
свяц-і-л-а
свяц-і-льн-ы
свяц-і-льн-я
свяц-і-ць
свяч-энн-е
свяшч-энн-а-дзей-н-іча-ць
свяшч-энн-а-дзей-н-ы
свяшч-энн-а-дзей-ств-а
свяшч-энн-а-служ-ы-цельсвяшч-энн-іксвяшч-энн-і[ц-к]-і
(свяшч+энн+ік+ск+і)
свяшч-энн-ы
свяшч-эн-ств-а
сеанс-ёрсед-ал-а
седл-ават-ы
седл-авін-а
седл-ав-ы

сезон-н-асцьсезон-н-іксезон-н-іц-а
сезон-н-ы
сей-бітсекунд-а-мер- секунд-а-метр-ыстсекунд-антсекунд-ан[ц-к]-і
(секунд+ант+ск+і)
секунд-н-ы
секцый-н-ы
селектар-н-ы
селекцый-н-ы
селекцы-я (селекцый-а)
селекцы-янер(селекцый-анер- )
сельдэрэ-ев-ы
(сельдэрэй-эв-ы)
сель-ск-а-гаспад-ар-ч-ы
сель-ск-і
селядзеч-н-іц-а
селядзеч-н-ы
селядц-ов-ы
селязёнач-н-ы
сел-ян-інсем- -дзесятсеместр-ав-ы
сем-ечк-ав-ы
сем-ечк-і
семінар-ск-і
семінар-ыстсемінар-ы-я (семінар-ый-а)
сем-наццат- -ы
сем-наццац-і-гад-ов-ы
сем-наццаць(гіст. сем-на-ццаць- )
сем- -сотсем-яв-ы
сем'-янін- (семй-анін- )
сем-яр-н-ы
сем-яр-ык-

сен-а-жа-цьсен-а-кас-і-лк-а
сен-а-кос- сен-а-кос-н-ы
сен-а-на-рыхтоў-к-і
сен-а-суш-ы-лк-а
сенат-арсенат-ар-ск-і
сенат-ар-ств-а
сен-а-ў-бор-ач-н-ы
сен-а-ў-бор-к-а
сена[ц-к]-і (сенат+ск+і)
сен-еч-н-ы
сен-н-ік-ов-ы
сенсацый-н-асцьсенсацый-н-ы
сенсацы-я (сенсацый-а)
сентымент-алізмсентымент-алістсентымент-альн-а
сентымент-альн-асцьсентымент-альн-ы
сентэнцый-н-асцьсентэнцый-н-ы
сентэнцы-я (сентэнцый-а)
сен-ц-ы
сепар-атар-н-ы
сепар-атар-шчыксепар-атар-шчыц-а
сепарат-н-а
сепарат-н-асцьсепарат-н-ы
сепарат-ыстсепарат-ыс[ц-к]-і
(сепарат+ыст+ск+і)
сепарат-ыўн-асцьсепарат-ыўн-ы
серабр-ыст-асцьсерабр-ыст-ы
серабр-ы-ць
серабр-энн-е
серад-н-як-

серад-н-я[ц-к]-і
(серад+н+як+ск+і)
серад-н-я[ц-тв]-а
(серад+н++як+ств+а)
серад-н-яч-к-а
серв-антсерв-ізсерв-із-н-ы
серв-ірав-а-нн-е
серв-ірав-а-ць
серв-іроў-к-а
серд-ав-а-ць
сер-н-ы
серпанцін-ав-ы
серп-а-падобн-ы
серый-н-а
серый-н-асцьсерый-н-ы
сер-ыст-ы
серы-я (серый-а)
сесі-ённ-ы (сесій-онн-ы)
сесі-я (сесій-а)
сес-ці
сет-ач-к-а
сет-ач-н-іксет-ач-н-ы
сет-к-а
сет-к-ават-ы
сет-к-ав-ы
сет-к-а-падобн-ы
сеўруж-ын-ы
сеч-ан-ы
сеч-к-а
се-я-лк-а (сей-а-лк-а)
се-я-льшчык- (сей-а-льшчык- )
се-я-льшчыц-а (сей-а-льшчыц-а)
се-я-н-ец- (сей-а-н-ец- )
се-я-н-к-а (сей-а-н-к-а)
се-я-нн-е (сей-а-нн-е)
се-я-н-ы (сей-а-н-ы)
се-я-ць (сей-а-ць)
сёдзель-нік-

сёмг-ав-ы
сём- -ы
сёрб-а-нн-е
сёрб-а-ць
сёрб-ну-ць
сібір-аксібір-ач-к-а
сібір-ск-і
сів-а-барод- -ы
сів-а-валос- -ы
сів-ават-ы
сів-а-галов- -ы
сівер-н-а
сів-е-ць
сів-ізн-а
сів-ух-а
сів-уш-н-ы
сіг-а-ць
сігнал-ізав-а-ць
сігнал-ізатарсігнал-ізацый-н-ы
сігнал-ізацы-я (сігнал-ізацый-а)
сігналь-н-ы
сігналь-шчыксігналь-шчыц-а
сіг-ов-ы
сідр-ав-ы
сіл-ав-ы
сіл-а-мер- сілас-ав-а-льн-асцьсілас-ав-а-льн-ы
сілас-ав-а-льшчыксілас-ав-а-льшчыц-а
сілас-ав-а-нн-е
сілас-ав-а-ць
сілас-н-ы
сіл-ачсіл-к-ав-а-льн-ы

сіл-к-ав-а-нн-е
сіл-к-ав-а-ць
сілуэт-н-ы
сілуэт-ыстсімвал-ізав-а-ць
сімвал-ізацы-я
(сімвал-ізацый-а)
сімвал-істсімвал-іст-к-а
сімвал-іст-ычн-ы
сімвал-іс[ц-к]-і
(сімвал+іст+ск+і)
сімвал-іч-н-а
сімвал-іч-н-асцьсімвал-іч-н-ы
сімвол-ік-а
сіметр-ычн-а
сіметр-ычн-асцьсіметр-ычн-ы
сіметр-ы-я (сіметр-ый-а)
сімпат-ызав-а-ць
сімпат-ычн-ы
сімпат-ы-я (сімпат-ый-а)
сімптам-атык-а
сімптам-атыч-н-асцьсімптам-атыч-н-ы
сімул-яв-а-нн-е
сімул-яв-а-ць
сімул-янтсімул-янт-к-а
сімул-ян[ц-к]-і
(сімул+янт+ск+і)
сімул-яцы-я (сімул-яцый-а)
сімфан-істсімфан-ічн-ы
сімфон-і-я (сімфон-ій-а)
сінаптыч-н-ы
сін-е-нн-е

сін-ен-ы
сін-е-ць
сін-і-ць
сінтэз-ав-а-нн-е
сінтэз-ав-а-ць
сінтэтыч-н-асцьсінтэтыч-н-ы
сінь- сінь-к-а
сін-яв-а
сін-яв-асцьсін-яват-асцьсін-яват-ы
сін-я-вок- -і
сін-яв-ы
сіп-ават-ы
сіп-ат-а
сіп-ат-ы
сіп-а-ць
сіп-е-нн-е
сіп-е-ць
сіп-л-ы
сіп-ну-ць
сірат-лів-а
сірат-лів-асцьсірат-лів-ы
сірац-е-ць
сірац-і-ць
сіроп-н-ы
сіро[ц-к]-і (сірот+ск+і)
сіро[ц-тв]-а (сірот+ств+а)
сіроч- -ы
сістэм-атызав-а-ць
сістэм-атызацы-я
(сістэм-атызацый-а)
сістэм-атыксістэм-атык-а
сістэм-атыч-н-а
сістэм-атыч-н-асць-

сістэм-атыч-н-ы
сістэм-н-асцьсістэм-н-ы
сіт-ав-ы
сіт-н-ы
сітуацый-н-ы
сітуацы-я (сітуацый-а)
сіт-ц-а
сіфон-н-ы
скаварод-н-ы
скаварод-н-ікс-кав-а-ць
скавыт-а-нн-е
скавыт-а-ць
скаж-а-ць
скаж-он-а
скаж-он-асцьскаж-он-ы
скаж-энн-е
с-каз-ав-ы
с-каз-а-нн-е
с-каз-а-ць
сказ-і-ць
скак-ав-ы
скак-а-лк-а
скак-а-нн-е
скак-а-ць
скак-унскал-а-лаз- с-каламбур-ы-ць
с-каламуц-і-ць
с-каламуч-ва-нн-е
с-каламуч-ва-ць
с-кале-л-ы
с-кале-ць
с-калеч-ы-ць
скал-іст-асцьскал-іст-ы
скал-і-ць
с-калмац-і-ць
с-кал-о-ць
с-калых-ну-ць
с-кальк-ав-а-ць

с-калькул-яв-а-ць
скаль-н-ы
скальп-ав-а-ць
с-каманд-ав-а-ць
с-камбін-ав-а-ць
с-камеч-ва-ць
с-кампан-ав-а-ць
с-кампенс-ав-а-ць
с-кампіл-яв-а-ць
с-камплект-ав-а-ць
с-кампрамет-ав-а-ць
с-камян-е-л-асцьс-камян-е-л-ы
с-камян-е-нн-е
с-камян-е-ць
с-камяч-ы-ць
с-кан-а-нн-е
с-кан-а-ць
скандал-істскандал-іст-к-а
скандал-і-ць
скандаль-н-а
скандаль-н-асцьскандаль-н-ы
с-канстру-яв-а-ць
с-канфуж-ан-а
с-канфуж-ан-ы
с-канфуз-і-ць
с-канцэнтр-ав-а-н-а
с-канцэнтр-ав-а-н-асцьс-канцэнтр-ав-а-нн-е
с-канцэнтр-ав-а-н-ы
с-канцэнтр-ав-а-ць
с-канцэнтр-оў-ва-ць
с-канч-энн-е
с-кап-а-ць
с-кап-ірав-а-ць
с-караб-ац-і-ць
скар-а-вар-к-а
скар-а-піс-н-ы
скар-ас-н-ы (скар+аст+н+ы)
скар-а-спе-л-ы
скар-а-ход- -

скар-а-цеч-н-асцьс-карац-і-ць
с-кар-а-ць
с-карач-а-льн-ы
с-карач-а-ць
с-карач-энн-е
скарб-а-шук-а-льн-ікскарб-онач-н-ы
скарб-онк-а
скарг-ав-ы
скарж-нікскарж-ніц-а
с-карм-і-ць
скародз-і-ць
с-кароч-а-н-а
с-кароч-а-н-асцьс-кароч-а-н-ы
скарпіён-ав-ы
с-карч-ане-л-асцьс-карч-ане-л-ы
с-карч-ане-ць
с-кар-ынк-а (параўн. кор-к-а)
с-кар-ынк-ав-ы
с-карыст-а-нн-е
с-карыст-а-ць
с-карыст-оў-ва-нн-е
с-карыст-оў-ва-ць
скар-эй
с-кар-э-л-ы
с-кар-э-ць
с-кас-ав-а-нн-е
с-кас-ав-а-ць
с-кас-і-ць
с-кас-оў-ва-ць
с-кат-ав-а-ць
с-кац-і-ць
с-кач-а-ць
с-кач-ва-нн-е
с-кач-ва-ць
скач-к-а-падобн-асцьскач-окс-кашт-ав-а-ць

с-квап-н-а
с-квап-н-асцьс-квап-н-ы
сквар-анн-е
сквар-ан-ы
сквар-к-а
сквар-ы-ць
с-квас-і-ць
с-кваш-ва-ць
с-квіт-а-ць
с-квіт-ва-ць
с-кем-і-ць
скепс-ісскепт-ыкскепт-ыц-ызмскепт-ыч-н-асцьскепт-ыч-н-ы
скіб-ін-а
скіб-к-а
с-кід-а-льн-ы
с-кід-а-нн-е
с-кід-а-ць
с-кід-а-ць
с-кід-ва-нн-е
с-кід-ва-ць
с-кід-к-а
с-кі-ну-ць (с+кід+ну+ць)
с-кір-ав-а-ць
с-кір-оў-ва-ць
с-кіс-а-нн-е
с-кіс-л-ы
с-кіс-ну-ць
скіт-нікскіт-ніц-а
склад-ав-ы
с-клад-а-льнікс-клад-а-льніц-а
склад-а-н-а
склад-а-н-асцьс-клад-а-нн-е
склад-а-н-ы
с-клад-а-ць

склад-ач-н-ы
склад-ва-ць
склад-к-а
склад-н-а
склад-н-асцьсклад-н-ы
склад-ов-ы
склад-ск-і
с-клад-чын-а
с-клас-ці
с-кле-і-ць (с-клей-і-ць)
с-клей-ва-нн-е
с-клей-ва-ць
с-клей-к-а
склеп-ав-ы
с-клёп-ва-нн-е
с-клёп-ва-ць
с-клёп-к-а
с-клёп-шчыкс-клёў-ва-ць
с-клік-а-нн-е
с-клік-а-ць
с-клік-а-ць
с-кляв-а-ць
скляп-ен-іст-ы
скляп-енн-е
скляп-окс-кля-с-ці
скок- -і
скок-ну-ць
с-кол-акс-кол-ва-нн-е
с-кол-ва-ць
с-кол-к-а
с-ком-к-а-ць
с-кон- с-конч-ан-ы
с-конч-ы-ць
с-коп-ва-нн-е
с-коп-ва-ць
скор-а

скор-а-гавор-к-а
скор-а-гавор-н-ы
скор-аньк-а
скор-а-піс- скор-ас-н-ік(скор+аст+н+ік+ )
скор-ас-н-іц-а
(скор+аст+н+іц+а)
скор-ас-н-ы
(скор+аст+н+ы)
скор-асцьскор-а-с-шы-ва-льнікс-кормл-іва-нн-е
с-кормл-іва-ць
с-кос- с-кос-а
с-коў-ва-ць
с-коц-іст-ы
с-коч-ва-нн-е
с-коч-ва-ць
скоч-ы-ць
с-кош-ва-ць
скраб-енн-е
скраб-л-о
скраб-нікскраб-ніц-а
скраб-окс-крад-ва-ць
скраз-н-ы
скраз-н-якс-кра-н-а-нн-е
(с+крат+н+а+нн+е)
с-кра-н-а-ць (с+крат+н+а+ць)
с-кра-ну-ць (с+крат+ну+ць)
скроб-к-а
с-кро-і-ць (с-крой-і-ць)
с-крой-ва-ць
скромн-а
скромн-асцьскромн-іч-а-ць
скрон-ев-ы

с-круг-л-і-ць
с-круг-л-я-ць
скрупул-ёзн-а
скрупул-ёзн-асцьскрупул-ёзн-ы (ад скрупул)
с-крут-акс-круц-і-ць
с-круч-ва-нн-е
с-круч-ва-ць
с-крыв-ав-і-ць
с-кры-ва-нн-е
с-крыв-аўл-ен-ы
с-крыв-аўл-іва-ць
с-кры-ва-ць
с-крыв-і-ць
скрыг-ат-а-нн-е
с-крыж-ав-а-нн-е
с-крыж-ав-а-н-ы
с-крыж-ав-а-ць
с-крыж-оў-ва-нн-е
с-крыж-оў-ва-ць
с-крыл-ікскрын-ач-к-а
скрын-ач-н-ы
скрын-ев-ы
скрын-к-а
скрып- скрып-а-нн-е
скрып-а-ць
скрып-ачскрып-ач-к-а
скрып-енн-е
скрып-е-ць
скрып-іц-а
скрып-іч-н-ы
скрып-к-а
скрып-ну-ць
скрып-уч-ы
с-кры-т-а
с-кры-т-н-а
с-кры-т-н-асць-

с-кры-т-н-ы
с-кры-т-ы
с-крыўл-ен-асцьс-крыўл-енн-е
с-крыўл-ен-ы
с-крыўл-я-ць
с-кры-ць
с-крыш-а-льн-асцьс-крыш-а-льн-ы
с-крыш-ы-ць
скрэб-ен-ы
скрэб-ці
скуб-ну-ць
скуб-ці
скугол-енн-е
скугол-і-ць
скул-ав-ы
скул-аст-ы
скульпт-арскульпт-ар-ск-і
скульпт-ур-а
скульпт-ур-н-ы
скуп-а
скуп-ават-а
скуп-ават-асцьскуп-ават-ы
скуп-асцьс-куп-ач-н-ы
с-куп-і-ць
с-куп-і-ць
с-куп-к-а
с-купл-іва-ць
с-купл-я-ць
с-куп-н-ы
с-куп-шчыкс-куп-шчыц-а
скур-ан-к-а
скур-ан-ы
скур-к-а
скур-н-ы
с-курч-ва-ць
с-курч-ы-ць
с-кур-ы-ць

с-кус-а-ць
с-кус-ва-нн-е
с-кус-ва-ць
с-куч-ан-а
с-куч-ан-асцьс-куч-ан-ы
с-куч-ва-ць
с-куч-ы-ць
слаб-а
слаб-ават-а
слаб-ават-ы
слаб-а-… – першая частка
складаных слоў:
слаб-а-волл- -е і інш.
слаб-асцьслаб-ей
слаб-ейш-ы
слаб-е-ць
слаб-ін-а
слаб-і-ць
слаб-к-а
слаб-к-ават-ы
слаб-к-і
слаб-ну-ць
слабод-к-а
слав-а-люб- слав-а-люб-ів-ы
слав-а-люб-ств-а
слав-есн-ы
слав-істслав-іст-к-а
слав-іст-ык-а
слав-іст-ыч-н-ы
слав-іс[ц-к]-і (слав+іст+ск+і)
слав-і-ць
слав-ут-а
слав-ут-асцьслав-ут-ы
слав-ян-а-зна-вецслав-ян-а-зна-ўств-а
слав-ян-а-зна-ўч-ы
слав-ян-е

слав-ян-інслав-ян-к-а
слав-ян-ск-і
слав-ян-ств-а
сла-енн-е (слай-энн-е)
сла-іст-асць- (слай-іст-асць- )
сла-іст-ы (слай-іст-ы)
сла-і-ць (слай-і-ць)
сланечнік-ав-ы
слан-іх-а
слан-ов-ы
сл-а-н-ы
слан-ян-я
слаў-н-а
слаў-н-ы
слаў-ц-о
сл-а-ць
сла-яв-ы (слай-ав-ы)
след-ам
слеп-а
слеп-ават-ы
слеп-а-вок- -і
слеп-ат-а
слеп-ну-ць
слесар-ск-і
слесар-ств-а
слёз-а-тач-ыв-асцьслёз-а-тач-ыв-ы
слёз-а-цяч-энн-е
слёз-н-а
слёз-н-ы
слів-ав-ы
слів-янк-а
слізг-а-нн-е
слізг-ац-е-нн-е
слізг-ац-е-ць
слізг-а-ць
сліз-ев-ы
сліз-іст-ы

слізк-а
слізк-асцьслізк-і
сліз-к-і (пакрыты сліззю)
сліз-някслімак-ават-ы
слімак-а-падобн-ы
слімак-ов-ы
слін-і-ць
слов-а-ў-жы-ва-нн-е
слов-а-ў-твар-а-льн-ы
слов-а-ў-твар-энн-е
сло-ен-ы (слой-эн-ы)
сло-ік- (слой-ік- )
слоў-н-ікслоў-н-ік-ав-ы
слоў-н-ы
слоў-ц-а
слуг- -а
служ-анк-а
служ-ач-ая
служ-ач-ы
служ-б-а
служ-б-ов-ы
служ-к-а
служ-ы-цельслуж-ы-ць
служ-энн-е
слуп-яне-ць
слух-а-нн-е
слух-а[ц-к]-і (слух+ач+ск+і)
слух-а-ць
слух-ачслух-ач-к-а
слух-мян-а
слух-мян-ы
слуш-н-а
слуш-н-асцьслуш-н-ы
слых- -

слых-ав-ы
слюдз-іст-ы
слюдз-ян-ы
слядз-і-ць
сляз-ін-а
сляз-ін-к-а
сляз-іст-асцьсляз-іст-ы
сляз-лів-асцьсляз-лів-ы
сляп-і-ць
слясар-н-іча-ць
слясар-н-ы
слясар-н-я
слясар-ы-ць
смаг-л-ы
смаг-ну-ць
смаж-ан-ае
смаж-ан-ін-а
смаж-анн-е
смаж-ы-ць
смак- смак-ав-а-нн-е
смак-ав-а-ць
смак-ав-ы
смакт-а-льн-ы
смакт-а-нн-е
смакт-а-ць
смакт-унсмал-ават-ы
смал-а-кур- смал-а-кур-н-ы
смал-а-кур-н-я
смал-а-кур-энн-е
смал-енн-е
смал-ен-ы
смал-іст-асцьсмал-іст-ы
смал-і-ць
смал-ов-ы

смал-яксмал-ян-ы
смал-яр-н-я
смарагд-ав-ы
смаржк-ов-ы
смарк-а-нн-е
смарк-а-ць
смаўж-ов-ы
смач-н-а
смач-н-е-ць
смач-н-ы
смел-а
смел-асцьсмерч-ав-ы
смет-ніксме-хсме-х-а-твор-н-асцьсме-х-а-твор-н-ы
смец-і-ць
смецц-ев-ы
сме-ць
сме-ш-к-і
сме-ш-н-а
сме-ш-н-ават-ы
сме-ш-н-ы
смол-ен-ы
смоль-н-ы
смуг-л-асцьсмуг-л-а-твар- -ы
смуг-л-е-ць
смуг-л-ы
смуг-л-яв-асцьсмуг-л-яв-ы
смут-аксмут-к-ав-а-ць
смут-н-а
смут-н-е-ць
смут-н-ы
смушк-ав-ы
смык-ав-ы
смыч-к-ов-ы

смыч-оксмял-ей
смял-ейш-ы
смял-е-ць
смятан-к-а
смятан-н-іц-а
смятан-н-ы
смяц-ярсмяц-яр-к-а
смя-ш-лів-асцьсмя-ш-лів-ы
смя-ш-ы-ць
снав-а-льн-ы
снав-а-льшчыкснав-а-льшчыц-а
снав-а-нн-е
снав-а-ць
снайпер-ск-і
снап-ов-ы
снап-окснарад-н-ы
сн-а-твор-н-ы
снег-а-а-чыст-к-а
снег-а-а-чышч-а-льн-ікснег-а-а-чышч-а-льн-ы
снег-ав-ы
снег-а-пад- снеда-нн-е
(гіст. сн-ед-а-нн-е)
снеда-ць
снежань-ск-і
снеж-к-а
снеж-н-ы
сн-і-ць
сноп-а-вяз-а-лк-а
сноп-а-вяз-а-льн-ы
сноп-а-суш-ы-лк-а
сноп-а-суш-ы-льн-ы
сняг-урач-к-а
сняг-урк-а
сняда-нн-е (гіст. сн-яд-а-нн-е)

сняж-ын-а
сняж-ын-к-а
сняж-ыст-ы
снятк-ов-ы
собал-ев-ы
собал-е-гад-ов-ецсобал-е-гад-оўл-я
собал-е-гад-оў-ч-ы
сов-а-нн-е
сов-а-ць
сод-ав-ы
со-ев-ы (сой-эв-ы)
сок-ав-ы
солад-ав-ы
солад-к-а
сол-ен-ы
сол-е-прамыслов-асцьсол-е-прамыслов-ы
сол-к-а
сол-к-і
соль-н-ы
сом-ав-ы
сом-аўсон- сон-ейк-а
сон-еч-н-а
сон-еч-н-асцьсон-еч-н-ы
сон-н-а
сон-н-іксон-н-ы
сон-ц-а (параўн. сон-ейк-а)
сон-ц-а-ста-я-нн-е
(сон-ц-а-стай-а-нн-е)
соп-к-а (ад сыпаць)
соп-к-асцьсоп-к-і
сорам-н-а
сорт-н-асцьсорт-н-ы
сос-ач-н-ы

сос-к-а (параўн. сс-а-ць)
со-слеп-у
со-смех-у
сот-ав-ы
сот-а-падобн-ы
сот-к-а
сот-н-я
сот-ы (назоўнік)
сот- -ы (лічэбнік)
соус-н-іксоус-н-ы
сох-ну-ць
соч-к-а
соч-н-асцьсоч-н-ы
сош-к-а
спаборн-ікспаборн-і[ц-к]-і
(спаборн+ік+ск+і)
спаборн-і[ц-тв]-а
(спаборн+ік+ств+а)
спаборн-іч-а-ць
спавяд-а-льн-я
спавяд-а-нн-е
спавяд-а-ць
с-па-вясц-і-ць
с-па-вяшч-а-ць
с-па-вяшч-энн-е
спагад- -а
спагад-а-нн-е
спагад-а-ць
спагад-лів-а
спагад-лів-асцьспагад-лів-ы
спагад-н-а
спагад-н-асцьспагад-н-ы
спаган-я-ць
спагн-а-нн-е
спагн-а-ць
с-пад- с-падаб-а-ць
с-пад-а-нн-е

с-па-дарож-н-ы
с-пад-а-ць
с-пад-а-юч-ы (с-пад-ай-уч-ы)
с-падз-іст-а
с-падз-іст-асцьс-падз-іст-ы
спадзяв-а-нн-е
спадк-а-ем-ецспадк-а-ем-н-іц-а
спадк-а-ем-н-ы
с-пад-ніз-у
спадніч-н-ы
спад-спод-у
(гіст. с-пад-с-под-у)
спад-ціш-к-а
(гіст. с-пад-ціш-к-а)
спадч-ын-а (параўн. спадк-і)
спадч-ын-н-асцьспадч-ын-н-ікспадч-ын-н-іц-а
спадч-ын-н-ы
спад-ылб-а
спад-ыспад-у
(гіст. с-пад-ыс-пад-у)
спажы-ва-нн-е
спажы-ва-ць (параўн. спажы-ць)
спажы-в-ецспажы-в-е[ц-к]-і
с-пазн-енн-е
с-па-і-ць (с-пай-і-ць)
с-пай-ва-нн-е
с-пай-ва-ць
с-пай-к-а
с-пай-шчыкс-пак-ав-а-ць
с-пакай-н-е-ць
с-пакойс-пакой-н-а
с-пакой-н-асцьс-пакой-н-ы
с-пак-оў-ва-ць
спакус- -а (гіст. с-па-кус- -а)

спакус-і-ць
спакус-лів-а
спакус-лів-асцьспакус-лів-ы
спакус-нікспакус-ніц-а
спакуш-а-ць
спакуш-энн-е
с-палас-ав-а-ць
с-паласк-а-ць
с-палас-ну-ць (с+паласк+ну+ць)
с-пал-і-ць
с-палоск-ва-ць
с-палох- с-палох-а-н-а
с-палох-а-н-ы
с-палох-а-ць
с-пал-о-ць
с-па-луч-а-льн-асцьс-па-луч-а-льн-ы
с-па-луч-а-н-асцьс-па-луч-а-н-ы
с-па-луч-а-ць
с-па-луч-ы-ць
с-па-луч-энн-е
с-паль-ва-нн-е
с-паль-ва-ць
сп-а-льн-ы
сп-а-льн-я
спантанн-асцьс-папял-е-л-ы
с-папял-е-ць
с-папял-і-ць
с-папял-я-ць
с-пар-ав-а-ць
спарадычн-асцьс-паражн-і-ць
с-паражн-я-ць
с-параліз-ав-а-ць
с-пар-ан-а
с-парах-н-е-л-асцьс-парах-н-е-л-ы

с-парах-н-е-ць
с-пар-ва-нн-е
с-пар-ва-ць
спарж-ав-ы
спар-н-ей
спар-н-ейш-ы
спар-н-е-ць
с-пар-оў-ва-нн-е
с-пар-оў-ва-ць
с-пар-о-ць
спартак-іяд-а
спарт-анецс-пай-шчыкспарт-анк-а
спарт-анск-і
спарт-ыўн-ы
с-пар-ы-ць
с-пас-ав-а-ць
с-пас-ва-ць
с-пас-в-і-ць
с-пас-ці
с-па-сыл-ач-н-ы
с-па-сыл-к-а
с-патка-нн-е
с-патка-ць
с-па-трэб-і-ць
с-патыка-ць (сустракаць)
с-паўз-а-нн-е
с-паўз-а-ць
с-паўз-ці
с-паўн-а
с-пац-е-ць
сп-а-ць
с-пача-т-к-у
с-па-чу-ва-льн-а
с-па-чу-ва-льн-асцьс-па-чу-ва-льн-ы
с-па-чу-ва-нн-е
с-па-чу-ва-ць (параўн. чу-л-ы)
с-пач-ыва-ць
с-пач-ыва-юч-ы
с-пач-ынс-пач-ын-ак-

с-пач-ы-ць
с-па-я-н-асць- (с-пай-а-н-асць- )
с-па-я-н-ы (с-пай-а-н-ы)
с-па-я-ць (с-пай-а-ць)
спектр-альн-ы
спекул-яв-а-нн-е
спекул-яв-а-ць
спекул-янтспекул-янт-к-а
спекул-ян[ц-к]-і
(спекул+янт+ск+і)
спекул-яцый-н-ы
спекул-яцы-я (спекул-яцый-а)
спе-л-асцьспе-л-ы
с-перад-у
с-пе-ў- с-пе-ў-к-а
с-пе-ў-нікспех-ам
спецыфіч-н-асцьспецыфіч-н-ы
спецы-я (спецый-а)
спецыял-ізав-а-ць
спецыял-ізацы-я
(спецыял-ізацый-а)
спецыял-істспецыял-іст-к-а
спецыяль-н-а
спецыяль-н-асцьспецыяль-н-ы
с-пе-ць (параўн. пе-ць)
спе-ць (станавіцца спелым)
с-печ-ан-ы
с-пеш-ан-ы
с-пеш-ва-ць
спеш-н-а
спеш-н-асцьспеш-н-ы
с-пеш-ы-ць
с-пёк- с-пёр-т-асць-

с-пёр-т-ы
с-пік-ірав-а-ць
с-піл-ав-а-ць
с-піл-оў-ва-нн-е
с-піл-оў-ва-ць
спінінг-ав-ы
спінінг-істспін-н-ы
спірал-е-падобн-ы
спіраль-н-ы
с-піс- с-піс-акс-піс-а-нн-е
с-піс-а-н-ы
с-піс-а-ць
с-піс-ач-н-ы
с-піс-ва-нн-е
с-піс-ва-ць
с-піх-а-нн-е
с-піх-а-ць
с-піх-ва-нн-е
с-піх-ва-ць
с-піх-ну-ць
спіч-акспіч-аст-ы
с-плав-і-ць
с-план-ав-а-ць
с-плаў- с-плаў-к-а
с-плаўл-іва-нн-е
с-плаўл-я-ць
с-плаў-н-ы
с-плаў-шчыкс-плеск-ва-нн-е
с-плеск-ва-ць
с-плес-ці
с-плёў-ва-ць
с-плы-ва-ць
с-плы-с-ці
с-плы-ць
с-плю-ну-ць
с-плюшч-ан-асцьс-плюшч-ан-ы

с-плюшч-ва-нн-е
с-плюшч-ва-ць
с-плюшч-ы-ць
с-пляск-а-ць
с-плят-а-ць
с-пляц-енн-е
спод-н-і
спод-н-ік-і
с-позн-ен-ы
с-пой-ва-нн-е
с-пой-ва-ць
с-пор-ва-ць
спор-н-а
спор-н-асцьспор-н-ы
с-по-тай-к-у
с-поўн-і-ць
с-праб-ав-а-ць
справ-а (назоўнік)
с-прав-а (прыслоўе)
справ-а-вод- справ-а-вод-ств-а
справ-а-з-да-ч-а
с-правак-ав-а-ць
справ-і-ць
с-правяд-лів-а
(параўн. праўд-а)
с-правяд-лів-асцьс-правяд-лів-ы
спраг-а-льн-ы
спраг-а-ць (грамат.)
с-праг-а-ць (коней)
с-прада-ва-ць
с-прада-ць
с-прад-век-у
с-прад-веч-н-а
с-прад-веч-н-асцьс-прад-веч-н-ы
с-праект-ав-а-ць
с-пражк-а (гіст. с-праж-к-а)
с-пражк-ав-ы
с-праж-ы-ць
с-практык-ав-а-н-асць-

с-практык-ав-а-н-ы
с-прас-ав-а-ць
с-пра-сон-к-у
с-прас-оў-ва-ць
с-прас-ці
с-прасц-і-ць
с-праўдз-і-ць
с-праўл-я-ць
с-праў-н-а
с-праў-н-асцьс-праў-н-ы
с-прашч-а-ць
с-прашч-энецс-прашч-энк-а
с-прашч-энн-е
с-проб- -а
с-прошч-а-н-а
с-прошч-а-н-асцьс-прошч-а-н-ы
с-пруж-ын-а (параўн. пруг-к-і)
с-пруж-ын-іст-асцьс-пруж-ын-іст-ы
с-пруж-ын-і-ць
с-пруж-ын-н-ы
с-пруж-ын-ов-ы
спрынт-эрспрынт-эр-ск-і
спрыт-н-а
спрыт-н-асцьспрыт-н-ы
спрыя-льн-а
спрыя-льн-асцьспрыя-льн-ы
спрыя-нн-е
спрыя-ць
спрэч-к-а
спрэч-н-асцьспрэч-н-ы
с-пудж-ва-ць
с-пудз-і-ць
с-пуж-а-н-ы

с-пуж-а-ць
с-пуск- с-пуск-ав-ы
с-пуск-а-нн-е
с-пуск-а-ць
с-пуск-н-ы
с-пуст-аш-а-льн-асцьс-пуст-аш-а-льн-ікс-пуст-аш-а-льн-іц-а
с-пуст-аш-а-льн-ы
с-пуст-аш-а-ць
с-пуст-аш-энн-е
с-пуст-ош-ва-ць
с-пуст-ош-ы-ць
с-пусц-іст-а
с-пусц-іст-ы
с-пусц-і-ць
с-пут-а-ць
с-пут-ва-ць
с-пын-енн-е
с-пын-і-ць
с-пын-я-ць
с-пырск-а-ць
с-пырск-ва-ць
с-пырс-ну-ць (с+пырск+ну+ць)
с-пырх-ва-ць
с-пырх-ну-ць
с-пыт-а-ць
с-пытляв-а-ць
с-пя-в-акс-пя-ва-нн-е
с-пя-ва-ць
с-пя-в-ач-к-а
с-пяк-а-нн-е
с-пяк-а-ць
с-пяк-от-н-а
с-пяк-от-н-ы
с-пярэсц-і-ць
с-пярэшч-ва-ць
сп-яч-к-а

сп-яч-ы
с-[пя-ч]ы (с+пяк+чы)
спяш-а-ць
с-садж-ва-ць
с-садз-і-ць
сс-а-льн-ы
сс-а-нн-е
сс-а-ць
с-сел-ен-ы
с-сеч-ан-ы
с-сів-е-л-ы
с-сів-е-ць
с-сін-е-л-ы
с-сін-е-ць
с-сін-і-ць
с-соў-ва-нн-е
с-соў-ва-ць
с-сох-л-ы
с-сох-ну-ць
с-сук-а-н-ы
с-сук-а-ць
с-сук-ва-ць
с-су-ну-т-ы
с-су-ну-ць
с-су-тул-ен-ы
с-су-тул-і-ць
с-суш-ы-ць
с-сыл-а-ць
с-сыл-к-а
с-сып-а-нн-е
с-сып-а-ць
с-сып-а-ць
с-сып-к-а
с-сып-н-ы
с-сыс-а-ць
с-сых-а-нн-е
с-сых-а-ць
с-сяк-а-ць
с-сял-енн-е
с-сял-і-ць

с-сял-я-ць
с-[ся-ч]ы (с+сяк+чы)
стабіл-ізав-а-ць
стабіл-ізатарстабіл-ізацы-я (стабіл-ізацый-а)
стабіль-н-асцьстабіль-н-ы
ста-ва-ць
став-і-ць
став-окстаг-ав-а-льшчыкстаг-ав-а-нн-е
стаг-ав-а-ць
стаг-ав-ы
стагн-а-нн-е
стагн-а-ць
ст-а-годдз- -е
стад-н-ы
стады-я (стадый-а)
стады-яльн-асць(стадый-альн-асць- )
стады-яльн-ы (стадый-альн-ы)
ста-ен-н-ік- (стай-эн-н-ік- )
ста-ен-н-ы (стай-эн-н-ы)
стаер-ск-і
стаж-окстаж-орстаж-ырав-а-ць
стаж-ыроў-к-а
с-та-і-ць (с-тай-і-ць)
стаіч-н-а
стаіч-н-ы
стай-н-ев-ы
стай-н-я
стал-а
стал-ав-а-нн-е
сталагміт-ав-ы
сталактыт-ав-ы
стал-асць-

стал-е-… – першая частка
складаных слоў:
стал-е-бетон- і інш.
стал-е-ць
стал-ёв-ы
сталіч-н-ы
стал-ов-ая
стал-ов-ы
сталь-н-ы
стал-я-вар- сталяр-н-іча-ць
сталяр-н-ы
сталяр-ск-і
сталяр-ств-а
с-там-і-ць
с-тамл-енн-е
с-тамл-я-льн-асцьс-тамл-я-ць
станаўл-енн-е
стандарт-н-асцьстандарт-н-ы
стандарт-ызав-а-нн-е
стандарт-ызав-а-ць
стандарт-ызацы-я
(стандарт-ызацый-а)
стан-іст-ы
стан-іц-а
стан-іч-н-ікстан-іч-н-іц-а
стан-іч-н-ы
станк-а-буд-ав-а-нн-е
станк-а-буд-аў-нікстанк-а-буд-аў-ніч-ы
стан-ов-ішч-а
станоўч-а
станоўч-асцьстаноч-н-ікстаноч-н-іц-а
станоч-н-ы
с-танц-ав-а-ць
станцый-н-ы

станцы-я (станцый-а)
с-тан-ч-ы-ць
с-тан-ч-э-нн-е
с-тан-ч-э-ць
стапель-н-ы
с-тап-і-ць
с-тапт-а-н-ы
с-тапт-а-ць
стар-ават-ы
стар-а-даўн-і
стар-а-жы-лстар-а-жы-т-н-ы
стар-а-мод-н-ы
стара-нн-а
стара-нн-асцьстара-нн-е
стара-нн-ы
стар-а-све[ц-к]-асць(стар+а+свет+ск+асць+ )
стар-а-све[ц-к]-і
(стар+а+свет+ск+ і)
стараст-атстар-асцьстара-цельстара-цель-ск-і
стара-цель-ств-а
с-тарг-ав-а-ць
старож-к-а
старон-к-а
старон-н-і
старт-ав-а-ць
старт-ав-ы
старт-эрстарц-оўск-і
(гіст. стар-ц-оў-ск-і)
с-тарч-акс-тарч-ак-ом
с-тарч-ма
старч-ых-а (гіст. стар-ч-ых-а)
старш-а-клас-нікстарш-а-клас-ніц-а
старш-а-курс-нік-

старш-а-курс-ніц-а
старшын-ёўстаршын-ёў-ск-і
старшын-ёў-ств-а
старшын-ск-і
старшын-ств-а
(параўн. старшын-а)
старшын-ств-ав-а-ць
старш-ынств-о
(параўн. старш-ы)
старшын-ств-у-юч-ы
(старшын-ств-уй-уч-ы)
стар-ызн-а
стар-ыц-а
стар-ы-ць
стар-эйш-ы
стар-эйш-ын-а
стар-энн-е
стар-эньк-і
стар-э-ць
стар-эч-ы
статн-асць(гіст. стат-н-асць- )
статут-н-ы
стату-этк-а
стату-я (статуй-а)
стат-ык-а
стат-ыстстат-ыст-к-а
статыстыч-н-ы
стат-ыч-н-а
стат-ыч-н-асцьстат-ыч-н-ы
стаў-к-а
стаўк-а (ваен.)
стаўл-ен-ікстаўл-ен-іц-а
стаўл-енн-е
стаўл-я-ць
стаў-ма

с-[таў-ч]ы (с+таўк+чы)
стацыянар-н-асцьстацыянар-н-ы
ста-ць
стачач-н-ікстачач-н-іц-а
стачач-н-ы
с-тач-ы-ць
ста-я-л-ы (стай-а-л-ы)
ста-я-нк-а (стай-а-нк-а)
ста-я-нн-е (стай-а-нн-е)
ста-я-ць (стай-а-ць)
ста-яч-ы (стай-ач-ы)
ствал-ін-а
ствал-іст-ы
ствал-ов-ы
с-твар-а-льн-ікс-твар-а-льн-іц-а
с-твар-а-льн-ы
с-твар-а-ць
с-тварож-ва-нн-е
с-тварож-ва-ць
с-тварож-ы-ць
с-твар-ы-ць
с-твар-энн-е
стволь-н-ы
створ-к-а
створ-к-ав-ы
ст-о-гад-ов-ы
ст-о-галос- -ы
стог-а-с-клад-а-льнікстогн- ст-о-градус-н-ы
ст-о-грам-ов-ы
с-то-ен-ы (с-той-эн-ы)
сто-еч-н-ы (стой-эч-н-ы)
стой-бішч-а
стой-бішч-ав-ы
с-той-ва-ць
стой-к-а (назоўнік)
стойк-а (прыслоўе)
стойк-асць-

стой-л-а
стой-л-ав-ы
стол-ев-ы
с-том- -а
ст-о-метр-ов-ы
ст-о-мільён-н-ы
с-томл-ен-а
с-томл-ен-асцьс-томл-ен-ы
с-том-н-асцьс-том-н-ы
стопар-н-ы
стопар-ы-ць
стопк-а (невялікая шклянка)
с-топ-к-а (варыўня)
с-топл-іва-ць
ст-о-працэнт-н-ы
с-топт-ва-нн-е
с-топт-ва-ць
ст-о-пуд-ов-ы
ст-о-рубл-ёв-ы
стоўп-а-твар-энн-е
с-точ-ва-нн-е
с-точ-ва-ць
с-точ-к-а
с-трав-ав-а-льн-ы
с-трав-ав-а-нн-е
с-трав-а-вод- с-трав-а-вод-н-ы
с-трав-і-ць
страг-ачстраж-ніц-а
страж-ні[ц-к]-і
(страж+нік+ск+і)
страж-эйш-ы
страж-э-ць
страй-н-ейш-ы
страказ-ін-ы
стракат-а
стракат-а-нн-е
стракат-асць-

стракат-а-ць
стракац-е-ць
стракац-ін-а
стракац-і-ць
страл-ецстрал-к-ов-ы
страл-окстраль-б-а
страл-я-н-ін-а
(параўн. стрэл-я-н-ы)
страл-я-ць
страм-ч-эй
страм-ч-эйш-ы
с-трас-а-ць
страс-н-а (страст+н+а)
страс-н-асць- (страст+н+асць+ )
страс-н-ы (страст+н+ы)
с-трасц-і-ць
с-трат- -а
с-трат-н-а
с-трат-н-асцьс-трат-н-ы
стратэг-ічн-ы
стратэг-і-я (стратэг-ій-а)
страус-ав-ы
с-траўл-я-ць
с-траў-нікс-траў-нік-ав-ы
страх-ав-а-льнікстрах-ав-а-нн-е
страх-ав-а-ць
страх-ав-ы
страх-арстрах-ат-а
страх-оў-к-а
страх-оў-шчыкс-трац-і-ць
с-трач-ва-ць
страч-ы-ць
страш-ан-ы

страш-н-а
страш-н-ы
страш-ы-ць
страш-энн-а
страш-энн-ы
стра-яв-ы (страй-ав-ы)
строг-а
строг-асцьстро-і-ць (строй-і-ць)
строй- с-тр-ой-ва-нн-е
с-тр-ой-ва-ць
строй-н-а
строй-н-асцьстрой-н-ы
строкат- стром-іст-ы
стром-к-а
стром-к-асцьстром-к-і
строч-ан-ы
строч-к-а
струг- струг-а-льшчыкструг-а-нн-е
струг-а-ць
струж-к-а
струж-к-ав-ы
струк-ават-ы
струк-ав-ы
струк-ов-ы
структур-н-асцьструктур-н-ы
струмен-іст-ы
струмен-і-ць
струмень-чыкструн-к-а
струн-н-ы
струп-ават-ы
струп-ав-ы

с-трух-л-е-л-асцьс-трух-л-е-л-ы
с-трух-л-е-ць
струч-н-ы
струч-окс-трыва-ць
с-трывож-ы-ць
стрыг-аль-н-ы
стрыг-аль-шчыкстрыг-аль-шчыц-а
стрыг-унстрыг-чы
стрыж-ан-ы
стрыж-к-а
стрыжн-ёв-ы
стрыж-ын-ы
с-трым-а-н-а
с-трым-а-н-асцьс-трым-а-нн-е
с-трым-а-н-ы
с-трым-а-ць
с-трымл-іва-нн-е
с-трымл-іва-ць
с-тр-ы-нож-ва-ць
с-тр-ы-нож-ы-ць
стрэл- стрэлач-н-ікстрэлач-н-іц-а
стрэлач-н-ы
стрэл-і-ць
стрэл-к-а (параўн. страл-а)
стрэль-б-а
стрэль-б-ав-ы
стрэль-б-ішч-а
стрэл-я-н-ы
стрэм-к-а
с-трэс-ва-ць
стрэш-к-а
студзень(месяц; гіст. студз-ень- )

студз-ень- (страва)
студзень-ск-і
студз-і-ць
студз-ян-е-ць
студз-ян-іст-ы
студы-ец- (студый-эц- )
студый-к-а
студый-н-ы
студы-я (студый-а)
студэнт-к-а
студэн[ц-к]-і (студэнт+ск+і)
студэн[ц-тв]-а (студэнт+ств+а)
стужк-ав-ы
стужк-а-падобн-ы
с-туз-а-н-асцьс-туз-а-н-ы
с-туз-а-ць
стук- стук-а-нін-а
стук-а-нн-е
стук-ат- стук-ат-а-ць
стук-ац-е-ць
стук-а-ць
стук-ну-ць
с-тул-і-ць
с-туль-ва-ць
ступ-а-ць
ступень-чат-асцьступень-чат-ы
ступ-і-ць (параўн. ступ-а)
с-туп-і-ць
ступ-к-а
с-тупл-іва-ць
с-тупл-я-ць
ступ-н-я
с-тух-ну-ць
с-туш-ав-а-ць
с-туш-оў-ва-нн-е
с-туш-оў-ва-ць
стык- -

стык-ав-а-ць
стык-ав-ы
стык-оў-к-а
стыл-ізав-а-н-асцьстыл-ізав-а-н-ы
стыл-ізав-а-ць
стыл-ізатарстыл-ізатар-ск-і
стыл-ізатар-ств-а
стыл-ізацы-я (стыл-ізацый-а)
стыл-іст- стыл-іст-к-а
стыл-іст-ык-а
стыл-іст-ыч-н-ы
стыль-н-асцьстыль-н-ы
стыл-яв-ы
стымул-ю-юч-ы
(стымул-юй-уч-ы)
стымул-яв-а-нн-е
стымул-яв-а-ць
стымул-ятарстымул-яцы-я (стымул-яцый-а)
сты-нь- стыпенды-я (стыпендый-а)
стыпенды-яльн-ы
(стыпендый-альн-ы)
стыпенды-ят- (стыпендый-ат- )
стыпенды-ят-к-а
(стыпендый-ат-к-а)
стыхій-н-а
стыхій-н-асцьстыхій-н-ы
стыхі-я (стыхій-а)
сты-ць
стэлаж-н-ы
стэнд-ав-ы
стэп-ав-ікстэп-ав-іч-к-а
стэп-ав-ы
стэрыл-ізав-а-ць
стэрыл-ізатар-

стэрыл-ізацы-я (стэрыл-ізацый-а)
стэрыль-н-асцьстэрыль-н-ы
су-аднес-ен-асцьсу-аднес-ен-ы
су-аднес-ці
су-аднос-ін-ы
су-аднос-і-ць
су-аднос-н-асцьсу-аднос-н-ы
су-адняс-енн-е
су-айч-ын-н-іксу-айч-ын-н-іц-а
субардынацы-я
(субардынацый-а)
суб'ект-н-ы
суб'ект-ывізмсуб'ект-ывірав-а-ць
суб'ект-ывістсуб'ект-ывіс[ц-к]-і
(суб'ект+ывіст+ск+і)
суб'ект-ыўн-а
суб'ект-ыўн-асцьсуб'ект-ыўн-ы
субот-н-і
субот-н-іксубсідз-ірав-а-ць
су-бясед-ніксу-бясед-ніц-а
суверэн-ітэтсуверэн-н-асцьсуверэн-н-ы
суворав-ецсувораў-ск-і
сувяз-істсувяз-іст-к-а
сувяз-н-ая
су-вяз-н-ы (які звязвае
што-небудзь)
сувяз-н-ы
су-глін-аксу-глін-іст-ы

су-глін-к-ав-ы
су-гуч-н-асцьсу-гуч-н-ы
су-гучч- -а
суд- судак-ов-ы
сударг-ав-а
сударг-ав-ы
суддз- -я
судж-ан-а
судж-ан-ы
судз-ейск-і
судз-імасць(гіст. судз-ім-асць- )
судз-і-ць
суд-к-ов-ы
судн-ав-ы
судн-а-… – першая частка
складаных слоў:
судн-а-ход-н-ы і інш.
суд-ов-ы
суд-оксу-зір-а-льн-асцьсу-зір-а-льн-іксу-зір-а-льн-ы
су-зір-а-нн-е
су-зір-а-ць
су-зор'-е (су-зор-й-э)
су-іс-н-ав-а-нн-е
су-іс-н-ав-а-ць
сук-ават-ы
сук-а-льн-ы
сук-а-льшчыксук-а-льшчыц-а
сук-а-нн-е
сук-а-н-ы
сук-аст-ы
сук-ат-ы
сук-а-ць
су-квецц- -е
сукен-к-а (параўн. сукн-я)

сукн-а-вал- сукн-а-вал-к-а
сукн-а-валь-н-ы
сукн-а-валь-н-я
сукн-а-валь-шчыксукон-к-а
сукон-н-ы
сукон-шчыксу-крав-іц-а
су-крав-іч-н-ы
сукупн-асць(гіст. су-куп-н-асць- )
су-ладдз- -е
су-ладж-ан-а
су-ладж-ан-асцьсу-ладж-ан-ы
су-лад-н-а
су-лад-н-асцьсу-лад-н-ы
сум- сум-ав-а-ць
сум-арн-а
сум-арн-асцьсум-арн-ы
сумач-к-а (гіст. сум-ач-к-а)
сумач-н-ы
сумбур-н-асцьсумбур-н-ы
су-меж-н-асцьсу-меж-н-іксу-меж-н-ы
су-мес-н-а (су+мест+н+а)
су-мес-н-асць(су+мест+н+асць+ )
су-мес-н-ы (су+мест+н+ы)
су-месь- с-уме-ць
су-мёт- сумленн-а
сумленн-асцьсум-н-а
сум-н-ават-а

сум-н-ават-ы
сум-н-асцьсум-н-ы
су-мыс-н-а
(су+мысл+н+а;
параўн. на-ў-мыс-н-а)
су-мыс-н-ы (су+мысл+н+ ы)
су-мясц-і-ць
сумят-лів-асцьсумят-лів-ы
сумят-н-я
су-мяшч-а-льн-а
су-мяшч-а-льн-асцьсу-мяшч-а-льн-іксу-мяшч-а-льн-іц-а
су-мяшч-а-льн-і[ц-к]-і
(су+мяшч+а+льн+ік+ск+і)
су-мяшч-а-льн-і[ц-тв]-а
(су+мяшч+а+льн+ік+ств+а)
су-мяшч-а-льн-ы
су-мяшч-а-ць
су-мяшч-энн-е
су-нім-а-ць
суніч-н-іксуніч-н-ы
су-ну-ць
су-ня-ць
суп-ав-ы
су-пад-а-ць
су-падз-енн-е
су-пака-енн-е (су-пакай-энн-е)
су-пако-ен-асць(су-пакой-эн-асць- )
су-пако-ен-ы (су-пакой-эн-ы)
су-пако-і-ць (су-пакой-і-ць)
су-пакой-ва-нн-е
су-пакой-ва-ць
су-пакой-лів-а
су-пакой-лів-асцьсу-пакой-лів-ы
су-па-став-і-ць
су-па-стаўл-енн-е

су-па-стаўл-я-ць
су-пас-ці
суп-ніц-а
супол-к-а
суполь-н-а
суполь-н-асцьсуполь-н-іксуполь-н-іц-а
суполь-н-і[ц-к]-і
(суполь+н+ік+ск+і)
суполь-н-і[ц-тв]-а
(суполь+н+ік+ств+а)
суполь-н-ы
су-пра-вадж-а-льн-іксу-пра-вадж-а-льн-іц-а
су-пра-вадж-а-льн-ы
су-пра-вадж-а-ць
су-пра-вадж-энн-е
су-пра-вадз-і-ць
су-праціўл-енн-е
су-праціўл-я-льн-асцьсу-праціў-н-ы
су-прац-оў-н-іксу-прац-оў-н-іц-а
су-прац-оў-н-і[ц-к]-і
(су+прац+оў+н+ік+ск+і)
су-прац-оў-н-і[ц-тв]-а
(су+прац+оў+н+ік+ств+а)
су-прац-оў-н-іч-а-ць
су-праць-…
–
першая
частка складаных слоў:
су-праць-лег-л-ы і інш.
су-пын-аксу-пын-я-ць
су-пярэч-лів-а
су-пярэч-лів-асцьсу-пярэч-лів-ы
су-пярэч-н-асцьсу-пярэч-н-ы
су-пярэч-ы-ць

су-пясч-ан-ы
сурагат-н-ы
су-раз-мер-н-ы
сурвэт-ач-н-ы
сурвэт-к-а
сургуч-н-ы
сур'ёз-н-а
сур'ёз-н-асцьсурк-ов-ы
суров-а
суров-асцьсуров-е-ць
су-родз-ічсурык-ав-ы
су-рэжыс-ёрсусаль-н-асцьсусаль-н-ы
су-светсу-свет-н-ы
сусед-к-а
сусед-н-і
сусед-ств-а
сусл-іксусл-ік-ав-ы
сусл-ян-я
сустаў-н-ы
сустаў-чат-ы
су-стра-к-а-ць
су-стрэ-т-ы
су-стрэ-ць
су-стрэ-ч- -а
су-стрэ-ч-н-ы
сутач-н-ы
сутач-н-ыя
сутн-асцьсу-ток-і
су-тул-ават-асцьсу-тул-ават-ы
су-тул-асцьсу-тул-і-ць

су-тул-ы
су-тык-а-льн-ы
су-тык-а-нн-е
су-тык-а-ць
су-тык-н-енн-е
су-тык-ну-ць
су-тыч-к-а
суфл-ёрсуфл-ёр-ск-і
суфл-ірав-а-ць
сух-а
сух-ават-а
сух-ават-ы
сух-а-…– першая частка
складаных слоў:
сух-а-пут-н-ы і інш.
сух-арсух-ар-ляв-асцьсух-ар-ляв-ы
сух-ар-н-іц-а
сух-ар-н-ы
сух-а-сто-ін-а (сух-а-стой-ін-а)
сух-а-стой- сух-а-стой-н-ы
сух-асцьсух-еньк-і
су-цэль-н-асцьсу-цэль-н-ы
с-у-цяш-а-льн-асцьс-у-цяш-а-льн-ікс-у-цяш-а-льн-іц-а
с-у-цяш-а-льн-ы
с-у-цяш-а-ць
(параўн. у-цяш-а-ць)
су-час-н-асцьсу-час-н-іксу-час-н-іц-а
су-час-н-ы (які мае адносіны да
цяперашняга часу)
су-членсу-член-і-ць

су-члян-енн-е
су-члян-я-ць
суч-оксучч- -а
суш- суш- -а
суш-ан-ы
суш-к-а
суш-н-ев-ы
суш-н-я
суш-ы-лк-а
суш-ы-льн-ы
суш-ы-льн-я
суш-ы-льшчыксуш-ы-льшчыц-а
суш-ы-ць
суш-эй
суш-эйш-ы
суш-энн-е
с-фабрык-ав-а-ць
с-фальсіфік-ав-а-ць
с-фальш-ыв-і-ць
с-фантаз-ірав-а-ць
с-фарм-ірав-а-ць
с-фармул-яв-а-ць
с-фастрыг-ав-а-ць
с-фастрыг-оў-ва-ць
с-фатаграф-ав-а-ць
сфер-ычн-асцьсфер-ычн-ы
с-хав-а-ць
с-хадз-і-ць
схадн-ей
схадн-ейш-ы
с-халад-н-е-л-ы
с-халад-н-е-ць
схаласт-ыксхаласт-ык-а
схаласт-ыч-н-а
схаласт-ыч-н-асць-

схаласт-ыч-н-ы
с-хап-і-ць
с-хваст-а-ць
схем-атызав-а-ць
схем-атызатарсхем-атызацы-я
(схем-атызацый-а)
схем-атызмсхем-атычн-а
схем-атычн-асцьсхем-атычн-ы
с-хіл- с-хіл-енн-е
с-хіл-і-ць
с-хіль-н-асцьс-хіль-н-ы
с-хіл-я-ць
с-хін-а-ць
с-[хі-н]у-ць (с+хін+ну+ць)
с-хіс-ну-ць (с+хіст+ну+ць)
с-хітр-ав-а-ць
с-хітр-ы-ць
с-хлус-і-ць
с-[хлы-н]у-ць (с+хлын+ну+ць)
с-хмур-н-е-ць
с-хов-а-нк-а
с-хов-ішч-а
с-хов- -ы
с-ход- с-ходз-і-ць
сходн-а
сходн-асцьс-хопл-іва-ць
с-хоў- с-худз-е-ць
с-худ-н-е-нн-е
с-худ-н-е-ць
с-цадз-і-ць
с-цвердж-а-нн-е
с-цвердз-і-ць
с-цвярдж-а-льн-а

с-цвярдж-а-льн-асцьс-цвярдж-а-льн-ы
с-цвярдж-а-ць
с-цвярдж-энн-е
с-цвярдз-е-ць
сцебл-ават-ы
сцегн-ав-ы
сцеж-к-а (параўн. сцяж-ын-к-а)
сцен-ав-ы
сцен-а-піс- сцен-а-піс-ецсцен-а-піс-н-ы
сцен-к-а
сцен-н-ы
сцераг-чы
с-цер-ці
сцёб-ну-ць
с-цёк- с-цёк-ав-ы
сціл-к-а
сціл-к-ав-ы
с-цін-а-ць
сціпл-а
сціпл-асцьсцір-а-нн-е
сцір-а-ць
сцір-к-а
сцірт-ав-а-льшчыксцірт-ав-а-льшчыц-а
сцірт-ав-а-нн-е
сцірт-ав-а-ць
с-ціск- с-ціск-а-льн-асцьс-ціск-а-льн-ы
с-ціск-а-нн-е
с-ціск-а-ць
сцісл-а (коратка)
сцісл-асцьс-ціс-ну-ць (с+ціск+ну+ць)
с-ціх-а-нн-е

с-ціх-а-ць
с-ціх-ну-ць
с-ціш-а-ць
с-ціш-ва-нн-е
с-ціш-ва-ць
с-ціш-ы-ць
с-ціш-э-ць
с-цэдж-ва-нн-е
с-цэдж-ва-ць
с-цэмент-ав-а-ць
сцэн-арн-ы
сцэн-арыйсцэн-арыстсцэн-арыст-к-а
сцэн-ічн-асцьсцэн-ічн-ы
с-цюк-ав-а-ць
сцяб-а-нн-е
сцяб-а-ць
сцябл-ін-іст-ы
сцябл-ін-к-а
сцябл-ін-к-ав-ы
сцябл-іст-ы
сцябл-ов-ы
сцяг-а-нос-ецс-цяг-а-ць
с-цяг-ва-нн-е
с-цяг-ва-ць
сцяген-ц-а
с-цяг-ну-ць
с-цяж-к-а
сцяж-оксцяж-ын-к-а
с-цяк-а-нн-е
с-цяк-а-ць
с-цям-і-ць
с-цям-н-а
с-цям-н-е-л-ы
с-цям-н-е-ць
сцярлядж- -ы

с-цярп-е-ць
с-цясн-і-ць
с-цясн-я-ць
с-ця-ць
с-[ця-ч]ы (с+цяк+чы)
с-чака-ць
с-чап-і-ць
с-чапл-енн-е
с-чарв-е-ць
с-чарв-ів-е-ць
с-чарн-е-л-ы
с-чарн-е-ць
с-чарн-і-ць
с-чарсцв-е-л-асцьс-чарсцв-е-л-ы
с-чарсцв-е-ць
с-чарц-і-ць
с-час-а-ць
с-чын-і-ць
с-чын-я-ць
с-чырван-е-ць
с-чысц-і-ць
с-чыт-а-ць
с-чыт-ва-нн-е
с-чыт-ва-ць
с-чыт-к-а
с-чыт-чыкс-чыт-чыц-а
с-чышч-а-ць
с-чэп- с-чэпл-іва-нн-е
с-чэпл-іва-ць
с-чэп-шчыкс-чэрп-а-ць
с-чэрп-ва-ць
с-чэрч-ва-ць
с-чэс-ва-нн-е
с-чэс-ва-ць
с-шаткав-а-ць
с-шатр-ав-а-ць
с-шы-ва-нн-е

с-шы-ва-ць
сшытк-ав-ы
с-шы-ў-н-ы
с-шы-ць
с-шэрх-л-асцьс-шэрх-л-ы
с-шэрх-ну-ць
сываратач-н-ы
с-ыгр-а-н-асцьс-ыгр-а-н-ы
с-ыгр-а-ць
сык-а-нн-е
сык-а-ць
сык-ну-ць
сын-аўсын-оксын-оў-ск-і
сып- сып-а-ць
сып-к-асцьсып-к-і
сып-ну-ць
сып-н-ы
сып-уч-асцьсып-уч-ы
сыр-а
сыр-а-вар- сыр-а-вар-н-ы
сыр-а-вар-н-я
сыр-а-вар-ств-а
сыр-ават-а
сыр-ават-асцьсыр-ават-ы
сыр-авін-а
сыр-авін-н-ы
сыр-а-дой- сыр-а-еж-к-а
сыр-а-мя-т-н-іксыр-а-мя-т-н-ы
сыр-а-роб- сыр-а-роб-н-ы
сыр-а-роб-ств-а
сыр-асць-

сыр-н-іксыр-н-ы
сыроватач-н-ы
сыр-оксыр-эцсыр-э-ць
сыск-а-нн-е
сыск-а-ць
сыск-ва-ць
сыс-оксыс-унсыс-ун-окс-ыс-ці
сыт-а
сыт-асцьсыт-н-а
сыт-н-асцьсыт-н-ы
сы-ходж-анн-е
сы-ходз-і-ць
сы-ход-н-асцьсы-ход-н-ы
сыц-ейш-ы
сыц-еньк-і
сыц-е-ць
сыц-і-ць
сыч-ан-я
сыч-энн-е
сыч-э-ць
сышч-ыксышч-ы[ц-к]-і
(сышч+ык+ск+і)
сэнс-ав-ы
сэр-ц-а
(параўн. перад-сэрдз-е)
сэр-ц-а-бі-цц-е
сэр-ц-айк-а
сэр-ц-а-падобн-ы
сюд-ы
сюжэт-н-асць-

сюжэт-н-ы
сюрпрыз-н-ы
сяб-е-люб- сяб-е-люб-ецсяб-е-люб-ів-ы
сяб-е-люб-н-ы
сяб-е-люб-ств-а
сябр-ав-а-ць
сябр-оў-к-а
сябр-оў-ск-і
сябр-оў-ств-а
сяг-а-ць
сяд-а-ць
сядз-е-лк-а
сядз-е-нн-е
сядз-е-ць
сядзіб-н-ы
сядз-яч-ы
сядл-а-нн-е
сядл-а-ць
сядл-оўк-а
сяд-оксяк-ачсяк-ер-а
сяк-ер-к-а
сял-і-б-а
сял-і-ць
сял-ян-к-а
сял-ян-ск-і
сял-ян-ств-а
сямей-н-асцьсямей-н-ы
сямей-ств-а
сям-ёр-а
сям-і-…– першая частка
складаныў слоў:
сям-і-годдз- -е
сям-і-дзесят- -ы
сям-і-сот- -ы і інш.
сям'-я (сямй-а)
сян-аж-

сян-аж-н-ы
сян-н-іксян-н-ы
сярдз-іт-а
сярдз-іт-ы
сяржан[ц-к]-і (сяржант+ск+і)
сяр-н-іст-ы
сярэбр-ан-іксярэбр-ан-ы
сярэдз-ін-а
сярэд-н-е-вяк-ов-ы
сярэд-н-е-вяк-оў-е
(сярэд-н-е-вяк-оўй-э)
сярэд-н-е-гад-ав-ы
сярэд-н-і
сярэд-н-я-месяч-н-ы
сярэд-н-я-сутач-н-ы
сястр-ын-ск-і
сястр-ыц-а
сястр-ыч-к-а
сятч-аст-ы
сятч-ат-к-а
ся-ў-б-а
сяўруж-ын-а
сяч-к-арн-я
[ся-ч]ы (сяк+чы)
сяч-энн-е

Т
табар-н-ы
табель-н-ы
табель-шчыктабель-шчыц-а
таблетач-н-ы
табліч-н-ы
табун-н-ы
табун-ов-ы
табун-шчыктавар-а-аб-мен- тавар-а-вед- тавар-а-зна-ўств-а
тавар-н-асцьтавар-н-ы
тавары[с-к]-асць(таварыш+ск+асць+ )
тавары[с-к]-і (таварыш+ск+і)
тавары[с-тв]-а
(таварыш+ств+а)
таварыш-к-а
т-ага-свет-н-ы
т-ага-час-н-ы
тады-шн-і
таёж-н-іктаёж-н-іц-а
таёж-н-ы
та-емн-а (тай-эмн-а)
та-емн-асць- (тай-эмн-асць- )
та-емн-ы (тай-эмн-ы)
таз-ав-ы
та-інств-а (тай-інств-а)
та-і-ць (тай-і-ць)
тай-ком
тай-н-а
тай-н-а-піс- тай-н-а-піс-н-ы
тай-н-іктай-н-ік-ов-ы

тай-н-ы
так-ав-а-нн-е
так-ав-а-ць
так-ар-н-іча-ць
так-ар-н-ы
так-ар-н-я
такелаж-н-іктакелаж-н-ы
такелаж-ы-ць
такс-ав-а-нн-е
такс-ав-а-ць
такс-а-матор-н-ы
такс-а-парктакс-атартакс-іст- (таксі+іст+ )
такт-оўн-а
такт-оўн-асцьтакт-оўн-ы
такт-ычн-а
такт-ычн-асцьтакт-ычн-ы
тактыч-н-ы (параўн. тактык-а)
талакн-ян-ы
тален-авіт-а
тален-авіт-асцьтален-авіт-ы
талерач-н-ікталерач-н-ы
талерк-ав-ы
талі-я (талій-а)
талк-ав-а-нн-е
талк-ав-а-ць
талон-н-ы
тальк-ав-ы
тамат-ав-ы
там-і-ць
тамл-енн-е
там-лів-асць-

там-лів-ы
таможн-іктан-ажтан-альн-ы
танк-а-буд-ав-а-нн-е
танк-а-буд-аў-ніктанк-а-буд-аў-ніч-ы
танк-ав-ы
тан-к-а-… – першая частка
складаных слоў:
тан-к-а-ствол- -ы і інш.
танк-ер-н-ы
танк-етк-а (ваен.)
танкетк-а (абутак)
танк-істтанк-іс[ц-к]-і (танк+іст+ск+і)
тан-к-ляв-асцьтан-к-ляв-ы
тан-н-а
тан-н-асцьтан-н-ей
тан-н-ейш-ы
тан-н-е-ць
тан-н-ы
та-ну-ць (тап+ну+ць)
танц-ав-а-льн-ы
танц-ав-а-ць
танц-ортанц-ор-к-а
танц-оў-шчыктанц-оў-шчыц-а
тан-ч-эй
тан-ч-эйш-ы
тан-юсеньк-і
тапаз-ав-ы
тапар-ышч-а
тап-елецтап-ельніц-а
тап-і-ць
тапл-енн-е
тапол-ев-ы
тапт-а-нн-е
тапт-а-ць

тапыр-ы-ць
таракан-ав-ы
таран-н-ы
тарас-і-ць
тараш-энн-е
тарг-ав-а-ць
тарк-ав-ы
тармаж-энн-е
тармаз-і-ць
тармаз-ну-ць
тармаз-н-ы
тармас-і-ць
тармаш-энн-е
таропк-а
тарос-іст-ы
тарпед-ав-а-нн-е
тарпед-ав-а-ць
тарпед-а-нос-ецтарпед-н-ы
тарпед-ысттарф-ав-а-нн-е
тарф-ав-а-н-ы
тарф-ав-а-ць
тарф-а-гной-н-ы
тарф-ян-іктарф-ян-іст-ы
тарф-ян-іц-а
тарф-ян-ішч-а
тарф-ян-ы
тарц-ав-а-нн-е
тарц-ав-а-ць
тарц-ов-ы
тарц-оў-к-а
тарч-а-ць
тарыф-ікав-а-ць
тарыф-ікатартарыф-ікацы-я
(тарыф-ікацый-а)
тарыф-н-ы
тасав-а-нн-е
тасав-а-ць
тасём-ач-ніктасём-ач-ніц-а

тасём-ач-н-ы
тасём-к-а
тасём-к-ав-ы
тасём-ч-ат-ы
таталітарн-асцьтатальн-асцьтат-аўтат-ач-к-а
татуірав-а-нн-е
татуірав-а-ць
татуіроў-к-а
татуіроў-шчыктатуіроў-шчыц-а
тат-ул-я
таўк-ачтаўр-ав-а-н-ы
таўр-ав-а-ць
таўр-ов-ы
таўст-ават-ы
таўст-а-скур- -ы
таўст-а-сцен-н-ы
таўст-а-шы- -і
(таўст-а-шый- -і)
таўсц-ей
таўсц-ейш-ы
таўсц-е-ць
таўсц-і-ць
[таў-ч]ы (таўк+чы)
таўч-энн-е
таўшч-ын-я
тафц-ян-ы
тачач-н-іктачач-н-ы
тач-ы-л-а
тач-ы-льн-ы
тач-ы-льшчыктач-ы-льшчыц-а
тач-ы-ць
тач-энн-е
та-ямн-іц-а (тай-амн-іц-а)
та-ямн-іч-а (тай-амн-іч-а)
та-ямн-іч-асць-

(тай-амн-іч-асць- )
та-ямн-іч-ы (тай-амн-іч-ы)
тван-іст-ы
тварож-н-іц-а
тварож-н-ы
тварож-ыст-ы
тварож-ы-ць
твар-ы-ць
твар-энн-е
твар-эцтвор- твор-ц-а
твор-ч-а
твор-ч-асцьтвор-ч-ы
тк-а-нн-е
тк-а-нн-ё
тк-а-н-ы
тк-а-[ц-к]-і (тк+а+ч+ск+і)
тк-а-[ц-тв]-а
(тк+а+ч+ств+а)
тк-а-ць
тк-а-чтк-а-ч-ых-а
тл-е-нн-е
тл-е-ць
тлумач-а-льн-іктлумач-а-льн-іц-а
тлумач-а-льн-ы
тлумач-ы-ць
тлумач-энн-е
тлум-н-а
тлум-н-ы
тлуст-а
тлуст-ават-а
тлуст-асцьтлусц-е-ць
тлусц-і-ць
тлушч-а-ад-клад-а-нн-е
тлушч-ав-ы
тл-я-твор-н-а
тл-я-твор-н-асцьтл-я-твор-н-ы

тоесн-асцьток-артол-ав-ы
тол-ев-ы
толк-ам
тон-к-а-валакн-іст-ы
тон-к-а-сла-ёв-ы
(тон-к-а-слай-ов-ы)
тон-к-а-ствал-ов-ы
тон-к-а-сукон-н-ы
тон-к-асцьтон-к-і (параўн. тон-еньк-і)
тон-устоп-к-а
топ-к-асцьтоп-к-і
топл-ен-ы
торб-ачк-а
торб-ачн-ы
торг- торг-а-нн-е
торг-а-ць
торк-а-нн-е
торк-а-ць
торк-ну-ць
тормаз-н-ы
тор-н-ы
торт-ав-ы
торф-а-брыкет-н-ы
торф-а-з-дабы-ва-нн-е
торф-а-з-дабы-ч-а
торф-а-прадпрыем-ств-а
торф-а-рас-прац-оў-к-і
тоўч-ан-ы
тоўшч- -а
точ-ан-ы
трав-а-се-я-лк-а
(трав-а-сей-а-лк-а)
трав-а-се-я-нн-е
(трав-а-сей-а-нн-е)
трав-ін-к-а
трав-іц-а

трав-і-ць
трав-яне-ць
трав-ян-іст-ы
трав-ян-ы
траг-едый-н-ы
траг-еды-я (траг-едый-а)
траг-ізмтраг-іктраг-іч-н-а
траг-іч-н-асцьтраг-іч-н-ы
традыцый-н-а
традыцый-н-асцьтрадыцый-н-ы
традыцы-я (традыцый-а)
тр-а-іст-асць(тр-ай-іст-асць- )
тр-а-і-ць (тр-ай-і-ць)
тр-ай-н-іктр-ай-н-ік-ов-ы
тр-ай-н-ы
тр-ай-н-я
тр-ай-н-ят-ы
тракт-ав-а-нн-е
тракт-ав-а-ць
трактар-а-буд-аў-ніктрактар-а-буд-аў-ні[ц-тв]-а
(трактар+а+буд+аў+нік+ств+а)
трактар-а-буд-аў-ніч-ы
трактар-н-ы
трактар-ысттрактар-ыст-к-а
тракт-аттракт-оў-к-а
трал-енн-е
трал-ертрал-ёв-а-н-ы
трал-ёв-ач-н-ы
трал-ёў-к-а
трал-ёў-шчыктрал-і-ць
трамбав-а-льн-ы

трамбав-а-льшчыктрамбав-а-льшчыц-а
трамбав-а-нн-е
трамбав-а-ць
трамбан-істтрамбон-н-ы
трамбоў-к-а
трамвай-н-ы
трамвай-шчыктрамвай-шчыц-а
транзіт-н-ы
трасл-ірав-а-ць
трансл-яцый-н-ы
трансл-яцы-я
(трансл-яцый-а)
транспанав-а-нн-е
транспанав-а-ць
транспарт-ав-а-нн-е
транспарт-ав-а-ць
транспарт-н-іктранспарт-н-ы
транспарц-ёртранспарц-ёр-н-ы
транспарцір-н-ы
транспарц-іроў-к-а
трансфарм-ав-а-ць
трансфарм-атартрансфарм-атар-н-ы
трансфарм-ацы-я
(трансфарм-ацый-а)
траншэй-н-ы
траншэ-я (траншэй-а)
трап-а-льн-ы
трап-а-льн-я
трап-а-льшчыктрап-а-льшчыц-а
трап-а-нн-е
трап-а-н-ы
трап-а-ць
трап-і-ць
трапіч-н-ы
трапл-я-ць
трап-н-а

трап-н-асцьтрап-н-ы
трапят-а-нн-е
трапят-а-ць
трапят-к-і
трапят-лів-а
трапят-лів-ы
трас-енн-е
трас-ірав-а-ць
трас-іроў-к-а
траск-атн-я
траск-ов-ы
траск-уч-ы
трасц-і-льшчыктрасц-і-льшчыц-а
трас-янін-а
трас-янк-а
трат- -а
тратуар-н-ы
траў-к-а
траўм-атычн-ы
траўм-ірав-а-нн-е
траўм-ірав-а-н-ы
траўм-ірав-а-ць
трафарэт-н-а
трафарэт-н-асцьтрафарэт-н-ы
трафарэт-чыктрафей-н-ы
трац-і-ць
тр-ац-яктр-ац-яч-к-а
трашч-а-ць
трашч-отк-а
тр-аю-рад-н-ы
тр-а-як-а (тр-ай-ак-а)
тр-а-як-асць(тр-ай-ак-асць- )
тр-а-як-і (тр-ай-ак-і)
тр-о-е (тр-ой-э)
тр-о-еч-н-ы (тр-ой-эч-н-ы)
тр-ой-к-а
тр-ой-чы

трон-н-ы
трос-ав-ы
трох-і
тр-ох-сот- -ы
тр-ох-… – першая частка
складаных слоў:
тр-ох-том-н-ік- і інш.
трош-к-і
труб-а-лі-цей-н-ы
труб-а-пра-вод- труб-а-пра-вод-чыктруб-а-пра-кат-н-ы
труб-ачтруб-і-ць
труб-к-а
труб-н-ы
труб-ч-аст-ы
трук-ав-ы
трум-н-ы
трус-а-вод- трус-а-гад-оўл-я
трус-а-гад-оў-ч-ы
трус-ік-і
трус-ін-ы
трус-іх-а
трус-ятніктрутн-ев-ы
труфель-н-ы
трух-ам
трухл-е-нн-е
трухл-яв-асцьтрухл-яв-е-ць
трухл-яв-ы
трухл-яктруц-і-ць
труч-ан-ы
труч-энн-е
труш-к-ом
трушчоб-н-ы
трывал-а
трывал-асцьтрыва-нн-е
трыва-ць

трывіяльн-а
трывіяльн-асцьтрывож-н-а
трывож-н-асцьтрывож-н-ы
трывож-ы-ць
тр-ы-губ-іц-а
трызн-енн-е
трызн-і-ць
тр-ы-зуб-ецтрыкатаж-н-іктрыкатаж-н-іц-а
трыкатаж-н-ы
трым-а-льніктрым-а-нн-е
трым-а-ць
трымц-е-нн-е
трымц-е-ць
тр-ынаццат- -ы
тр-ынаццаць(гіст. тр-ы-на-ццаць- )
тр-ы-нож-актр-ы-нож-к-а
тр-ы-нож-ніктр-ы-нож-ы-ць
тр-ы-ст-а
трысц-ін-а
трыумф-ав-а-ць
трыумф-альн-а
трыумф-альн-ы
тр-ыццат- -ы
тр-ыццац-і-гад-ов-ы
тр-ыццац-і-годдз- -е
тр-ыццац-і-рубл-ёв-ы
тр-ыццаць(гіст. тр-ы-ццаць- )
трэк-ав-ы
трэн-аж-н-ы
трэн-ертрэн-ер-ск-і
трэн-ірав-а-ць
трэн-іров-ач-н-ы
трэн-іроў-к-а

тр-энн-е
трэск- трэск-а-нн-е
трэск-а-ць
трэс-ну-ць (трэск+ну+ць)
трэст-аўск-і
трэс-ці
тр-эц-е-раз-рад-н-ы
тр-эц-е-чарг-ов-ы
тр-эц-і
трэцірав-а-нн-е
трэцірав-а-ць
тр-эць- тр-эц-я-клас-ніктр-эц-я-клас-ніц-а
тр-эц-я-клас-н-ы
тр-эц-я-рад-н-ы
тр-эц-я-сорт-н-ы
трэшч-ын-а
туг-а (прыслоўе)
туг-ават-а
туг-ават-ы
туг-а-плаў-к-асцьтуг-а-плаў-к-і
туг-асцьтуж-лів-а
туж-лів-асцьтуж-лів-ы
туж-ы-ць
туж-эй
туж-эйш-ы
туж-э-ць
туз-а-ць
тук-ав-ы
тул-і-ць
тул-яг-а
тул-я-нн-е
туман-іст-ы
туман-і-ць
туман-н-а
туман-н-асцьтуман-н-ы
тумб-ачк-а

тундр-ав-ы
тунель-н-ы
тунель-шчыктуп-а
туп-а-канц-ов-ы
туп-а-нн-е
туп-асцьтуп-аттуп-е-ць
тупік-ов-ы
туп-і-ць
туп-ну-ць
турб-а-буд-ав-а-нн-е
турб-а-буд-аў-ніктурб-а-бур-энн-е
турб-ав-а-ць
турбін-н-ы
турб-от-а
турб-от-н-ы
турнір-н-ы
тур-ызмтур-ысттур-ыст-ычн-ы
тур-ыс[ц-к]-і (тур+ыст+ск+і)
тут-а-вод- тут-а-вод-ств-а
тут-а-вод-ч-ы
тут-ав-ы
тут-эйш-ы
туф-ав-ы
туфл-ев-ы
туфл-іктух-л-ават-ы
тух-л-асцьтух-л-ін-а
тух-л-ы
тух-ну-ць
туш-ав-а-льн-ы
туш-ав-а-льшчыктуш-ав-а-льшчыц-а
туш-ав-а-нн-е
туш-ав-а-ць

туш-ав-ы
туш-ан-ы
туш-он-к-а
туш-оў-к-а
туш-ы-льніктуш-ы-ць
тхар-ов-ы
тхар-ын-ы
тх-а-ць
тх-л-ін-а
тх-л-о
тх-ну-ць
тыгр-ав-ы
тыгр-а-лоў- тыгр-ан-я
тыгр-ыц-а
тыдн-ёв-ы
тык-а-нн-е
тыл-ав-ы
тыль-н-ы
тын-ав-ы
тынк-ав-а-льн-ы
тынк-ав-а-нн-е
тынк-ав-а-ць
тынк-оў-к-а
тынк-оў-шчыктып-ав-ы
тып-ажтып-аж-н-асцьтып-аж-н-ы
тып-ізав-а-нн-е
тып-ізав-а-н-ы
тып-ічн-асцьтып-ізав-а-ць
тып-ізацы-я (тып-ізацый-а)
тып-ов-а
тып-ов-асцьтып-ов-ы
тыраж-ав-а-нн-е
тыраж-н-ы
тыран-і-ць
тыран-і-я (тыран-ій-а)

тыран-ск-і
тыран-ств-а
тыран-ств-ав-а-ць
тысяч-а-гад-ов-ы
тысяч-а-годдз- -е
тысяч-а-тон-н-ы
тысяч-н-ы
тытан-ічн-ы
тытул-ав-а-нн-е
тытул-ав-а-ць
тытуль-н-ы
тытун-ецтытун-ёв-ы
тытун-я-вод- тытун-я-вод-ств-а
тытун-я-вод-ч-ы
тыч-к-а
тыч-ын-а
тэарэт-ызав-а-нн-е
тэарэт-ызав-а-ць
тэарэт-ызацы-я
(тэарэт-ызацый-а)
тэарэт-ыктэарэт-ыч-н-а
тэарэт-ыч-н-асцьтэарэт-ыч-н-ы
тэатр-алтэатр-ал-ізав-а-н-ы
тэатр-ал-ізав-а-ць
тэатр-ал-ізацы-я
(тэатр-ал-ізацый-а)
тэатр-ал-к-а
тэатр-аль-н-а
тэатр-аль-н-асцьтэатр-аль-н-ы
тэз-ав-а-нн-е
тэз-ав-а-ць
тэз-істэз-іс-н-ы
тэкст-ав-ы
тэкст-уальн-а
тэкст-уальн-асцьтэкст-уальн-ы

тэкстыль-н-ы
тэкстыль-шчыктэкстыль-шчыц-а
тэм-атык-а
тэм-атыч-н-ы
тэмбр-ав-ы
тэмперамент-н-асцьтэмперамент-н-ы
тэмператур-н-ы
тэнар-ов-ы
тэндэнцый-н-а
тэндэнцый-н-асцьтэндэнцый-н-ы
тэндэнцы-я (тэндэнцый-а)
тэндэр-н-ы
тэніс-істтэніс-іст-к-а
тэніс-н-ы
тэоры-я (тэорый-а)
тэракот-ав-ы
тэракот-чыктэрар-ыст-

тэрар-ыст-к-а
тэрар-ыст-ычн-ы
тэрар-ыс[ц-к]-і
(тэрар+ыст+ск+і)
тэрмас-н-ы
тэрмін-ав-а-ць
тэрмін-ов-а
тэрмін-ов-асцьтэрмін-ов-ы
тэрміт-н-ы
тэрытары-яльн-а
(тэрытарый-альн-а)
тэрытары-яльн-ы
(тэрытарый-альн-ы)
тэрыторы-я (тэрыторый-а)
тэст-ав-ы
тэхн-ізацы-я (тэхн-ізацый-а)
тэхн-іктэхн-ік-а
тэхн-іч-н-а
тэхн-іч-н-асцьтэхн-іч-н-ы

У
у-бав-і-ць
у-бак-у
у-баўл-я-ць
у-бач-ы-ць
у-бег-чы
у-бель-ва-ць
у-бераг-а-ць
у-бераг-чы
у-бераж-он-ы
у-бі-ва-нн-е
у-бі-ва-ць
у-бінт-ав-а-ць
у-бінт-оў-ва-ць
у-бір-а-нн-е
у-бір-а-ць
у-бі-ць

у-блыт-а-ць
у-блыт-ва-нн-е
у-блыт-ва-ць
убог-а
убог-асцьу-боку-бор- у-бор-ач-н-ы
у-бор-к-а
убо-ств-а (убог+ств+а)
у-бр-а-н-асцьу-бр-а-нн-е
у-бр-а-н-ы
у-бр-а-ць
у-броду-брук-ав-а-ць

у-брук-оў-ва-ць
у-брык-ну-ць
у-буд-ав-а-ць
у-буд-оў-ва-нн-е
у-буд-оў-ва-ць
у-бы-ва-нн-е
у-бы-ва-ць
у-бы-ць
у-бяг-а-ць
у-бял-і-ць
ува-бр-а-ць
у-ваг-а
ува-гн-а-ць
ува-г-ну-т-асць(ува+гіб+ну+т+асць- )
ува-г-ну-т-ы
(ува+гіб+ну+т+ы)
ува-г-ну-ць (ува+гіб+ну+ць)
у-важ-ан-ы
(параўн. з-ня-важ-ан-ы)
у-важ-лів-а
у-важ-лів-асцьу-важ-лів-ы
у-важ-н-а
у-важ-н-ы
у-важ-ы-ць
у-ваз-н-ы
ува-йс-ці
у-вал-і-ць
у-валь-ва-нн-е
у-валь-ва-ць
ува-прэ-ць
у-вар-ач-н-ы
у-вар-ва-нн-е
ува-рв-а-нн-е
у-вар-ва-ць
ува-рв-а-ць
у-вар-к-а
у-варт-ав-а-ць
у-вар-ы-ць
у-васабл-енн-е
у-васабл-я-ць
у-васкрас-а-ць
у-васкраш-а-ць

у-васкраш-энн-е
у-васкрэс-енн-е
у-васкрэс-і-ць
у-васкрэс-ну-ць
у-васоб-і-ць
ува-сс-а-ць
у-васьм-ёх
у-васьм-яр-ых
ува-тк-а-ць
ува-ход- ува-ходж-анн-е
ува-ходз-і-ць
ува-ход-н-ы
у-вач-а-від-к-і
у-вачч-у
у-вед-а-ць
у-вед-ва-нн-е
у-вед-ва-ць
у-вез-ці
у-век-а-веч-а-нн-е
у-век-а-веч-ва-ць
у-век-а-веч-ы-ць
у-венч-ва-ць
у-верс-е
у-верху-вес-ці
у-вечару-вечар-ы
у-веш-а-ць
у-веш-ва-ць
у-ві-ва-нн-е
у-ві-ва-ць
у-віль-ва-ць
у-вільгат-н-енн-е
у-вільгат-н-і-ць
у-вільгат-н-я-ць
у-вільгот-н-ен-ы
у-віль-ну-ць
у-ві-т-ы
у-ві-ць
у-віш-н-ы
у-вогул-е
у-вод- у-водз-ін-ы

у-водз-і-ць
у-вод-н-ы
у-воз- у-воз-і-ць
у-вол-ю
у-восеньу-высьу-выш-ын-ю
у-вядз-енн-е
у-вяз-а-н-ы
у-вяз-а-ць
у-вяз-ва-нн-е
у-вяз-ва-ць
у-вяз-к-а
у-вяз-ну-ць
у-вянч-а-нн-е
у-вянч-а-ць
у-вярц-е-ць
у-гавар-ы-ць
у-гавор- у-гавор-ва-ць
у-гавор-н-ы
у-гад-а-ць
у-гад-ва-нн-е
у-гад-ва-ць
у-гадз-і-ць
у-галопу-ган-я-ць
у-гарадз-і-ць
у-гар-ва-ць
у-гар-ну-ць (у+гарт+ну+ць)
у-гар-ы
у-гар-э-ць
у-гац-і-ць
у-гі-н- - (у+гіб+н+ - )
у-гі-н-а-нн-е
(у+гіб+н+а+нн+е)
у-гі-н-а-ць (у+гіб+н+а+ць)
у-гледз-е-ць
у-глыбу-глыб-ін-ю
у-гна-енн-е (у-гнай-энн-е)
у-гна-і-ць (у-гнай-і-ць)
у-гной-ва-нн-е

у-гной-ва-ць
у-г-ну-т-асць(у+гіб+ну+т+асць+ )
у-гняв-і-ць
у-год-лів-а
у-год-лів-асцьу-год-лів-ы
у-голасу-гон- у-горт-ва-нн-е
у-горт-ва-ць
у-гор-у
у-граб-а-ць
у-гра-ва-ць
у-граз-а-ць
у-граз-ну-ць
у-груз-а-нн-е
у-груз-а-ць
у-груз-ну-ць
у-грунт-ав-а-н-асцьу-грунт-ав-а-нн-е
у-грунт-ав-а-н-ы
у-грунт-ав-а-ць
у-грунт-оў-ва-ць
у-грыз-а-ць
у-грэб-ці
удав-ецудав-е-ць
удав-ін-ы
у-дакладн-енн-е
у-дакладн-і-ць
у-дакладн-я-ць
удал-а
удал-асцьудал-ецу-дал-еч-ын-і
у-дал-еч-чын-ю
у-дал-яч-ынь
удар- удар-а-ць
ударн-а
ударн-ікудар-н-ік- (ваен., муз.)

ударн-іц-а
ударн-і[ц-к]-і
(ударн+ік+ск+і)
ударн-і[ц-тв]-а
(ударн+ік+ств+а)
удар-ы-ць
у-дасканал-ен-асцьу-дасканал-енн-е
у-дасканал-ен-ы
у-дасканал-і-ць
у-дасканаль-ва-нн-е
у-дасканаль-ва-ць
у-дасто-і-ць (у-дастой-і-ць)
у-дастой-ва-ць
у-даўж-к-і
удаў-ств-о
уда-ч-а
у-дач-ар-а-ць
у-дач-ар-ы-ць
у-дач-ар-энн-е
уда-ч-лів-асцьуда-ч-лів-ы
уда-ч-н-а
уда-ч-н-ікуда-ч-н-ы
у-дв-а-енн-е (у-дв-ай-энн-е)
у-дв-а-іх (у-дв-ай-іх)
у-дв-ай-н-е
у-дв-а-я (у-дв-ай-а)
у-дв-о-і-ць (у-дв-ой-і-ць)
у-дв-ой-ва-ць
у-дв-ух
у-джал-і-ць
у-дзв-юх
у-дзевяц-ёх
у-дзевяц-яр-а-ць
у-дзевяц-яр-ых
у-дзевяц-яр-ы-ць
удзель-н-асцьудзель-н-ікудзель-н-іц-а
удзель-н-іч-а-ць
удзель-н-ы

у-дзеньу-дзесяц-ёх
у-дзесяц-яр-а-ць
у-дзесяц-яр-ых
у-дзесяц-яр-ы-ць
у-дзёўб-ва-нн-е
у-дзёўб-ва-ць
у-дзім-а-льн-ы
у-дзім-а-нн-е
у-дзім-а-ць
у-дзірван-е-ць
у-дзьм-у-ць
у-дзял-і-ць
у-дзял-я-ць
у-дзяўб-ці
у-дзяч-н-а
у-дзяч-н-асцьу-дзяч-н-ы
удов-інудод-ав-ы
у-дой- у-дой-н-асцьу-дой-н-ы
у-доста-ль
у-досыць (гіст. у-до-сыць)
у-доўжу-доўж-к-і
у-друж-ва-ць
у-друж-ы-ць
у-дуб-е-ць
у-дум-лів-а
у-дум-лів-асцьу-дум-лів-ы
у-душ-ва-нн-е
у-душ-ва-ць
у-душ-лів-а
у-душ-лів-асцьу-душ-лів-ы
у-душш- -а
у-душ-энн-е
у-дых- у-дых-а-льн-ы
у-дых-а-нн-е

у-дых-а-ць
у-дых-ну-ць
у-ед-лів-а
у-ед-лів-асцьу-ед-лів-ы
у-езд- у-ес-ці
у-ех-а-ць
у-жы-ва-льн-асцьу-жы-ва-льн-ы
у-жы-ва-нн-е
у-жы-ва-ць
у-жы-т-аку-жы-т-ач-н-ы
у-жы-т-н-асцьу-жы-т-н-ы
у-жы-т-ы
у-жы-ў-чыв-асцьу-жы-ў-чыв-ы
у-жы-ць
уза-гн-а-ць
у-задуза-др-а-ць
узаем-а-… – першая частка
складаных слоў:
узаем-а-выгад-н-ы і інш.
узаем-н-а
узаем-н-асцьузаем-н-ы
у-закон-енн-е
у-закон-ен-ы
у-закон-і-ць
у-законь-ва-нн-е
у-законь-ва-ць
у-за-менуз-ар-а-ць
уза-рв-а-ць
уз-багац-і-ць
уз-багач-а-ць
уз-багач-энн-е
уз-бадзёр-ва-ць
уз-бадзёр-ы-ць
уз-баран-ав-а-ць

уз-бег-чы
уз-бі-ва-нн-е
уз-бі-ва-ць
уз-бі-ць
уз-боўт-а-ць
уз-боўт-ва-нн-е
уз-боўт-ва-ць
уз-бочу-збра-енн-е (у-збрай-энн-е)
у-збро-ен-асць(у-зброй-эн-асць- )
у-збро-ен-ы (у-зброй-эн-ы)
у-збро-і-ць (у-зброй-і-ць)
у-зброй-ва-ць
уз-будараж-ва-ць
уз-будараж-ы-ць
уз-будж-а-льн-а
уз-будж-а-льн-асцьуз-будж-а-льн-ікуз-будж-а-льн-ы
уз-будж-а-н-а
уз-бу-дж-а-н-асцьуз-будж-а-н-ы
уз-будж-а-ць
уз-будж-ва-ць
уз-будж-энн-е
уз-будз-і-ць
уз-буд-лів-ы
уз-буйн-енн-е
уз-буйн-ен-ы
уз-буйн-е-ць
уз-буйн-і-ць
уз-буйн-я-ць
уз-бунт-ав-а-ць
уз-бунт-оў-ва-ць
уз-бур-ва-ць
уз-бур-ы-ць
уз-бяг-а-ць
уз-бярэжж- -а
уз-бярэж-н-ы
уз-важ-ва-нн-е
уз-важ-ва-ць
уз-важ-ы-ць
уз-вал-і-ць

уз-валь-ва-ць
уз-вар- уз-ва-руш-ва-нн-е
уз-ва-руш-ва-ць
уз-вез-ці
уз-вей-ва-ць
уз-вел-іч-энн-е
уз-вес-ці
уз-весял-і-ць
уз-весял-я-ць
уз-ве-я-ць (уз-вей-а-ць)
уз-ві-ва-ць
уз-вінц-і-ць
уз-вінч-ан-ы
уз-вінч-ва-нн-е
уз-вінч-ва-ць
уз-віхр-ы-ць
уз-ві-ць
узвод- (ваен.)
уз-вод- уз-водз-і-ць
узвод-н-ы
уз-воз- уз-воз-і-ць
уз-вор-ва-нн-е
уз-вор-ва-ць
уз-выс-і-ць
уз-выш-а-н-асцьуз-выш-а-н-ы
уз-выш-а-ць
уз-вышш- -а
уз-выш-энн-е
уз-вя-ва-ць
уз-вядз-енн-е
уз-гад-ав-а-ць
уз-гад-н-енн-е
уз-гад-н-і-ць
уз-гад-н-я-ць
уз-гад-оў-ва-ць
уз-галоў-е (уз-галоў-й-э)
уз-ган-я-ць
уз-гар-а-льн-асцьуз-гар-а-льн-ы

уз-гар-а-нн-е
уз-год-н-ен-а
уз-год-н-ен-асцьуз-год-н-ен-ы
уз-гор-акуз-гор'-е (уз-гор-й-э)
уз-гор-ыст-асцьуз-гор-ыст-ы
уз-грувасц-і-ць
уз-грувашч-ва-ць
уз-груж-ва-ць
уз-дзей-н-іча-ць
уз-дзер-ці
уз-дзе-ць
уз-дзе-я-нн-е (уз-дзей-а-нн-е)
уз-дзір-а-ць
уз-дзя-ва-ць
уз-дрыг- уз-дрыг-ва-нн-е
уз-дрыг-ва-ць
уз-дрыг-ну-ць
уз-дум-а-ць
уз-дум-ва-ць
уз-дым- уз-дым-а-нн-е
уз-дым-а-ць
уз-дых- уз-дых-а-нн-е
уз-дых-а-ць
уз-дых-ну-ць
уз'-езд- уз'-ех-а-ць
у-зл-ав-а-н-ы
уз-лаж-ы-ць
уз-лаз-і-ць
уз-лам-а-ць
уз-лег-чы
уз-лез-ці
уз-лес-акуз-лесс- -е
уз-лёт- уз-лёт-н-ы
уз-лі-ва-ць

уз-лі-ць
уз-лом- уз-ломл-іва-нн-е
уз-ломл-іва-ць
уз-лом-шчыкуз-ляг-а-ць
уз-лят-а-ць
уз-ляц-е-ць
уз-мах- уз-мах-ва-ць
уз-мах-ну-ць
уз-мац-н-е-нн-е
уз-мац-н-е-ць
уз-мац-н-і-ць
уз-мац-н-я-льн-ы
уз-мац-н-я-ць
уз-меж-акуз-межж- -а
уз-меж-н-ы
уз-мор'-е (уз-мор-й-э)
уз-моц-н-ен-а
уз-моц-н-ен-ы
уз-муж-н-е-л-асцьуз-муж-н-е-л-ы
уз-муж-н-е-ць
уз-мыл-і-ць
уз-нав-і-ць
узнагарод- -а
узнагародж-анн-е
узнагародж-ан-ы
узнагародж-ва-нн-е
узнагародж-ва-ць
узнагародз-і-ць
узнагарод-н-ы
уз-наўл-енн-е
уз-наўл-ен-ч-ы
уз-наўл-я-ць
уз-начал-і-ць
уз-началь-ва-нн-е
уз-началь-ва-ць
уз-нес-ці
уз-нёс-л-а
уз-нёс-л-асць-

уз-нёс-л-ы
уз-нік-а-ць
уз-кік-н-енн-е
уз-нік-ну-ць
уз-нос- уз-нос-і-ць
уз-няс-енн-е
уз-ня-т-а
уз-ня-т-асцьуз-ня-т-ы
уз-ня-ць
узор-н-а
узор-н-асцьузор-н-ы
узор-ыст-асцьузор-ыст-ы
уз-рад-ав-а-н-асцьуз-рад-ав-а-н-ы
уз-рад-ав-а-ць
уз-раст-а-нн-е
уз-раст-а-ць
уз-[рас-ц]і (уз+раст+ці)
уз-ровеньуз-ростуз-рост-ав-ы
уз-руш-а-н-а
уз-руш-а-н-асцьуз-руш-а-н-ы
уз-руш-а-ць
уз-руш-ва-ць
уз-руш-ы-ць
уз-руш-энн-е
уз-рыв-а-льн-ікуз-рыв-а-нн-е
уз-рыв-а-ць
уз-рыў- уз-рыў-н-ікуз-рыў-н-ы
уз-рыў-чат-ы
уз-рыў-шчыкуз-рыхл-енн-е
уз-рыхл-і-ць
уз-рыхл-я-ць

уз-ры-ць
уз-ыс-ці
узы-ход- узы-ходж-а-нн-е
узы-ходз-і-ць
узы-ход-н-ы
уз'-ядн-а-нн-е
уз'-ядн-а-ць
уз'-ядн-оў-ва-ць
уз'-яздж-а-ць
узя-цц-е
узя-ць
у-кав-а-ць
указ- указ-а-льн-ы
указ-а-нн-е
указ-а-ць
указ-ва-ць
указ-к-а
указ-чыкуказ-чыц-а
у-кал-о-ць
у-калых-а-ць
у-калых-ва-нн-е
у-калых-ва-ць
у-камплект-ав-а-нн-е
у-камплект-ав-а-ць
у-камплект-оў-ва-ць
у-кап-а-ць
у-кап-а-ць
у-кап-ва-ць
у-каран-енн-е
у-каран-і-ць
у-каран-я-ць
у-карац-і-ць
у-карач-энн-е
у-карм-і-ць
у-кароч-ва-нн-е
у-кароч-ва-ць
у-кас-і-ць
у-кат-чыку-кац-і-ць
у-кач-а-ць
у-кач-ва-нн-е

у-кач-ва-ць
у-квас-і-ць
у-кід-а-ць
у-кід-а-ць
у-кід-ва-ць
у-кі-ну-ць (у+кід+ну+ць)
у-кіп-а-ць
у-кіп-е-ць
у-кіс-а-нн-е
у-кіс-а-ць
у-кіс-ну-ць
уклад- (парадак)
у-клад- у-клад-а-льніку-клад-а-льніц-а
у-клад-а-нн-е
у-клад-а-ць
у-клад-ач-н-ы
у-клад-ва-нн-е
у-клад-ва-ць
у-клад-к-а
у-клад-н-ы
у-клад-чыку-клад-чыц-а
у-клад-ышу-клас-ці
у-кле-і-ць (у-клей-і-ць)
у-клей-ва-нн-е
у-клей-ва-ць
у-клей-к-а
у-клін-ав-а-ць
у-клін-енн-е
у-клін-і-ць
у-клін-оў-ва-ць
у-клінь-ва-нн-е
у-клінь-ва-ць
у-ключ-а-льніку-ключ-а-ць
у-ключ-н-а
у-ключ-ы-ць
у-кол- у-кол-ва-ць
у-коп-ва-нн-е

у-коп-ва-ць
у-кормл-ен-асцьу-кормл-ен-ы
у-кормл-іва-нн-е
у-кормл-іва-ць
у-кос- у-кос-н-ы
у-коў-ва-нн-е
у-коў-ва-ць
у-коч-ва-нн-е
у-коч-ва-ць
у-крадз-ен-ы
у-крад-к-і (прыслоўе)
у-крап-а-ць
у-крап-ва-ць
у-крас-а
у-крас-ці
у-кро-і-ць (у-крой-і-ць)
у-круг-ав-ую
у-крут-ую
у-круц-і-ць
у-круч-ва-нн-е
у-круч-ва-ць
у-кры-ва-льніц-а
у-кры-ва-льні[ц-к]-і
(у+кры+ва+льнік+ск+і)
у-кры-ва-льні[ц-тв]-а
(у+кры+ва+льнік+ств+а)
у-кры-ва-нн-е
у-кры-ва-ць
у-кры-цц-е
у-кры-цц-ё
у-кры-ць
у-крыш-ы-ць
у-кус- у-кус-і-ць
у-лав-і-ць
у-лагодж-ва-ць
у-лагодз-і-ць
улад-а-льнікулад-а-льніц-а
улад-а-льні[ц-к]-і
(улад+а+льнік+ск+і)

улад-а-люб- улад-а-люб-ів-ы
улад-а-люб-ств-а
улад-а-нн-е
улад-арулад-ар-а-нн-е
улад-ар-к-а
улад-ар-н-а
улад-ар-н-асцьулад-ар-н-іц-а
улад-ар-н-ы
улад-ар-ств-а
улад-ар-ы-ць
улад-а-ць
у-ладж-ва-нн-е
у-ладж-ва-ць
у-ладз-і-ць
улад-н-а
улад-н-асцьулад-н-ы
у-лаж-ы-ць
у-лаз-і-ць
у-лам-а-ць
у-ласк-ав-і-ць
у-ласк-аўл-я-ць
уласн-а
уласн-а-руч-н-а
уласн-а-руч-н-ы
уласн-асцьуласн-ікуласн-іц-а
уласн-і[ц-к]-і
(уласн+ік+ск+і)
уласців-а
уласців-асцьу-лев-а
у-леж-а-ць
у-лез-ці
у-лепл-іва-ць
у-лі-ва-нн-е
у-лі-ва-ць
у-лік- у-лік-ов-ы

у-ліп-а-ць
у-ліп-ну-ць
у-лі-ць
у-ліч-ва-ць
у-ліч-ы-ць
у-ломл-іва-ць
у-лоў- у-лоўл-іва-ць
у-лоў-н-ы
у-луп-і-ць
ультымат-умультымат-ыўн-асцьультымат-ыўн-ы
у-люб-ён-а
у-люб-ён-асцьу-люб-ён-ы
у-люб-і-ць
у-люб-лів-асцьу-люб-лів-ы
у-любл-я-ць
улюлю-ка-нн-е
улюлю-ка-ць
у-ляг-а-нн-е
у-ляг-а-ць
у-ляж-а-ць
у-ляп-і-ць
у-лят-а-ць
у-ляц-е-ць
у-маз-а-ць
у-маз-ва-нн-е
у-маз-ва-ць
у-маз-к-а
у-мал-і-ць
у-малот- у-малот-н-ы
у-мал-я-ць
у-манц-ірав-а-ць
у-марн-е-ць
у-масц-і-ць
у-мат-а-ць
у-мац-ав-а-льн-ы
у-мац-ав-а-нн-е
у-мац-ав-а-ць
у-мац-оў-ва-нн-е

у-мац-оў-ва-ць
уме-л-а
уме-л-ы
уме-нн-е
у-мер-ан-асцьу-мер-ан-ы
у-мерз-ну-ць
у-мес-ці
уме-ць
у-меш-ва-ць
у-мерз-л-ы
у-мігу-міл-асц-ів-і-ць
у-міль-н-а
у-міль-н-асцьу-міль-н-ы
у-мін-а-ць
у-мір-а-нн-е
у-мір-а-ць
у-мов- -а
у-моль-ва-ць
у-моль-н-а
у-моль-н-ы
у-моманту-мот-ва-ць
у-моў-н-а
у-моў-н-асцьу-моў-н-ы
у-моўч-а-ць
у-моўч-ва-нн-е
у-моўч-ва-ць
у-мошч-ва-ць
у-мудр-он-асцьу-мудр-он-ы
у-мур-ав-а-ць
у-мур-оў-ва-ць
у-мы-ва-льн-іку-мы-ва-льн-ы
у-мы-ва-льн-я
у-мы-ва-нн-е
у-мы-ва-ць
у-мы-ць
у-мярз-а-ць

у-мяс-і-ць
у-мясц-і-ць
у-мя-ц-ін-а
у-мя-ць
у-мяш-а-нн-е
у-мяш-а-ць
у-мяшч-а-льн-асцьу-мяшч-а-льн-ы
у-мяшч-а-ць
у-мяшч-энн-е
у-над-лів-ы
у-на-йм-ы
у-нарав-і-ць
у-нарм-ав-а-н-асцьу-нарм-ав-а-нн-е
у-нарм-ав-а-н-ы
у-нарм-ав-а-ць
у-нарм-оў-ва-ць
у-нас-і-ць
у-наслед-ав-а-н-ы
у-наслед-ав-а-ць
у-нес-ці
універсаль-н-асцьуніверсаль-н-ы
універсітэ[ц-к]-і
(універсітэт+ск+і)
у-ніж-а-н-а
у-ніж-а-н-асцьу-ніж-а-н-ы
у-ніж-а-ць
у-ніж-энн-е
у-нізу-ніз-а-ць
у-ніз-ва-ць
у-ніз-е
у-ніз-і-ць
унік-альн-ы
у-нік-а-нн-е
у-нік-а-ць
у-нік-лів-а
у-нік-лів-асцьу-нік-лів-ы
у-нік-н-енн-е

у-нік-ну-ць
унік-умуніфік-ав-а-ць
уніфік-атаруніфік-атар-ск-і
уніфік-ацы-я (уніфік-ацый-а)
у-ні-чы-ю (у-ні-чый-у)
уні-я (уній-а)
у-нос-і-ць
у-ноч-ы
унук-аўу-нур-ан-ы
у-нур-ва-ць
у-нур-ыст-ы
у-нур-ы-ць
у-нутру-нутр-ан-а
у-нутр-ан-асцьу-нутр-ан-ы
у-нутр-ы
у-нутр-ы-завод-ск-і
у-нутр-ы-школь-н-ы
унуч-акунуч-к-а
унуш-а-льн-а
унуш-а-льн-асцьунуш-а-льн-ы
унуш-а-ць
унуш-ы-ць
унуш-энн-е
у-няс-енн-е
у-ня-ць
у-падаб-а-н-ы
у-пад-аку-пад-а-нн-е
у-пад-а-ць
у-пад-ач-н-асцьу-пад-ач-н-ы
у-падз-енн-е
у-падз-ін-а
у-пад-н-і[ц-к]-і
(у+пад+н+ік+ск+і)
у-пад-н-і[ц-тв]-а

(у+пад+н+ік+ств+а)
у-пай-ва-ць
у-пак-ав-а-ць
у-пак-ов-ач-н-ы
у-пак-оў-ва-нн-е
у-пак-оў-ва-ць
у-пак-оў-к-а
у-пак-оў-шчыку-пак-оў-шчыц-а
у-па-л-асць(у+пад+л+асць+ )
у-пал-і-ць
у-па-л-ы (у+пад+л+ы)
у-паль-ва-нн-е
у-паль-ва-ць
у-паляв-а-ць
у-памін- у-памін-аку-памін-а-ць
у-памп-ав-а-ць
у-памп-оў-ва-ць
у-памя-ну-ць
у-па-паду-парадк-ав-а-н-асцьу-парадк-ав-а-нн-е
у-парадк-ав-а-н-ы
у-парадк-ав-а-ць
у-парадк-оў-ва-нн-е
у-парадк-оў-ва-ць
у-пар-ва-ць
упарт-а
упарт-асцьу-пар-ы-ць
у-пас-в-і-ць
у-пас-ці
у-паўз-а-ць
у-паўз-ці
у-пац-е-ць
у-па-ча-т-к-у
у-па-я-ць (у-пай-а-ць)
у-пера-вал-к-у
у-пера-гон-к-і
у-пераду-перадз-е

у-пер-ці
у-перш-ын-ю
у-пі-ва-ць
у-пік-а-нн-е
у-пік-а-ць
у-пік-і
у-пік-ну-ць
у-пільн-ав-а-ць
у-пільн-оў-ва-ць
у-пір-а-ць
у-піс-а-н-ы
у-піс-а-ць
у-піс-ва-нн-е
у-піс-ва-ць
у-піс-к-а
у-пі-ць
у-плаў- у-плес-ці
у-плы-ва-ць
уплыв-а-ць (ад уплыў)
уплыв-ов-ы
у-плы-с-ці
уплыў- у-плы-ць
у-плят-а-нн-е
у-плят-а-ць
у-по-перакупор- упор-н-ы
у-по-тайу-по-тай-к-і
у-прав-а
у-пра-ва-ць
у-прав-і-ць
у-праг-а-ць
у-прад-а-ць
у-прас-і-ць
у-прас-ці
у-праў-к-а
у-праўл-енн-е
у-праўл-я-ць
у-праў-н-а
у-праў-н-ы
у-проч-

у-проч-к-і
у-прош-ва-нн-е
у-прош-ва-ць
у-прыгож-а-нн-е
у-прыгож-ва-нн-е
у-прыгож-ва-ць
у-прыгож-ы-ць
у-пры-кус-к-у
у-пры-сяд-к-і
у-прэг-чы
у-прэ-ць
у-пуск- у-пуск-а-нн-е
у-пуск-а-ць
у-пуск-н-ы
у-пуст-ую
у-пусц-і-ць
у-пушч-энн-е
у-пыл-і-ць
у-пын-аку-пырск-ва-нн-е
у-пырск-ва-ць
у-пырс-ну-ць
(у+пырск+ну+ць)
у-пырх-ва-ць
у-пырх-ну-ць
у-пэўн-ен-а
у-пэўн-ен-асцьу-пэўн-енн-е
у-пэўн-ен-ы
у-пэўн-іва-нн-е
у-пэўн-іва-ць
у-пэўн-і-ць
у-пэцк-а-ць
у-пяк-а-ць
у-пяц-ёх
у-пяц-яр-ых
у-[пя-ч]ы (у+пяк+чы)
ураган-н-ы
урад-ав-ы
урадж-ай- (гіст. у-радж-ай- )
урадж-ай-н-асць-

урадж-ай-н-ы
у-радж-энецу-радж-энк-а
урад-лів-асцьурад-лів-ы
ураж-а-льн-асцьураж-а-льн-ы
ураж-а-нн-е
ураж-а-ць
ураж-лів-асцьураж-лів-ы
у-разу-раз-а-нн-е
у-раз-а-ць
у-раз-бі-ў-к-у
у-раз-броду-раз-дробураз-і-ць
ураз-лів-асцьураз-лів-ы
у-раз-рэзу-разум-е-нн-е
у-разум-е-ць
у-разум-яв-а-ць
уран-ав-ы
у-рас-сып-н-ую
у-раст-а-нн-е
у-раст-а-ць
у-[рас-ц]і (у+раст+ці)
у-рас-цяж-к-у
у-раўн-а-важ-ан-асцьу-раўн-а-важ-анн-е
у-раўн-а-важ-ан-ы
у-раўн-а-важ-ва-ць
у-раўн-а-важ-ы-ць
у-раўн-ав-а-нн-е
у-раўн-ав-а-ць
у-раўн-енн-е
у-раўн-оў-ва-нн-е
у-раўн-оў-ва-ць
у-раўн-я-льн-асцьу-раўн-я-льн-ы
урачыст-а

урачыст-асцьурач-эбн-ы
урбан-ізацы-я (урбан-ізацый-а)
урбан-ізмурбан-істурбан-іст-к-а
урбан-іст-ычн-ы
у-рос-сыпуроч-н-ы
у-руб-і-ць
у-руб-к-а
у-рубл-іва-ць
у-руч-а-ць
у-руч-н-ую
у-руч-ы-ць
у-руч-энн-е
у-рыв-аку-рыв-а-ць
у-рыв-ач-н-ы
у-рыў-к-амі
у-ры-ць
у-рэгул-яв-а-нн-е
у-рэгул-яв-а-ць
у-рэз-а-ць
у-рэз-ва-нн-е
у-рэшц-е
у-садж-ва-нн-е
у-садж-ва-ць
у-садз-і-ць
у-сад-к-а
у-сач-ы-ць
у-сват-а-ць
у-сведамл-енн-е
у-сведамл-я-ць
у-свядом-і-ць
у-свядомл-іва-ць
у-седз-е-ць
у-сед-лів-а
у-сед-лів-асцьу-сед-лів-ы
у-сей-ва-ць
у-сем-яр-ых
ус-е-народ-н-а

ус-е-… – першая частка
складаных слоў:
ус-е-народ-н-ы і інш.
у-сеч-ан-ы
у-се-я-ць (у-сей-а-ць)
ус-ё-… першая частка
складаных слоў:
ус-ё-перамож-н-ы і інш.
у-скак-ва-ць
ус-каламуц-і-ць
ус-каламуч-ва-ць
ус-калмац-і-ць
ус-калмач-ан-ы
ус-калмач-ва-ць
ус-калуп-ва-ць
ус-калуп-і-ць
ус-калупл-іва-ць
ус-калуп-ну-ць
ус-калых-а-ць
ус-калых-ну-ць
ус-кап-а-ць
ус-кац-і-ць
у-сквар-ва-ць
у-сквар-ы-ць
ус-кід-а-нн-е
ус-кід-а-ць
ус-кід-а-ць
ус-кід-ва-нн-е
ус-кід-ва-ць
ус-кі-ну-ць (ус+кід+ну+ць)
ус-кіп-е-ць
ус-клад-а-нн-е
ус-клад-а-ць
ус-клад-ва-нн-е
ус-клад-ва-ць
у-склад-н-ен-асцьу-склад-н-енн-е
у-склад-н-ен-ы
у-склад-н-і-ць
у-склад-н-я-ць
ус-клас-ці
ус-клік-а-ць
ус-клік-ну-ць
ус-коп-ва-нн-е

ус-коп-ва-ць
ус-коч-ва-нн-е
ус-коч-ва-ць
ус-коч-ы-ць
ус-кра-ек- (ус-край-эк- )
ус-кра-ін-а (ус-край-ін-а)
ус-кра-ін-н-ы (ус-край-ін-н-ы)
ус-кудл-ац-і-ць
ус-кудл-ач-ва-ць
ус-кудл-ач-ы-ць
у-слав-і-ць
у-слаўл-енн-е
у-слаўл-я-ць
у-сл-а-ць
у-следу-служ-ва-ць
у-служ-лів-асцьу-служ-лів-ы
у-служ-ы-ць
у-слыху-сляп-ую
у-смаг-ну-ць
у-смаж-ва-ць
у-смаж-ы-ць
у-смак-ав-а-ць
у-смакт-а-ць
у-сме-ш-к-а
у-смокт-ва-льн-ы
у-смокт-ва-нн-е
у-смокт-ва-ць
у-соль-ва-ць
у-соў-ва-нн-е
у-соў-ва-ць
у-сох-ну-ць
ус-памін- ус-памін-а-нн-е
ус-памін-а-ць
ус-пар-о-ць
ус-паўз-а-ць
ус-паўз-ці
ус-пен-і-ць
ус-пень-ва-ць
ус-плёск- ус-плы-ва-нн-е

ус-плы-ва-ць
ус-плы-с-ці
ус-плы-ць
ус-помн-і-ць
ус-пор-ва-ць
ус-пры-м-а-льн-асцьус-пры-м-а-льн-ы
ус-пры-м-а-нн-е
ус-пры-м-а-ць
ус-пры-ня-ць
ус-пудж-ва-ць
ус-пудз-і-ць
ус-пух-а-ць
ус-пух-ну-ць
ус-пуч-ва-ць
ус-пуч-ы-ць
ус-пуш-ва-ць
ус-пуш-ы-ць
ус-пырх-ва-ць
ус-пырх-ну-ць
ус-пых-ва-ць
ус-пых-ну-ць
ус-пыш-к-а
ус-садж-ва-ць
ус-садз-і-ць
ус-сес-ці
ус-соў-ва-ць
ус-сып-а-ць
ус-сяд-а-ць
у-ста-ва-нн-е
у-ста-ва-ць
у-став-ач-н-ы
у-став-і-ць
у-сталёў-ва-ць
у-сталяв-а-н-асцьу-сталяв-а-нн-е
у-сталяв-а-н-ы
у-сталяв-а-ць
у-станав-і-ць
у-станаўл-енн-е
у-станаўл-іва-ць
у-станаўл-я-ць
у-станов- -а
у-станов-ач-н-ы

у-станоў-к-а
у-станоў-ч-ы
у-станоў-шчыкус-тапыр-ва-ць
ус-тапыр-ы-ць
у-старан-енн-е
у-старан-і-ць
у-старан-я-ць
у-стар-э-л-асцьу-стар-э-л-ы
у-стар-э-ць
у-стаў-к-а
у-стаўл-я-ць
устаў-н-ы (параўн. устаў- )
у-стаў-н-ы (параўн. у-став-і-ць)
у-ста-ць
у-ста-я-ць (у-стай-а-ць)
у-стой- у-стой-ва-ць
у-стой-лів-а
у-стой-лів-асцьу-стой-лів-ы
у-стро-і-ць (у-строй-і-ць)
у-строй-ва-ць
ус-трывож-ан-а
ус-трывож-ан-асцьус-трывож-ан-ы
ус-трывож-ы-ць
ус-трым-а-н-асцьус-трым-а-нн-е
ус-трым-а-н-ы
у-ступ- у-ступ-а-ць
уступ-а-ць (адказвацца)
у-ступ-і-ць
уступ-і-ць (адказацца)
уступ-к-а
у-ступл-енн-е
у-ступ-н-ы
уступ-чыв-асцьуступ-чыв-ы
ус-турб-ав-а-ць
у-сты-ць

у-сук-а-ць
у-сук-ва-ць
у-су-ну-ць
у-сур'ёзу-суш-ва-нн-е
у-суш-ва-ць
у-суш-к-а
у-суш-ы-ць
ус-хвал-енн-е
ус-хвал-ен-ы
ус-хвал-і-ць
ус-хвал-яв-а-н-а
ус-хвал-яв-а-н-асцьус-хвал-яв-а-н-ы
ус-хвал-яв-а-ць
ус-хвал-я-ць
ус-хліп- ус-хліп-ва-нн-е
ус-хліп-ва-ць
ус-хліп-ну-ць
ус-ход- - (дзеянне)
усход- (кірунак свету)
ус-ходз-і-ць
ус-ход-к-і
усход-н-і
ус-ход- -ы
у-сцераг-а-ць
у-сцераг-чы
ус-цеш-ва-ць
ус-цеш-ы-ць
у-сціл-а-ць
ус-цяг-ва-нн-е
ус-цяг-ва-ць
ус-цяг-ну-ць
ус-чап-і-ць
ус-чэпл-іва-ць
у-сын-ав-і-цельу-сын-ав-і-ць
у-сын-аўл-енн-е
у-сын-аўл-я-ць
у-сып-а-нн-е
у-сып-а-ць
у-сып-а-ць
у-сып-і-ць

у-сыпл-енн-е
у-сыпл-я-ць
у-сых-а-нн-е
у-сых-а-ць
усюд-ы (параўн. па-ўсюд-н-а)
у-сядз-е-ць
у-сяк-а-ць
у-сял-енн-е
у-сял-і-ць
у-сял-я-ць
у-сям-ёх
у-сярэдз-ін-е
у-[ся-ч]ы (у+сяк+чы)
у-сяч-энн-е
у-та-і-ць (у-тай-і-ць)
утаймав-а-льнікутаймав-а-льніц-а
утаймав-а-нн-е
утаймав-а-ць
утанмоў-ва-нн-е
утаймоў-ва-ць
у-там-і-ць
у-тамл-я-ць
утап-істутап-іст-к-а
у-тап-і-ць
утап-ічн-асцьутап-ічн-ы
у-тапл-енн-е
у-тапт-а-ць
у-тарг-ав-а-ць
у-тарг-оў-ва-ць
утароп-і-ць
утаропл-іва-ць
у-[таў-ч]ы (у+таўк+чы)
у-тач-ы-ць
у-твар-а-ць
у-твар-ы-ць
у-твар-энн-е
у-тк-а-ць
у-тк-ну-ць
у-той-ва-нн-е
у-той-ва-ць
у-томл-ен-ы

у-том-н-а
у-том-н-ы
у-тон-ч-ан-ы
утоп-і-я (утоп-ій-а)
у-топт-ва-нн-е
у-топт-ва-ць
у-торк-ва-ць
у-торк-ну-ць
утор-ы-ць
у-тоўк-а-ць
у-тоўк-ва-ць
у-точ-ва-нн-е
у-точ-ва-ць
у-точ-к-а
у-тр-а-енн-е (у-тр-ай-энн-е)
у-тр-а-іх (у-тр-ай-іх)
у-тр-ай-н-е
у-трамбав-а-ць
у-трамбов-ач-н-ы
у-трамбоў-ва-нн-е
у-трамбоў-ва-ць
у-трамбоў-к-а
утрап-енн-е
утрап-ён-а
утрап-ён-асцьутрап-ён-ы
у-трас-а-нн-е
у-трас-а-ць
у-тр-а-я (у-тр-ай-а)
у-тр-о-ен-ы (у-тр-ой-эн-ы)
у-тр-о-і-ць (у-тр-ой-і-ць)
у-тр-ой-ва-нн-е
у-трой-ва-ць
у-тр-ох
у-трус-к-а
у-трыва-ць
у-трым-а-н-ецу-трым-а-н-к-а
у-трым-а-нн-е
у-трым-а-н-ск-і
у-трым-а-н-ств-а
у-трым-а-н-ы
у-трым-а-ць

у-трымл-іва-ць
утрырав-а-нн-е
утрырав-а-ць
утрыроў-к-а
у-трэс-ці
у-тул-і-ць
у-туль-ва-ць
у-туль-н-а
у-туль-н-асцьу-туль-н-ей
у-туль-н-ы
у-туш-ва-ць
у-туш-ы-ць
у-тык-а-нн-е
у-тык-а-ць
утыл-ізав-а-ць
утыл-ізатарутыл-ізатар-ск-і
утыл-ізатар-ств-а
утыл-ізацый-н-ы
утыл-ізацы-я (утыл-ізацый-а)
утылітар-н-асцьутылітар-н-ы
утылітар-ызмутылітар-ыстутылітар-ыст-к-а
утылітар-ыс[ц-к]-і
(утылітар+ыст+ск+і)
утыль-н-ы
утыль-сыр-авін-а
утыль-сыр-авін-н-ы
утыль-шчыкутыль-шчыц-а
ухаб-ін-а
ухаб-іст-ы
у-хав-а-ць
у-халаст-ую
у-хап-і-ць
у-хвал- -а
у-хвал-енн-е
у-хвал-і-ць
у-хвал-я-ць
у-хіл- -

у-хіл-енн-е
у-хіл-іст-а
у-хіл-іст-асцьу-хіл-іст-ы
у-ходз-ін-ы
у-хут-а-ць
у-хут-ва-нн-е
у-хут-ва-ць
у-цал-е-ць
у-цан-і-ць
у-цвял-і-ць
у-церп-е-ць
у-цер-ці
у-цех- -а
у-цеч-к-а
у-цеш-лів-ы
у-цеш-н-а
у-цеш-н-ы
у-цеш-ы-ць
уцёк- -і
уцёс-іст-асцьуцёс-іст-ы
у-цін-аку-цір-а-нн-е
у-цір-а-ць
у-ціск- у-ціск-а-нн-е
у-ціск-а-ць
у-ціс-ну-ць (у+ціск+ну+ць)
у-ціх-а-мір-а-нн-е
у-ціх-а-мір-ва-нн-е
у-ціх-а-мір-ва-ць
у-ціх-а-мір-ы-ць
у-ціх-а-нн-е
у-ціх-а-ць
у-ціх-ну-ць
у-ціш-ва-ць
у-ціш-ы-ць
у-цэл-і-ць
у-цэнь-ва-ць
у-цяг-ва-нн-е
у-цяг-ва-ць
у-цяг-н-енн-е

у-цяг-ну-ць
у-цяж-ар-ва-ць
у-цяж-ар-ы-ць
у-цяж-н-ы
уцяк-а-нн-е
уцяк-а-ць
у-цяк-а-ць (ад цячы)
уцяк-ачуцяк-ач-к-а
у-цяпл-енн-е
у-цяпл-і-цельу-цяпл-і-ць
у-цяпл-я-льн-ы
у-цяпл-я-ць
у-цярп-е-ць
[уця-ч]ы (уцяк+чы)
у-цяш-а-ць
у-цяш-энн-е
у-чадз-е-ць
у-чап-і-ць
учара-шн-і
у-чарн-е-ць
у-чарсцв-е-ць
у-чарц-і-ць
у-час-а-ць
у-част-ав-а-ць
участк-ов-ы
у-часц-і-ць
у-чатыр-ох
у-чацв-яр-ых
у-чашч-а-ць
у-чашч-энн-е
у-чос- учот-н-ы
учот-чыкучот-чыц-а
у-чу-ць
у-чын-аку-чын-і-ць
у-чэп-іст-а
у-чэп-іст-асцьу-чэп-іст-ы
у-чэрч-ва-ць
у-чэс-ва-ць

у-шан-ав-а-нн-е
у-шан-ав-а-ць
у-шан-оў-ва-нн-е
у-шан-оў-ва-ць
у-шасц-ёх
у-шасц-яр-ых
у-шпіл-і-ць
у-шпіль-ва-ць
у-шруб-ав-а-ць
у-шруб-оў-ва-нн-е
у-шруб-оў-ва-ць
у-штурх-ну-ць
у-шчам-і-ць
у-шчамл-енн-е
у-шчамл-я-ць
ушчу-ва-нн-е
ушчу-ва-ць
ушчу-накушчу-ну-ць
ушчу-ць
у-шчык-ну-ць
у-шчыль-н-ен-асцьу-шчыль-н-енн-е
у-шчыль-н-ен-ы
у-шчыль-н-і-ць
у-шчыль-н-ую
у-шчыль-н-я-ць
у-шы-ва-нн-е
у-шы-ва-ць
у-шыр-к-і
у-шыр-ын-ю
у-шы-ў-к-а
у-шы-ў-н-ы
у-шы-ць
уюч-н-ы
уюч-ы-ць
у-яв-і-ць
у-яд-а-ць
у-яздж-а-ць
у-яз-н-ы (у+язд+н+ы)
у-ясн-енн-е
у-ясн-і-ць
у-ясн-я-ць
у-яўл-енн-е

у-яўл-я-ць
у-яў-н-асць-

у-яў-н-ы

Ф
фабрык-ав-а-ць
фабрык-ант
фабрыч-н-ы
фабул-ярн-ы
фавар-ытфавар-ыт-к-а
фазан-ав-ы
факель-н-ы
факель-шчыкфакт-арфактур-н-ы
факт-ычн-а
факт-ычн-асцьфакт-ычн-ы
факультатыў-н-а
факультатыў-н-асцьфакультатыў-н-ы
факультэ[ц-к]-і
(факультэт+ск+і)
фальклар-ыстфальклар-ыст-к-а
фальклар-ыст-ык-а
фальклар-ыст-ыч-н-ы
фальклор-н-ы
фальсіфік-ав-а-ць
фальсіфік-атфальсіфік-ат-арфальсіфік-ат-ар-ск-і
фальсіфік-ацы-я
(фальсіфік-ацый-а)
фальц-ав-а-нн-е
фальц-ав-а-ць
фальц-оў-к-а
фальцэт-н-ы
фальш-ыв-а

фальш-ыв-асцьфальш-ыв-і-ць
фальш-ыв-ы
фаміл-і-я (фаміл-ій-а)
фаміль-н-ы
фамільярн-а
фамільярн-асцьфанат-ызмфанат-ыкфанат-ыч-к-а
фанат-ыч-н-а
фанат-ыч-н-асцьфанат-ыч-н-ы
фанер-ач-н-ы
фанер-н-ы
фанер-шчыкфантаз-ёрфантаз-ёр-к-а
фантаз-ёр-ств-а
фантаз-ірав-а-ць
фантаз-і-я (фантаз-ій-а)
фантан-ав-а-ць
фантан-н-ы
фантаст-ык-а
фантаст-ыч-н-а
фантаст-ыч-н-асцьфантаст-ыч-н-ы
фанфар-н-ы
фарб-ав-а-льн-я
фарб-ав-а-льшчыкфарб-ав-а-льшчыц-а
фарб-ав-а-нн-е
фарб-ав-а-н-ы
фарб-а-вар- фарб-а-вар-н-ы

фарб-а-вар-н-я
фарб-ав-а-ць
фарб-ав-ы
фарватэр-н-ы
фарм-ав-а-ць
фарм-ав-ы
фармал-ізмфармал-істфармал-іст-к-а
фармал-іст-ык-а
фармал-іст-ыч-н-асцьфармал-іст-ыч-н-ы
фармал-іс[ц-к]-і
(фармал+іст+ск+і)
фармаль-н-а
фармаль-н-асцьфармаль-н-ы
фарм-атфарм-а-твор-н-ы
фарм-ат-н-ы
фарм-ірав-а-нн-е
фарм-ірав-а-ць
фарм-іров-ач-н-ы
фарм-іроў-к-а
фарм-оў-к-а
фарм-оў-шчыкфарм-оў-шчыц-а
фармул-ёў-к-а
фармул-іроў-к-а
фармул-яв-а-нн-е
фармул-яв-а-ць
фарсірав-а-н-а
фарсірав-а-нн-е
фарсірав-а-н-ы
фарсірав-а-ць
фартух-ов-ы
фартэпіян-н-ы
фарфор-ав-ы
фарш-ырав-а-ць
фарш-ыроў-к-а
фарэл-ев-ы
фарэль-н-ы
фасав-а-ць

фасад-н-ы
фасов-ач-н-ы
фасол-ев-ы
фасон-н-ы
фасоў-к-а
фасоў-шчыкфасоў-шчыц-а
фастрыг-ав-а-нн-е
фастрыг-ав-а-ць
фасфар-ыт-ав-ы
фасфар-ыт-н-ы
фасфар-ычн-а
фасфар-ычн-асцьфасфар-ычн-ы
фатал-ізмфатал-істфатал-іст-к-а
фатал-іст-ычн-а
фатал-іст-ычн-ы
фаталь-н-а
фаталь-н-асцьфаталь-н-ы
фаянс-ав-ы
федэрал-ізацы-я
(федэрал-ізацый-а)
федэрал-ізмфедэрал-істфедэрал-іст-к-а
федэрал-іс[ц-к]-і
(федэрал+іст+ск+і)
федэраль-н-ы
федэрат-ыўн-ы
фееры-чн-ы
фееры-я (феерый-а)
фельетан-істфельетан-іст-к-а
фельетон-н-ы
фельчар-к-а
фельчар-ск-і
фенамен-альн-а
фенамен-альн-асцьфенамен-альн-ы

фермент-ав-а-ць
фермент-ацый-н-ы
фермент-ацы-я
(фермент-ацый-а)
ферм-ерферм-ер-ск-і
ферм-ер-ств-а
фестываль-н-ы
фетр-ав-ы
фетыш-ызав-а-ць
фетыш-ызацы-я
(фетыш-ызацый-а)
фетыш-ызмфетыш-ыстфетыш-ыс[ц-к]-і
(фетыш+ыст+ск+і)
фехтав-а-льн-ы
фехтав-а-льшчыкфехтав-а-нн-е
фехтав-а-ць
фешэнебельн-а
фешэнебельн-асцьфігур-ав-а-ць
фігур-альн-а
фігур-альн-асцьфігур-альн-ы
фігур-н-ы
фігур-ыстфігур-ыст-к-а
фіз-ікфіз-ік-а
фізіч-н-а
фізіч-н-ы
фікс-ав-а-нн-е
фікс-ав-а-ць
фікт-ыўн-а
фікт-ыўн-асцьфікт-ыўн-ы
фікус-н-ы
фікц-ы-я (фікц-ый-а)
філатэл-ізмфілатэл-істфілатэл-іст-ычн-ы

філатэл-і-я (філатэл-ій-а)
філей-н-ы
філігран-н-ы
філігран-шчыкфілі-ял- (філій-ал- )
філі-яль-н-ы (філій-аль-н-ы)
фільтр-ав-а-льн-ы
фільтр-ав-а-нн-е
фільтр-ав-а-ць
фільтр-атфільтр-ацы-я (фільтр-ацый-а)
фільтр-ов-ач-н-ы
фінал-істфінал-іст-к-а
фіналь-н-ы
фінанс-ав-а-нн-е
фінанс-ав-а-ць
фінанс-ав-ы
фінанс-істфінанс-іст-к-а
фінік-ав-ы
фініш-ав-а-ць
фініш-н-ы
фін-к-а (параўн. фін- )
фінк-а (нож; шапка)
фірм-енн-ы
фісташ-к-а
фісташ-к-ав-ы
фісташ-нікфіялк-ав-ы
флаг-ав-ы
флаж-к-ов-ы
флаж-окфлаг-ов-ы
флат-а-водз-ецфлат-а-вод-ч-ы
флат-ылі-я (флат-ылій-а)
флегм-атызмфлегм-атыкфлегм-атыч-н-а
флегм-атыч-н-асцьфлегм-атыч-н-ы

флейт-ыстфлейт-ыст-к-а
фло[ц-к]-і (флот+ск+і)
флюгер-н-ы
флюс-ав-а-ць
фокус-н-ікфокус-н-іч-а-ць
фокус-н-ы
фольг-ав-ы
фон-ав-ы
фонд-ав-ы
форм-енн-ы
фортач-к-а
фортач-н-ы
фосфар-н-ы
фрагмент-арн-а
фрагмент-арн-асцьфрагмент-арн-ы
фраз-ёрфраз-ёр-к-а
фраз-ёр-ск-і
фраз-ёр-ств-а
фраз-ёр-ств-ав-а-ць
фраз-ірав-а-ць
фраз-іроў-к-а
франт-ават-а
франт-ават-асцьфрант-ават-ы
франт-ав-ікфрант-ав-ы
франт-альн-а
франт-альн-асцьфрант-альн-ы
франт-аўск-і
франт-аўств-о
фрахт-ав-а-льн-ікфрахт-ав-а-нн-е
фрахт-ав-а-ць
фрахт-ов-ы
фрахт-оў-к-а
фрахт-оў-шчыкфрукт-аў-шчыкфрукт-ов-ы

фрывольн-а
фрывольн-асцьфрэгат-н-ы
фрэз-ерфрэз-ер-ав-а-льн-ы
фрэз-ер-ав-а-нн-е
фрэз-ер-ав-а-ць
фрэз-ер-н-ы
фрэз-ер-оў-к-а
фрэз-ер-оў-шчыкфрэз-ер-оў-шчыц-а
фрэск-ав-ы
фуг-ав-а-льн-ы
фуг-ав-а-нн-е
фуг-ав-а-ць
фугас-н-ы
фундамент-альн-а
фундамент-альн-асцьфундамент-альн-ы
фундамент-н-ы
функцы-я (функцый-а)
функцы-янальн-а
(функцый-анальн-а)
функцы-янальн-ы
(функцый-анальн-ы)
функцы-янер- (фукцый-анер- )
функцы-янірав-а-нн-е
(функцый-анірав-а-нн-е)
функцы-янірав-а-ць
(функцый-анірав-а-ць)
фуражач-н-ы
фураж-н-ы
фураж-ыр-н-ы
фураж-ыр-ск-і
фургон-н-ы
фургон-шчыкфутбал-істфутбол-к-а
футболь-н-ы
футляр-н-ы
футляр-шчыкфутляр-шчыц-а
футр-ав-а-ць

футр-ав-ін-а
футр-ав-ы
футр-ов-ы
футр-оў-шчыкфутр-оў-шчыц-а

фуфаеч-н-ы
фыр-ка-нн-е
фыр-ка-ць
фыр-к-ну-ць

Х
хаат-ычн-а
хаат-ычн-асцьхаат-ычн-ы
хабат-окхав-а-льнікхав-а-льніц-а
хав-а-нн-е
хав-а-ць
хад- -а
хад-ав-ы
хадайн-ікхадайн-іц-а
хадайн-і[ц-тв]-а
(хадайн+ік+ств+а)
хадайн-іч-а-нн-е
хадайн-іч-а-ць
хадж-энн-е
хадз-і-ць
хадзь-б-а
хадз-яч-ы
хад-окхад-ул-і
хад-уль-н-асцьхад-уль-н-ы
хаке-іст- (хакей-іст- )
хакей-н-ы
халад-а-ць
халадз-е-ць
халадз-і-льн-ікхаладз-і-льн-ы
халадз-і-льшчыкхаладз-і-льшчыц-а
халадз-і-ць
халад-н-ават-а

халад-н-ават-ы
халад-н-е-ць
халад-окхалад-эч-а
халасц-якхаласц-я[ц-к]-і
(халасц+як+ск+і)
халатн-асцьхалатн-ы
халат-н-ы (ад халат)
халв-ов-ы
халод-н-асцьхалод-н-ы
хамут-н-ікхамут-н-ы
хамуц-ікхамуц-ін-а
хамяк-оўхамяч- -ы
хандр-ы-ць
ханж-аск-і
ханж-аств-а
хап-а-льн-ы
хап-а-нн-е
хап-а-ць
хап-і-ць
хап-ну-ць
хар-ав-ы
характар-н-ы
характар-ызав-а-ць
характар-ыстык-а
характар-ыстыч-н-асцьхарактар-ыстыч-н-ы
характэр-н-а

характэр-н-асцьхарактэр-н-ы
хара[с-тв]-о
(хараш+ств+о)
хараш-э-ць
харч-ав-а-льн-ы
харч-ав-а-нн-е
харч-ав-а-ць
харч-ав-ікхарч-эўн-я
хар-ыстхар-ыст-к-а
хат-к-а
хат-н-і
хац-е-нн-е
хац-е-ць
хац-ін-а
хац-ін-к-а
хва-ёв-ы (хвай-ов-ы)
хва-ін-а (хвай-ін-а)
хвал- -а
хвал-ебн-а
хвал-ебн-асцьхвал-ебн-ы
хвал-енн-е
хвал-ен-ы
хвал-е-падобн-ы
хвал-ён-ы
хвал-іст-ы
хвал-і-ць
хваль-б-а
хваль-к-о
хвал-ю-юч-ы (хвал-юй-уч-ы)
хвал-яв-а-нн-е
хвал-яв-а-ць
хвар-ават-ы
хвар-авіт-а
хвар-авіт-асцьхвар-авіт-ы
хвар-об-а
хвар-э-ць
хваст-ав-ы
хваст-ат-ы

хваст-а-ць
хват-к-а
хват-к-і
хвац-к-а
хвац-к-асцьхвац-к-і
хвашч-ов-ы
хвіл-ін-а
хвіл-ін-к-а
хвіл-ін-н-ы
хвой-к-а
хвой-н-ікхвой-н-ы
хвос-ну-ць (хвост+ну+ць)
хвосц-ікхво-я (хвой-а)
хіб-н-асцьхіб-н-ы
хім-ізав-а-ць
хім-ізатар-ск-і
хім-ізацы-я (хім-ізацый-а)
хім-ізмхім-ікхім-ікатхім-іч-н-ы
хім-і-я (хім-ій-а)
хірург-ічн-а
хірург-ічн-ы
хірург-і-я (хірург-ій-а)
хіс-ну-ць (хіст+ну+ць)
хіст-а-нн-е
хіст-а-ць
хіст-к-а
хіст-к-асцьхіст-к-і
хітр-а
хітр-ават-а
хітр-ават-асцьхітр-ават-ы
хітр-ав-а-ць
хітр-асцьхітр-унхітр-ух-а

хітр-ык-і
хітр-ы-ць
хітр-эцхіхі-ка-нн-е
хіхі-ка-ць
хіхі-к-ну-ць
хлапе[ц-к]-і (хлапец+ск+і)
хлапеч- -ы
хлап-ушк-а
хлапч-ан-я
хлапч-укхлапч-ук-ов-ы
хлеб-а-… першая частка
складаных слоў:
хлеб-а-пяк-ар-н-я і інш.
хлеб-н-іц-а
хлеб-н-ы
хлев-ушокхлеў-чыкхліп-а-нн-е
хлопч-ыкхлус- хлус-ельк-а
хлус-і-ць
хлус-лів-а
хлус-лів-асцьхлус-лів-ы
хлус-н-я
[хлы-н]у-ць (хлын+ну+ць)
хлыс-ну-ць (хлыст+ну+ць)
хляб-т-а-ць
хляв-ецхляв-окхмар-ав-ы
хмар-к-а
хмар-н-а
хмар-н-асцьхмар-н-ы
хмар-ы-ць
хмел-ев-ы
хмель-н-ы
хмел-я-вод- хмел-я-вод-ств-а

хмел-я-вод-ч-ы
хмур-н-а
хмур-н-асцьхмур-н-е-ць
хмур-н-ы
хмур-ынк-а
хмур-ы-ць
хмыз-някхмыз-няк-ов-ы
хмяль-нікхны-ка-нн-е
хны-ка-ць
хобат-н-ы
хов-а-нк-а
ход- ход-к-асцьход-к-і
холад-н-а
холад-н-асцьхоп-і-ць
хор-ам (прыслоўе)
хорам- (назоўнік)
хорам-н-ы
хораш-а
храбр-а
храбр-асцьхрабр-эцхрабр-э-ць
храбуст-а-нн-е
храбуст-а-ць
храбуст-к-і
храбусц-е-нн-е
храбусц-е-ць
храм-ав-ы
храм-ірав-а-нн-е
храм-ірав-а-ць
храм-іров-ач-н-ы
храм-іроў-к-а
хранік-альн-ы
хранік-ёрхранік-ёр-ск-і
храніч-н-а
храніч-н-ы

храп- храп-енн-е
храп-к-а
храп-ці
храшч-авін-а
хром-ав-ы
хром-іст-ы
хрум-ка-нн-е
хрум-ка-ць
хрумст- хрумст-а-нн-е
хрумст-а-ць
хрус-ну-ць (хруст+ну+ць)
хруст- хрусталь-н-ы
хруст-а-нн-е
хруст-а-ць
хруст-к-і
хрусц-е-ць
хрыбет-н-ікхрыбет-н-ы
хрыбт-ов-ы
хрып- хрып-ават-ы
хрып-ат-а
хрып-ат-ы
хрып-е-нн-е
хрып-е-ць
хрып-л-а
хрып-л-асцьхрып-л-ы
хрып-ну-ць
хрысц-і-льн-ы
хрысц-і-ць
хрысц-іян-інхрысц-іян-к-а
хрысц-іян-ск-і

хрысц-іян-ств-а
хрышч-он-ы
хрышч-энн-е
хрэстаматый-н-ы
хрэстаматы-я
(хрэстаматый-а)
хрэсь-бін-н-ы
хрэсь-бін-ы
(гіст. хрэсць-б-ін-ы)
худ-арляв-асцьхуд-арляв-ы
худз-е-ць
худз-ізн-а
ху-ка-ць
ху-к-ну-ць
хуст-ач-к-а
хуст-ач-н-ы
хуст-к-а
хусц-ін-к-а
хутар-ан-ец(параўн. хутар-ан-е)
хутар-ан-інхутар-ан-к-а
хутар-ан-ск-і
хутар-н-ы
хутар-ск-і
хут-а-ць
хут-к-а
хут-к-а-беж-н-ы
хут-к-а-дзей-н-ы
хут-к-асцьхут-к-а-цеч-н-ы
хут-к-і
хут-ч-эй
хут-ч-эйш-ы
хців-а
хців-асцьхців-ец-

Ц
цабэр-ак-

цагель-н-ік-

цагель-н-іц-а
цагель-н-ы
цагель-н-я
цагл-ін-а
цагл-ін-к-а
цагл-ян-ы
цадж-энн-е
цадз-і-лк-а
цадз-і-льн-ы
цадз-і-ць
цал-ав-а-нн-е
цал-ав-а-ць
цал-ейш-ы
цал-ёв-ы
цал-ёў-к-а
цал-ін-а
цал-ін-н-ікцал-ін-н-іц-а
цал-ін-н-ы
цал-кам
цал-окцал-я-ць
цан-і-ць
цап-ільн-а
цар-ав-а-нн-е
цар-ав-а-ць
цар-а-двор-аццаркоў-н-а-слав-ян-ск-і
царкоў-н-ікцаркоў-н-ы
цар-оўцар-ск-і
цар-ств-а
цар-ств-ав-а-ць
цар-ств-енн-асцьцар-ств-енн-ы
цар-ызмцар-ыстцар-ыс[ц-к]-і (цар+ыст+ск+і)
цар-ыц-а
цар-эв-ічцар-эў-н-а

цац-ач-н-ікцац-ач-н-іц-а
цац-ач-н-ы
цац-к-а
цвераз-е-ць
цвераз-і-ць
цверд-ават-ы
цвёрд-а
цвёрд-асцьцвік-арцвік-ар-н-ы
цвік-ар-н-я
цвік-ов-ы
цвіль- цвіль-н-ы
цвіс-ці
цвіц-енн-е
цвял-і-ць
цвярдз-е-нн-е
цвярдз-е-ць
цвярд-ын-я
цел-а-ахоў-н-ікцел-а-грэй-к-а
цел-а-складцель-н-асцьцем-ень- (параўн. цьм-а)
цем-н-а-бров- -ы
цем-н-ават-ы
цем-н-а-скур- -ы
цем-н-ат-а
цем-р-а
цем-р-адзьцем-янн-ы
цен-яв-ы
цепл-ават-а
цепл-ават-ы
цепл-а-воз- цепл-а-воз-а-буд-ав-а-нн-е
цепл-а-воз-а-буд-аў-нікцепл-а-воз-н-ы
цепл-ав-ы
цепл-а-люб- -

цепл-а-люб-ів-ы
цепл-а-люб-н-ы
цепл-а-ход- цепл-ын-я
цераб-і-льн-ы
цераб-і-льшчыкцераб-і-льшчыц-а
цераб-і-ць
церабл-енн-е
цер-ніц-а
церуш-ы-ць
церуш-энн-е
цер-ці
цесн-а
цесн-ават-а
цесн-ават-ы
цесн-ат-а
цест-а-мес- цест-а-мяс-і-лк-а
цест-а-мяс-і-льн-ы
цест-а-падобн-ы
цесц-еўцецер-ук-ов-ы
цецяр-ук- (параўн. цяцер-а)
цеч- -а
цеш-ы-ць
цёл-к-а
цём-н-а
цём-н-а-валос- -ы
цём-н-ы
цёпл-а
цёпл-еньк-і
цёр-к-а
цёт-ач-к-а
цёт-к-а
цёт-ухн-а
цікав-а
цікав-асцьцікав-а-ць
цікав-і-ць
цікаў-н-асцьцікаў-н-ы
цік-а-ць

цін-іст-ы
ціс-ав-ы
ціск- ціск-а-нін-а
ціск-а-нн-е
ціск-а-ць
ціск-ов-ы
ціс-н-енн-е (ціск+н+енн+е)
ціс-н-ён-ы (ціск+н+ён+ы)
ціс-ну-ць (ціск+ну+ць)
цітр-ав-а-льшчыкцітр-ав-а-льшчыц-а
цітр-ав-а-нн-е
ціў-ка-нн-е
ціў-ка-ць
ціў-к-ну-ць
ціх-а
ціх-а-мір-н-а
ціх-а-мір-н-асцьціх-а-мір-н-ы
ціх-асцьціх-а-ход-н-ы
ціх-еньк-а
ціх-еньк-і
ціх-мян-а
ціх-мян-асцьціх-мян-ы
ціх-он-я
ціх-утк-а (прыслоўе)
ціх-утк-і
ціш- -а
ціш-ын-я
ціш-эй
ціш-эйш-ы
ціш-э-ць
цмок-а-нн-е
цмок-а-ць
цмок-ну-ць
цокаль-н-ы
цок-а-нн-е
цок-а-ць
цок-ну-ць
цот-н-ы

цуг-ав-ы
цуг-ам
цугл-ев-ы
цуд-а-дзей-н-а
цуд-а-дзей-н-асцьцуд-а-дзей-н-ы
цуд-а-твор-н-а
цуд-а-твор-н-ы
цуд-оўн-а
цуд-оўн-асцьцуд-оўн-ы
цукар-ніц-а
цукат-н-ы
цукерач-н-ікцукерач-н-іц-а
цукерач-н-ы
цукр-а-вар- цукр-а-вар-н-ы
цукр-а-вар-ств-а
цукр-ав-а-ць
цукр-а-заводцукр-а-завод-ск-і
цукр-ов-ы
цукр-ыст-асцьцукр-ыст-ы
цурч-а-нн-е
цурч-а-ць
цурч-э-ць
цыб-ат-ы
цыб'-ё (цыб-й-о)
цыб-укцыбул-ін-а
цыбуль-к-а
цыбуль-н-ы
цывіл-ізав-а-ць
цывіл-ізатарцывіл-ізатар-ск-і
цывіл-ізацы-я (цывіл-ізацый-а)
цывіль-н-ы
цыган-к-а
цыган-ск-і
цыгейк-ав-ы
цыкл-ав-ы

цыкл-ёў-шчыкцыкл-ічн-а
цыкл-ічн-асцьцыкл-ічн-ы
цыкл-яв-а-льн-ікцыкл-яв-а-льн-ы
цыкл-яв-а-нн-е
цыкл-яв-а-ць
цыкор-н-ы
цыкор-ы-я (цыкор-ый-а)
цыліндр-ычн-ы
цымбал-істцымбаль-н-ы
цынк-ав-ы
цыновач-н-ы
цырав-а-льн-ы
цырав-а-льшчыц-а
цырав-а-нн-е
цырав-а-н-ы
цырав-а-ць
цырат-ав-ы
цырат-н-ы
цырат-ов-ы
цырк-ав-ы
цырк-а[ц-тв]-а
(цырк+ач+ств+а)
цыркуль-н-ы
цыркул-яв-а-ць
цыркул-ярцыркул-яр-н-а
цыркул-яр-н-ы
цыркул-яцый-н-ы
цыркул-яцы-я (цыркул-яцый-а)
цыроў-к-а
цырульн-ікцырульн-іц-а
цырульн-і[ц-к]-і
(цырульн+ік+ск+і)
цырыман-і-ял(цырыман-ій-ал- )
цырыман-і-яль-н-ы

(цырыман-ій-аль-н-ы)
цырымон-і-я (цырымон-ій-а)
цырымон-н-а
цырымон-н-асцьцырымон-н-ы
цыт-ав-а-нн-е
цыт-ав-а-ць
цыт-ат-а
цыт-ат-н-ы
цыт-ацы-я (цыт-ацый-а)
цытвор-н-ы
цытрус-ав-ы
цьм- -а
цьм-ян-а
цьм-ян-асцьцьм-ян-ы
цэгл-ін-а
цэл-ас-н-асць(цэл+аст+н+асць+ )
цэл-ас-н-ы
(цэл+аст+н+ы)
цэл-асцьцэлафан-ав-ы
цэл-і-ць
цэлулоід-н-ы
цэль-н-асцьцэль-н-ы
цэлюлоз-н-ы
цэмент-ав-а-нн-е
цэмент-ав-а-ць
цэмент-ав-ы
цэмент-н-ікцэмент-н-ы
цэн-асн-ы
(гіст. цэн+аст+н+ы)
цэн-а-ў-твар-энн-е
цэнз-ав-ы
цэнз-арцэнз-ар-ск-і
цэнз-ур-а
цэнз-ур-ав-а-ць

цэнз-ур-н-ы
цэн-н-асцьцэн-н-ікцэн-н-ы
цэнтр-а-беж-н-ы
цэнтр-ав-а-нн-е
цэнтр-ав-а-ць
цэтр-ав-ы
цэнтр-ал-ізав-а-н-ы
цэнтр-ал-ізав-а-ць
цэнтр-ал-ізацы-я
(цэнтр-ал-ізацый-а)
цэнтр-ал-ізмцэнтр-альцэнтр-аль-н-асцьцэнтр-аль-н-ы
цэў-к-а
цэў-к-ав-ы
цэх-ав-ы
цюк-ав-а-ць
цюк-оў-к-а
цюк-оў-шчыкцюл-ев-ы
цюлен-ев-ы
цюлен-ін-а
цюлень-шчыкцюлен-я-бо-ец(цюлен-я-бой-эц- )
цюлен-я-бой-н-ы
цюлен-ян-я
цюльпан-а-падобн-ы
цяв-ін-а
цяв-ін-к-а
цяг- -а
цяг-авіт-асцьцяг-авіт-ы
цяг-ав-ы
цяг-а-нн-е
цяг-а-ць
цяг-ачцягнік-ов-ы
цяг-ну-ць

цяг-уч-а
цяг-уч-асцьцяг-уч-ы
цяж-к-а
цяж-к-а-ваг-ав-асцьцяж-к-а-ваг-ав-ікцяж-к-а-ваг-ав-ы
цяж-к-а-да-ступ-н-ы
цяж-к-а-ран-ен-ы
цяж-к-асцьцяж-к-і
цяж-эй
цяж-эйш-ы
цяж-э-ць
цяк-уч-асцьцяк-уч-ы
цял-енн-е
цял-есн-асцьцял-есн-ы
цял-ушк-а
цял-ят-к-а
цял-ят-нікцял-ят-ніц-а
цял-яц-ін-а
цял-яч-ы
цям-і-ць
цям-к-і
цям-лів-ы
цям-н-ей
цям-н-ейш-ы
цям-н-е-ць
цям-н-іц-а
цям-н-і-ць
цям-н-юсеньк-а

цян-ёкцян-іст-асцьцян-іст-ы
цяпер-ашн-і
цяпл-ей
цяпл-ейш-ы
цяпл-е-ць
цяпл-іц-а
цяпл-і-ць
цяпл-іч-н-ы
цяпл-юсеньк-і
цяпл-ютк-і
цяпл-якцярн-іст-ы
цярн-ов-ы
цярн-оў-нікцярп-е-нн-е
цярп-е-ць
цярп-ім-а
цярп-ім-асцьцярп-ім-ы
цярп-лів-а
цярп-лів-асцьцярп-лів-ы
цясл-ярцясл-яр-н-ы
цясл-яр-ск-і
цясл-яр-ств-а
цясл-яр-ы-ць
цясн-ін-а
цясн-і-ць
цяцер-к-а
[ця-ч]-ы (цяк+чы)
цяч-энн-е

Ч
чабар-ов-ы
чабар-окчадз-е-ць

чадз-і-ць
чад-н-а
чад-н-ы

ча-е-а-прац-оў-к-а
(чай-э-а-прац-оў-к-а)
ча-ёўніча-ць (чай-оўніча-ць)
ча-інк-а (чай-інк-а)
чай-н-ая
чай-н-іц-а
чай-н-ы
чака-льн-ы
чакан-енн-е
чакан-і-ць
чакан-к-а
чакан-н-асцьчака-нн-е
чакан-н-ы
чакан-шчыкчака-н-ы
чака-ць
чалавек-а-зна-ўств-а
чалавек-а-люб-ів-ы
чалавек-а-падобн-ы
чалаве[ц-тв]-а
(чалавек+ств+а)
чалавеч-н-а
чалавеч-н-асцьчалавеч-н-ы
чалавеч- -ы
чамадан-ав-ы
чамадан-н-ы
чамяр-ыч-н-ы
чап-а-нн-е
чап-а-ць
чапл-я-ць
чар-ав-а-нн-е
чар-ав-а-ць
чар-а-дзей- чар-а-дзей-к-а
чар-а-дзей-н-ы
чар-а-дзей-ств-а
чарам-ш-а
чаранк-ав-а-ць
чаранк-ов-ы
чарапах-ав-ы
чарапаш- -ы

чарапіч-н-ікчарапіч-н-іц-а
чарапіч-н-ы
чарап-к-ов-ы
чарап-окчар-аў-нікчар-аў-ніц-а
чар-аў-ні[ц-к]-і
(чар+аў+нік+ск+і)
чар-аў-ні[ц-тв]-а
(чар+аў+нік+ств+а)
чарац-ін-а
чарац-ін-к-а
чарац-ян-ы
чарв-ів-асцьчарв-ів-е-ць
чарв-ів-ы
чарв-якчарв-як-ов-ы
чарв-я-точ-ын-а
чарв-яч-окчарг-ав-а-нн-е
чарг-ав-а-ць
чарг-ов-асцьчарг-ов-ы
чарн-а-бров- -ы
чарн-ават-ы
чарн-ав-ікчарн-а-вок- -і
чарн-а-вус- -ы
чарн-ав-ы
чарн-а-зём- чарн-а-зём-н-ы
чарн-а-лесс- -е
чарн-а-мор-ск-і
чарн-ат-а
чарн-ей
чарн-ейш-ы
чарн-е-нн-е
чарн-е-ць
чарніл-іц-а
чарніль-н-ы

чарн-і-ць
чарн-іц-ы
чарн-іч-н-ікчарн-іч-н-ы
чарн-юсеньк-а
чарн-юсеньк-і
чарн-яв-ы
чарод-н-ы
чаром-х-а
чаром-х-ав-ы
чарот-ав-ы
чарот-нікчар-оў-н-а
чар-оў-н-асцьчар-оў-н-ы
чарп-а-кчарп-а-лк-а
чарсцв-е-ць
чарц-ёжчарц-ёж-н-ікчарц-ёж-н-іц-а
чарц-ёж-н-ы
чарц-і-ць
чарч-энн-е
чарэн-ев-ы
чарэшн-ев-ы
час-ав-ы
час-а-льн-ы
час-а-льн-я
час-ам
час-амі
час-а-нн-е
час-а-н-ы
час-а-ць
час-ін-а
час-ін-к-а
часноч-н-ы
час-ов-а
час-ов-асцьчас-ов-ы
часопіс-н-ы
част-а
част-ав-а-нн-е

част-ав-а-ць
част-ат-а
част-ач-к-а
част-к-а
част-к-ав-ы
част-к-ов-а
част-к-ов-асцьчаст-к-ов-ы
частушач-н-ы
часуч-ов-ы
часц-ей
часц-ейш-ы
часц-ін-к-а
часц-і-ць
чатыр-наццат- -ы
чатыр-наццац-і-гад-ов-ы
чатыр-наццаць(гіст. чатыр-на-ццаць- )
чатыр-ох-… – першая частка
складаных слоў:
чатыр-ох-павярх-ов-ы і інш.
чатыр-ы-ст-а
чаўн-окчаўн-оч-н-ікчаўн-оч-н-ы
чах-л-асцьчах-л-ы
чах-ну-ць
чацв-ёр-а
чацв-ёр-к-а
чацв-ёр-т-а-клас-нікчацв-ёр-т-а-клас-ніц-а
чацв-ёр-т-ы
чашч-ын-я
ча-яв-а-нн-е (чай-ав-а-нн-е)
ча-я-вод-ств-а (чай-а-вод-ств-а)
ча-я-пі-цц-е (чай-а-пі-цц-е)
чвэрт-к-а
член-а-раз-дзель-н-а
член-а-раз-дзель-н-асцьчлен-а-раз-дзель-н-ы
член-н-ы

член-ск-і
член-ств-а
члян-енн-е
члян-і-ць
чмых-а-нн-е
чмых-а-ць
чмых-ну-ць
чмял-ін-ы
чорн-а-валос- -ы
чорн-а-раб-оч-ы
чуб-ат-к-а
чуб-ат-ы
чуб-окчу-ва-ць
чуж-а-зем-ецчуж-а-зем-к-а
чуж-а-зем-н-ы
чуж-акчуж-аніц-а
чуж-а-род-н-ы
чуж-асцьчуж-а[ц-к]-і
(чуж+ак+ск+і)
чуж-ын-а
чуж-ын-ецчу-л-а
чу-л-асцьчу-л-лів-а
чу-л-лів-асцьчу-л-лів-ы
чу-л-ы
чу-т-к-а
чу-т-к-асцьчу-т-к-і
чу-т-н-а
чу-т-н-асцьчу-т-н-о
чу-т-н-ы
чу-т-ы
чу-цц-ё
чу-ць
чуць (прыслоўе)
чучаль-нік-

чыгун-а-лі-цей-н-ы
чыгун-а-лі-цей-шчыкчыгун-а-плав-і-льн-ы
чыгунач-н-ікчыгунач-н-ы
чыгун-н-ы
чыгун-окчыгун-чыкчыж-ыкчынар-ав-ы
чын-і-ць
чын-оўн-ікчын-оўн-іц-а
чын-оўн-і[ц-к]-і
(чын+оўн+ік+ск+і)
чын-оўн-і[ц-тв]-а
(чын+оўн+ік+ств+а)
чыр-ан-я
чырван-ават-ы
чырван-а-дрэў-шчыкчырван-а-сцяж-н-ы
чырван-а-флоц-ецчырван-а-фло[ц-к]-і
(чырван+а+флот+ск+і)
чырван-а-шчок- -і
чырван-ейш-ы
чырван-е-ць
чырван-і-ць
чырван-ютк-і
чырвон-а-арме-ец(чырвон-а-армей-эц- )
чырвон-а-армей-ск-і
чырвон-а-гвардзе-ец(чырвон-а-гвардзей-эц- )
чырвон-а-гвардзей-ск-і
чырк-а-ць
чыр-окчыст-а
чыст-ав-ікчыст-ав-ы
чыст-а-кроў-н-ы
чыст-а-па-род-н-ы

чыст-а-піс-а-нн-е
чыст-а-сард-эч-н-а
чыст-а-сард-эч-н-асцьчыст-а-сард-эч-н-ы
чыст-ат-а
чыст-к-а
чысц-ей
чысц-ейш-ы
чысц-ецчысц-е-ць
чысц-і-льшчыкчысц-і-льшчыц-а
чысц-і-н-я
чысц-і-ць
чысц-юсеньк-а
чысц-юсеньк-і
чысц-ютк-а
чысц-ютк-і
чыт-абельн-асцьчыт-абельн-ы
чыт-а-льн-асцьчыт-а-льн-ікчыт-а-льн-іц-а
чыт-а-льн-і[ц-к]-і
(чыт+а+льн+ік+ск+і)
чыт-а-льн-ы
чыт-а-льн-я
чыт-а-нн-е

чыт-а[ц-к]-і (чыт+ач+ск+і)
чыт-а-ць
чыт-аччыт-ач-к-а
чыт-к-а
чыт-эльн-а
чыт-эльн-асцьчыт-эльн-ы
чышч-ан-ы
чэз-л-ы
чэз-ну-ць
чэк-ав-ы
чэмпіён-к-а
чэмпіён-ск-і
чэмпіён-ств-а
чэмпіян-атчэрвень-ск-і
чэрн-ен-ы
чэрп-а-нн-е
чэрп-а-ць
чэрств-а
чэрств-асцьчэрч-ан-ы
чэс-н-а (чэст+н+а)
чэс-н-асць- (чэст+н+асць+ )
чэс-н-ы (чэст+н+ы)

Ш
шабель-н-ы
шаблан-ізав-а-ць
шаблан-ізацы-я
(шаблан-ізацый-а)
шабл-ев-ы
шаблон-н-а
шаблон-н-асцьшаблон-н-ы
шав-ецшав-е[ц-к]-і (шав+ец+ск+і)

шав-е[ц-т]в-а (шав+ец+ств+а)
шавял-енн-е
шавял-і-ць
шавяль-ну-ць
шаг-ам
шаг-ісцік-а
шакалад-к-а
шакалад-н-ы
шакал-ін-ы
шак-ірав-а-ць
шал-ев-ы

шалёў-к-а
шал-ікшалуп-айк-а
шалуп-ін-а
шалуп-інн-е
шалфей-н-ы
шаляв-а-н-ы
шаляв-а-ць
шал-ян-іц-а
шалясц-е-нн-е
шалясц-е-ць
шамат-лів-ы
шамац-е-нн-е
шамац-е-ць
шан-ав-а-нн-е
шан-ав-а-ць
шан-оў-н-ы
шанц-ав-а-ць
шанц-ав-ы
шапац-е-нн-е
шапац-е-ць
шапач-к-а
шапач-н-ікшапач-н-іц-а
шапач-н-ы
шапк-ав-ы
шап-ну-ць (шапт+ну+ць)
шапт-а-нн-е
шапт-а-ць
шапт-уншапт-ух-а
шапч-ын-а
шапял-яв-а
шапял-яв-асцьшапял-яв-ы
шапял-я-ць
шарав-а-нн-е
шар-ават-ы
шарав-а-ць
шар-ав-ы
шар-а-падобн-асцьшарах-а-нн-е
шар-ач-ак-

шар-ач-к-ов-ы
шарж-ырав-а-нн-е
шарж-ырав-а-ць
шарж-ыроў-к-а
шарж-ыстшарк-а-нн-е
шарк-а-ць
шарк-ну-ць
шарнір-н-ы
шарсц-інк-а
шарсц-іст-асцьшарсц-іст-ы
шарсц-ян-ікшарсц-ян-ы
шарх-ну-ць
шар-ыкшар-ык-ав-ы
шар-ык-а-пад-шып-нікшар-ык-а-пад-шып-нік-ав-ы
шарэнг-ав-ы
шар-э-ць
шас-наццат- -ы
шас-наццац-і-гад-ов-ы
шас-наццаць(гіст. шаст-на-ццаць- )
шаст-а-нн-е
шаст-а-ць
шасц-ер-ык-ов-ы
шасц-ёр-а
шасц-ёр-к-а
шасц-і-… – першая частка
складаных слоў:
шасц-і-сот- -ы і інш.
шаткав-а-льн-ы
шаткав-а-нн-е
шаткав-а-н-ы
шаткав-а-ць
шаткаў-ніц-а
шаткоў-н-я
шатр-ав-а-лк-а
шатр-ав-а-льн-ы
шатр-ав-а-льн-я

шатр-ав-а-нн-е
шатр-ав-а-н-ы
шатр-ав-а-ць
шатр-ов-ы
шатэн-к-а
шаўк-ав-ін-а
шаўк-ав-ін-к-а
шаўк-ав-іст-асцьшаўк-ав-іст-ы
шаўк-ав-іч-н-ы
шаўк-а-вод-н-ы
шаўк-а-вод-ств-а
шаўк-ов-ы
шаўр-ов-ы
шафер-к-а
шафёр-ск-і
шаф-к-а
шафран-ав-ы
шах-ін-я
шахмат-н-ы
шахмат-ыстшахмат-ыст-к-а
шахт-ав-ы
шахц-ёршахц-ёр-ск-і
шаш-ач-н-іц-а
шаш-ач-н-ы
шаш-к-а
шашк-а (зброя)
шашлыч-н-ая
шашлыч-н-ы
шаш-ыстшаш-ыст-к-а
шаш-эйн-ы
швагер-к-а
шварт-ав-а-ць
шварт-ов-ы
шв-ачк-а
шв-ейн-ікшв-ейн-іц-а
шв-ейн-ы
швейцар-ск-і

шв- -о
шкад-ав-а-нн-е
шкад-ав-а-ць
шкад-лів-асцьшкад-лів-ы
шкарлуп-ін-а
шкарлуп-інн-е
шквал-іст-ы
шкваль-н-ы
шкель-ц-а
шкілет-н-ы
шкіпер-ск-і
шкл-а-вар- шкл-а-рэз- шкл-енн-е
шкл-і-ць
шкл-о-заводшкл-о-падобн-ы
шкл-ян-ач-н-ы
шкл-яне-ць
шкл-ян-к-а
шкл-ян-ы
шкл-яршкл-ярусшкл-ярус-н-ікшкл-ярус-н-іц-а
шкл-ярус-н-ы
шкодз-і-ць
шкод-н-а
шкод-н-асцьшкод-н-ікшкод-н-іц-а
шкод-н-і[ц-к]-і
(шкод+н +ік+ск+і)
шкод-н-і[ц-тв]-а
(шкод+н+ік+ств+а)
шкод-н-ы
школь-н-ікшколь-н-іц-а
школь-н-і[ц-к]-і
(школь+н+ік+ск+і)
школь-н-і[ц-тв]-а

(школь+н+ік+ств+а)
школь-н-ы
шкур-к-а
шлак-а-бетон-н-ы
шлак-ав-ы
шланг-ав-ы
шле-еч-н-ы (шлей-эч-н-ы)
шлей-к-а
шліф-ав-а-льн-ы
шліф-ав-а-льшчыкшліф-ав-а-нн-е
шліф-ав-а-ць
шліф-оў-к-а
шлюб-а-раз-вод-н-ы
шлюб-н-ы
шлюз-ав-а-нн-е
шлюз-ав-а-ць
шлюз-ав-ы
шлюз-ав-ы
шлюз-н-ы
шлюп-ач-н-ы
шлюп-к-а
шлях-ам
шлях-а-пра-вод- шляхет-н-а
шляхет-н-асцьшляхет-н-ы
шляхё[ц-тв]-а (шляхет+ств+а)
шляч-окшля-я (шляй-а)
шмальц-ав-а-нн-е
шмальц-ав-а-ць
шмальц-ав-ы
шмат-окшмат-… – першая частка
складаных слоў:
шмат-том-н-ы і інш.
шморг-а-нн-е
шморг-а-ць
шмул-я-ць
шнур-ав-а-нн-е
шнур-ав-а-ць
шнур-ав-ы

шнур-окшнур-оў-к-а
шок-ав-ы
шомпаль-н-ы
шорг-а-нн-е
шорг-атшорг-а-ць
шорг-ну-ць
шорстк-асцьшорх-а-нн-е
шорх-атшорх-а-ць
шост- -ы
шоўк-ав-ы
шоўк-а-прадз-енн-е
шоўк-а-тк-а-[ц-к]-і
(шоўк+а+тк+а+ч+ск+і)
шпагат-н-ы
шпагац-ін-а
шпаж-н-ы
шпаклёв-ач-н-ы
шпаклёў-к-а
шпаклёў-шчыкшпаклёў-шчыц-а
шпакляв-а-нн-е
шпакляв-а-ць
шпак-ов-ы
шпак-оўн-іц-а
шпак-оўн-я
шпалер-н-ікшпалер-н-ы
шпар-к-а
шпар-к-а-ног- -і
шпар-к-асцьшпар-к-і
шпар-ч-эй
шпар-ч-эйш-ы
шпацыр-ав-а-нн-е
шпацыр-ав-а-ць
шпач-ан-я
шпач-ын-ы
шпен-ев-ы

шпігав-а-нн-е
шпігав-а-ць
шпіл-ев-ы
шпіл-еч-н-ы
шпіль-к-а
шпіль-к-ав-ы
шпінат-ав-ы
шпінат-н-ы
шпітал-ізав-а-ць
шпітал-ізацы-я
(шпітал-ізацый-а)
шпіталь-н-ы
шпор-ы-ць
шпрот-ав-ы
шпрот-н-ы
шпрыц-ав-а-ць
шпрыц-оў-к-а
шпул-еч-н-ы
шпуль-к-а
шпуль-к-ав-ы
шпуль-к-ов-ы
шпуль-нікшпуль-ніц-а
шпунт-ав-а-ць
шпунт-ав-ы
шпунт-оў-к-а
шпян-ёкшрапнель-н-ы
шрац-ін-а
шрац-ін-к-а
шрот-ав-ы
шруб-ав-а-ць
шруб-ав-ы
шруб-а-рэз-н-ы
шруб-к-а
штабель-н-ы
штабел-яв-а-нн-е
штабел-яв-а-ць
штаб-істштаб-н-ы
штамп-ав-а-нн-е
штамп-ав-а-н-ы
штамп-ав-а-ць

штамп-ов-ач-н-ы
штамп-оў-к-а
штамп-оў-шчыкштамп-оў-шчыц-а
штанг-ав-ы
штанг-істштапель-н-ы
штарм-ав-а-ць
штарм-ав-ы
штат-н-ы
што-… – першая частка
складаных слоў:
што-год- і інш.
штопар-н-ы
штор-ав-ы
штор-н-ы
штраф-ав-а-ць
штраф-н-ы
штрых-ав-а-ць
штрых-ав-ы
штрых-оў-к-а
штудзірав-а-ць
штук-ав-а-нн-е
штук-ав-а-ць
штук-арштук-ар-к-а
штук-ар-ск-і
штук-ар-ств-а
штук-ар-ы-ць
штурваль-н-ы
штурм-ав-а-ць
штурм-ав-ікштурм-ав-ы
штурман-ск-і
штурман-ств-а
штурх-а-нн-е
штурх-а-ць
штурх-ачштурх-ну-ць
штурш-окштуч-к-а
штуч-н-а
штуч-н-асць-

штуч-н-ы
штык-ав-ы
штыкет-н-ікштыкет-н-ы
штыкец-ін-а
штыл-яв-ы
штыфт-ав-ы
штэмпель-н-ы
штэмпел-яв-а-нн-е
штэмпел-яв-а-ць
шуг-а-ць
шуг-ну-ць
шук-а-льнікшук-а-льніц-а
шук-а-нн-е
шук-а-ць
шум-ав-інн-е
шум-ав-ы
шум-е-ць
шум-лів-а
шум-лів-ы
шум-н-а
шум-н-ы
шум-оў-к-а
шурпат-а
шурпат-асцьшурпац-е-ць
шурпац-і-ць
шустр-а
шустр-асцьшуфель-н-ы
шуфл-ікшуфл-яв-а-ць
шушу-ка-нн-е
шушу-ка-ць
шчабят-а-нн-е
шчабят-а-ць
шчадр-ав-а-нн-е
шчадр-ав-а-ць
шчам-і-ць
шчап-а-н-ы
шчап-а-ць
шчарб-ат-ы

шчарб-ін-а
шчарб-і-ць
шчас-лів-а (шчаст+лів+а)
шчас-лів-ец(шчаст+лів+ец+ )
шчас-лів-ы (шчаст+лів+ы)
шчас-ліў-к-а
(шчаст+ліў+к+а)
шчаў-ев-ы (шчаўй-эв-ы)
шчацін-а-падобн-ы
шчацін-іст-ы
шчацін-і-ць
шчацін-нікшчодр-а
шчодр-асцьшчолач-н-ы
шчотач-н-ікшчотач-н-ы
шчоўк-а-нн-е
шчоўк-а-ць
шчоўк-ну-ць
шчоч-к-а
шчупак-оўшчуп-а-льц-а
шчуп-а-ць
шчупач-окшчупач-ын-ы
шчыгл-ікшчыгл-іх-а
шчыгл-ян-я
шчыгл-ят-нікшчыгл-ят-ы
шчыл-ін-а
шчыл-ін-ават-ы
шчыл-ін-н-ы
шчыл-ін-н-ы
шчыл-іст-ы
шчыль-н-а
шчыль-н-асцьшчыль-н-ей
шчыль-н-е-ць
шчыль-н-ы
шчым-е-ць

шчым-лів-ы
шчып-а-льн-ы
шчып-а-нн-е
шчып-а-н-ы
шчып-а-ць
шчып-ну-ць
шчып-окшчып-ц-ы
шчып-ч-ык-і
шчыр-а
шчыр-асцьшчыт-ав-ы
шчыт-а-падобн-ы
шчыт-н-а
шчыт-н-ы
шчыт-окшчэбен-ев-ы
шчэп-к-а
шчэр-ы-ць
шыб-а-ць
шыбен-ікшыбен-іц-а
шыб-ін-а
шыб-к-а (назоўнік)
шыб-ну-ць
шыз-а (прыслоўе)
шыз-ават-ы
шыз-а-крыл- -ы
шый-к-а
шый-н-ы
шы-ка-нн-е
шык-арн-а
шык-арн-ы
шы-ка-ць
шы-к-ну-ць
шык-оўн-а
шык-оўн-ы
шыл-ават-ы
шыл-а-падобн-ы
шыльд-ав-ы
шыль-н-ы
шынач-н-ы (параўн. шынк-а)
шынель-н-ы

шын-н-ы
шып-е-нн-е
шып-е-ць
шып-уч-асцьшып-уч-ы
шыпшын-ав-ы
шыпшын-нікшыр- шыр-ак-ават-ы
шыр-ак-а-… – першая частка
складаных слоў:
шыр-ак-а-плеч- -ы і інш.
шыр-ач-э-ць
шыр-ок-а
шыр-ок-а-вяшч-а-льн-ы
шыр-ок-а-вяшч-а-нн-е
шыр-ок-а-палос-н-ы
шыр-ок-а-экран-н-ы
шыр-ок-і
шыр-ын-я
шыр-ы-ць
шыр-эй
шыр-эйш-ы
шыр-э-ць
шы-тв-о
шы-т-ы
шыфаньер-к-а
шыфер-н-ы
шыфр-ав-а-льн-ы
шыфр-ав-а-льшчыкшыфр-ав-а-нн-е
шыфр-ав-а-ць
шыфр-оў-к-а
шы-цц-ё
шы-ць
шыш-к-а
шыш-к-ават-ы
шы-я (шый-а)
шэпт-ам
шэр-а
шэр-а-вок- -і
шэр-аньшэр-асць-

шэрс-н-асць(шэрст+н+асць+ )
шэрс-н-ы (шэрст+н+ы)
шэрст-к-а
шэрсц-е-прадз-енн-е
шэрсц-е-прадз-ільн-ы
шэрсц-е-прадз-ільн-я
шэрсц-я-тк-а-[ц-к]-і
(шэрст+я+тк+а+ч+ск+і)

шэрсц-я-тк-а-[ц-тв]-а
(шэрст+я+тк+а+ч+ств+а)
шэрх-ну-ць
шэршн-ев-ы
шэсць- -дзесятшэсць- -сотшэф-ск-і
шэф-ств-а
шэф-ств-ав-а-ць

Э
эваку-атарэваку-ацый-н-ы
эваку-ацы-я (эваку-ацый-а)
эваку-ірав-а-н-ы
эваку-ірав-а-ць
эвалюцый-н-ы
эвалюцы-я (эвалюцый-а)
эвалюцы-янізм(эвалюцый-анізм- )
эвалюцы-янірав-а-ць
(эвалюцый-анірав-а-ць)
эвалюцы-яніст(эвалюцый-аніст- )
эвалюцы-яніст-ычн-ы
(эвалюцый-аніст-ычн-ы)
эга-ізмэга-істэга-іст-к-а
эга-іст-ычн-а
эга-іст-ычн-асцьэга-іст-ычн-ы
эканам-істэканам-іч-н-а
эканам-іч-н-асцьэканам-іч-н-ы
эканом-ік-а
эканом-і-ць
эканом-і-я (эканом-ій-а)
эканом-н-а

эканом-н-асцьэканом-н-ы
экватар-ыяль-н-ы
эквівалент-н-асцьэквівалент-н-ы
эквілібр-ав-а-ць
эквілібр-ыстэквілібр-ыст-ык-а
экзальт-аван-асцьэкзамен-ав-а-ць
эказамен-атарэкзамен-атар-ск-і
экзамен-ацыйн-ы
экзат-ызмэкзат-ыч-н-асцьэкзат-ыч-н-ы
экзот-ык-а
экіпаж-н-ы
экіпірав-а-ць
экіпіров-ач-н-ы
экіпіроў-к-а
эклект-ыкэклект-ык-а
эклект-ыч-н-а
эклект-ыч-н-асцьэклект-ыч-н-ы
экран-ізав-а-ць
экран-ізацы-я (экран-ізацый-а)
экскават-ар-

экскават-ар-н-ы
экскават-ар-шчыкэкскават-ар-шчыц-а
экскурс-а-вод- экскурс-а-вод-н-ы
экскурс-антэкскурс-ант-к-а
экскурс-ан [ц-к]-і
(экскурс+ант+ск+і)
экскурс-ій-н-ы
экскурс-і-я (экскурс-ій-а)
экспан-ав-а-ць
экспан-атэкспан-ентэкспансіўн-а
экспансіўн-асцьэкспедз-ірав-а-ць
экспед-ытарэкспед-ытар-ск-і
экспед-ыцый-н-ы
экспед-ыцы-я (экспед-ыцый-а)
эксперт-н-ы
эксперт-ыз-а
эксперымент-ав-а-нн-е
эксперымент-ав-а-ць
эксперымент-альн-а
эксперымент-альн-ы
эксперымент-атарэксперымент-атар-ск-і
эксперымент-атар-ств-а
экспрэс-іўн-асцьэкспрэс-іўн-ы
экспрэс-і-я (экспрэс-ій-а)
экспрэс-іянізмэкспрэс-іяністэкспрэс-іяніст-к-а
экспрэс-іяніс[ц-к]-і
(экспрэс+іяніст+ск+і)
экстр-анн-а
экстр-анн-асцьэкстр-анн-ы
экстрэм-ізм-

экстрэм-істэкстрэм-іс[ц-к]-і
(экстрэм+іст+ск+і)
экстэр'ер-н-ы
экстэрн-атэксцэнтр-ыч-н-а
эксцэнтр-ыч-н-асцьэксцэнтр-ыч-н-ы
эластыч-н-а
эластыч-н-асцьэластыч-н-ы
элеватар-н-ы
элегантн-а
элегантн-асцьэлегі-чн-а
элегі-чн-асцьэлегі-чн-ы
элегі-я (элегій-а)
электр-а-… – першая частка
складаных слоў:
электр-а-поезд- і інш.
электр-ызав-а-ць
электр-ызацы-я
(электр-ызацый-а)
электр-ыкэлектр-ыфікав-а-ць
электр-ыфікацы-я
(электр-ыфікацый-а)
электр-ычн-асцьэлектр-ычн-ы
элемент-арн-а
элемент-арн-асцьэлемент-арн-ы
эліт-арн-асцьэліт-арн-ы
эліт-н-ы
эмал-ев-ы
эмал-ірав-а-нн-е
эмал-ірав-а-н-ы
эмал-ірав-а-ць
эмал-іров-ач-н-ы
змал-іроў-к-а

эмал-іроў-шчыкэмансіп-ацы-я
(эмансіп-ацый-а)
эмансіп-ірав-а-н-ы
эмансіп-ірав-а-ць
эмацы-янальн-а
(эмацый-анальн-а)
эмацы-янальн-асць(эмацый-анальн-асць- )
эмацы-янальн-ы
(эмацый-анальн-ы)
эмісар-ск-і
эмісар-ств-а
эмоцы-я (эмоцый-а)
эмпір-ыкэмпір-ычн-а
эмпір-ычн-асцьэмпір-ычн-ы
эмульс-ав-а-нн-е
эмульс-ав-а-ць
эмульс-ій-н-ы
эмульс-і-я (эмульс-ій-а)
энерг-а-… – першая частка
складаных слоў:
энерг-а-сістэм-а і інш.
энерг-етыкэнерг-етык-а
энерг-етыч-н-ы
энерг-ічн-а
энерг-ічн-асцьэнерг-ічн-ы
энерг-і-я (энерг-ій-а)
энтузі-язм- (энтузій-азм- )
энтузі-яст- (энтузій-аст- )
энтузі-яст-к-а (энтузій-аст-к-а)
энцыклапед-ызмэнцыклапед-ыстэнцыклапед-ычн-ы
энцыклапед-ы-я
(энцыклапед-ый-а)
эпапе-я (эпапей-а)
эп-ас- (параўн. эп-ік-а)

эпах-альн-ы
эпізад-ычн-а
эпізад-ычн-асцьэпізад-ычн-ы
эп-ік- (параўн. эп-ас- )
эп-ік-а
эп-іч-н-а
эп-іч-н-асцьэп-іч-н-ы
эруд-ытэруд-ыцы-я (эруд-ыцый-а)
эскадр-ан-ы
эскадрон-н-ы
эскалатар-н-ы
эскарт-ав-а-ць
эскіз-н-асцьэскіз-н-ы
эскорт-н-ы
эсперант-ыстэсперант-ыст-к-а
эстафет-н-ы
эстрад-н-ы
эстэт-ык-а
эстэт-ыч-н-асцьэстэт-ыч-н-ы
эстэ[ц-к]-і (эстэт+ск+і)
эстэ[ц-тв]-а (эстэт+ств+а)
эсэ-істэталон-н-ы
этап-н-ы
этн-асэтн-ічн-ы
этык-етэтыкет-к-а
этыкет-н-ы
этыкет-чыкэтыкет-чыц-а
этыч-н-а
этыч-н-асцьэтыч-н-ы
эўкаліпт-ав-ы
эфект-н-а

эфект-н-асцьэфект-н-ы
эфект-ыўн-а
эфект-ыўн-асцьэфект-ыўн-ы
эфір-н-асць-

эфір-н-ы
эх-а-ць
эцюд-н-ы
эшалан-ірав-а-нн-е
эшалан-ірав-а-ць
эшалон-н-ы

Ю
юбіл-ейюбіл-ей-н-ы
юбіл-ярювелір-н-ы
юн-акюн-а[ц-к]-асць(юн+ак+ск+асць+ )
юн-а[ц-к]-і (юн+ак+ск+і)
юн-а[ц-тв]-а (юн+ак+ств+а)

юн-е-ць
юніёр-ск-і
юр-лів-а
юр-лів-асцьюр-лів-ы
юшк-а (у коміне)
юш-к-а (страва)

Я
ябл-ыкябл-ын-ев-ы
ябл-ын-я
ябл-ыч-акябл-ыч-н-ы
явар-ав-ы
яв-ач-н-ы
ягад-к-а
ягад-н-ікягад-н-ік-ав-ы
ягад-н-ы
ягель-н-ікягель-н-ы
ягн-ят-к-а
ягуар-ав-ы
яд-авіт-асцьяд-а-нос-н-ы
ядзер-н-ы

ядлаўц-ов-ы
ядлаўц-оў-к-а
ядн-а-нн-е
ядн-а-ць
яд-окяд-ом-ы
ядран-а
ядран-асцьядр-ов-ы
я-еч-к-а (яй-эч-к-а;
параўн. яй-к-а, яй-ц-о)
я-еч-н-ы (яй-эч-н-ы)
я-еч-н-я (яй-эч-н-я)
я-еш-н-я (яй-эш-н-я)
язв-ав-ы
язв-енікязд- -а
яздж-а-л-ы

язд-окяз-ёв-ы
язык-ат-асцьязык-ов-ы
языч-к-ов-ы
яэыч-окяй-ц-ав-ы
ян-ц-а-нос-к-асцьяй-ц-а-нос-к-і
яй-ц-о
якар-н-ы
якас-н-а (якаст+н+а)
якас-н-асць(якаст+н+асць+ )
якас-н-ы (якаст+н+ы)
ялав-іч-н-ы
ялав-іч-ын-а
ялаў-к-а
ял-ік-ав-ы
ял-ін-а
ял-ін-к-а
ялк-ав-асцьялк-ав-е-ць
ялк-ав-ы
ял-ов-ы
ям-ач-к-а
ямб-ічн-ы
ям-ін-к-а
ям-іст-ы
ям-к-а
ям-ч-эй
ям-ч-эйш-ы
ям-шчык- (параўн. ям-ск-і)
ям-шчы[ц-к]-і
(ям+шчык+ск+і)
янот-ав-ы
янот-а-падобн-ы
янтар-н-ы
япрук-ов-ы
яр-ав-ізатаряр-ав-ы
яр-к-а (пшаніца)

ярк-а (прыслоўе)
ярк-асцьярус-н-ы
ярч-эй
ярч-эйш-ы
ярч-э-ць
ярш-ов-ы
ярш-ыст-ы
ярш-ы-ць
яр-ыст-ы
яр-ыц-а
ясель-н-ы
яскрав-а
яскрав-асцьяскрав-ей
ясн-а
ясн-а-бач-а-нн-е
ясн-а-вок- -і
ясн-асцьясн-ат-а
ясн-е-ць
ясн-ютк-і
ястраб-ін-ы
ястраб-окястраб-ян-я
ястраб-ятнікясян-ёв-ы
яў-к-а
яў-н-а
яў-н-ы
яфрэйтар-ск-і
яхант-ав-ы
яхт-ав-ы
яч-мен-н-ы
яч-меньяч-н-ішч-а
яч-н-ы
ячэ-іст-ы (ячэй-іст-ы)
ячэй-к-а (у сотах)
ячэйк-а (група людзей)
ячэйк-ав-ы
ячэ-я (ячэй-а)
яшм-ав-ы

яшчар-к-а
яшчар-н-ы

яшчар-ыц-а

