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ПРАДМОВА

Штодзённая моўцая практыка наглядна выяўляе надзвычайную складанасць і многааспектнасць пытанняў, звязапых з нормамі літаратурнай
мовы. Усякая літаратурная мова здольпа ажыццяўляць камунікацыю памія:
членамі грамадства, якое яна абслугоўвае, у такой меры, у якой грамадству

гэта неабходна. Наяўнасць літаратурпых нормзабяспечвае мове ўсюды, дзе

яна пашырана, адзінства формы выражэння і зместу. Гэта робіць мову

зразумелай і даступнай для ўсіх яе носьбітаў канкрэтнага гістарычнага
перыяду і розных перыядаў, якія паслядоўна ідуць адзін за другім. Дзя-

куючыгэтаму забяспечваецца тэрытарыяльнае, прасторавае распаўсюджанпе чалавечага вопыту, прагрэсу і гістарычная пераемнасць у гаспадарчай,
культурнай і навуковай дзейнасці народа.
Моўная порма, такім чынам, рэгламентуе літаратурную мову і робіць

яе стабільнай, здатнай доўгія вякі служыць паўнацэнным сродкам зносін
у грамадстве. Аднак мова- з'ява жывая, не звязаная назаўсёды сваімі
нормамі. Яна адэкватна і эластычна фіксуе ўсё новае, што з'яўляецца ў
жыцці, выпрацоўваючы для гэтага новыя моўныя сродкі ці прыстасоўваючы існуючыя, і, разам з тым, выключае са свайго арсеналу ўсё непатрэбнае,
што раней служыла для адлюстравання жывых рэалій, а пасля знікнення
іх з жыцця страціла сэнс. Нормы літаратурпай мовы ўзаконьваюць, замадоўваюць канструктыўныя інавацыі, якія склаліся на працягу многавекавой
практыкі, моўныя традыцыі, пазбаўляючы ці абмяжоўваючы гэтым самым

пранікненне ў моўную практыку непатрэбных паралельных сродкаў (элементаў).
Асноўнай якасцю нормы, яе адметнай рысай з'яўляецца ўстойлівасць,

стабільнасць. Але таму, што мова няспынна развіваецца, норма не можа
быць устойліва-нязменнай, акасцяпелай. На працяглы час яна замацоўвае

. асноўныя заканамернасці мовы, якія складаюць самую сутнасць яе. Другой
уласцівасцю нормы з'яўляецца бесперапынная эвалюцыя элементаў розных
яе структур, якая адлюстроўвае развіццё розных кампапентаў усіх узроўняў, узнікненне варыянтаў. Гэтыя дзве ўласцівасці нормыі забяспечваюць
устойлівасць і развіццё мовы. Таму літаратурная мова, якой бы багатай
і апрацаванай яна пі была, не мае раз пазаўсёды замацавапых норм. У кожнай літаратурнай мове адбываецца паступовае намнажэнне фактаў, моўных

сродкаў, якія прыводзяць да пэўных змен, да эвалюцыі нормы, повага эле,
,
мента ў развіцці мовы.
У розпыя гістарычныя перыяды жыцця мовы ступень стабільнасці норм

і інтэнсіўнасць іх эвалюцыі пеадполькавыя. У адны перыяды грамадства,
якое карыстаецца канкрэтнай літаратурнай мовай, існуючыя моўныя нормы прымае «лаяльца», карыстаецца імі больш-менш аднадушна. У другія ж
перыядыда той самай мовы ў членаў грамадства ўзнікае шэраг прэтэнзіі,

з'яўляецца неабходпасць палепшыць норму. Выяўляецца, што пекаторыя
пормы ўстарэлі і не адпавядаюць патрабаванням да сродкаў зносш, а таму
з'явіліся новыя варыяпты, больш адпаведныя поваму перыяду. У другіх
выпадках па той самай прычыпе ранейшыя дублетныя варыянты сталі
літаратурпай пормай, адцяспіўшы ў ранг дублетнага варыянта былую пор-

му. Моўная практыка пры гэтым характарызуецца павелічэнцем колькасці
варыяптаў, дублетаў у лексіцы, словаўтварэнні, акцэнтуацыі, формазмяпенпі, сіптаксісе. Як правіла, рост тэпдэпцыі да ўдакладнення порм звязаны

з расшырэннем фупкцый літаратурнай мовы і павелічонцем колькасці яе
..
карыстальнікаў.
Сучасная моўная пісьмовая практыка рэгламентуецца «Правіламі беларускай арфаграфіі і пупктуацыі» (1959), падрыхтаванымі па аспове боларускага правапісу з улікам змей, спрашчэнняў і ўдакладпепняу, якія былі
ўпесопы ў яго Пастаповай СІП ГБССР у 1933 г. і Пастаповай СаветаМіпіст-
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націску ў парадыгме пераважнай большасці ўліывальпых зараз у літаратурпай мове слоў устаноўлецы акцэптлыя тыпы змецных часцін мовы
лексічны састаў кояшага акцэптпага тыпу, магчымыя дублетныя варыяпты

і зафіксавапыя адхілеппі. Аднак такая работа, хоць і дас даволі выразны
агульны малюнак акцэнтпай сістэмы беларускай літаратурнай мовы, усё яс
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ААА
пе можа быць падручным даведцікам па капкрэтпых пытацнях пастацоўкі

паціску. Таму неабходны слоўцік націску ў беларускай мове
«Слоўнік беларускай мовы» з'яўляецца даведпікам па арфаграфіі арфа-

эпіі, агцэптуацыі і словазмяпсцні. На думку аўтараў, ён запоўпіць тыя прабелы, пра якія гаварылася вышэй, будзо садзейпічаць далейшаму павышэнню культуры беларускай літаратурнай мовы. Сумяшчэнне ў адной
працы чатырох аспектаў дазволіць чытачу атрымаць з адпой крыніцы пеабходпыя даведкі пра папісацпе і вымаўлоцце пераважнай большасці слоў,
месца націску ў зыходных словах і іх формах, самі гэтыя формы, што бытуюць у беларускай літаратурнай мове ў наш час.
У фарміраваппі рэсстра «Слоўніка беларускай мовы» прымалі ўдзел
Л. І. Бурак, Л. М. Грыгор'ева, Н. П. Колас, З. Ф. Краўчанка, Т. В. Нузьмянкова, В. П. Лемцюгова, А.І. Падлухкны, Г. Дз. Тумас.
Папаўпспне рэестра і частковае афармленпо машынапісу праведзепа
малодшымі навуковымі супрацоўпікамі В. А. Бабковай, Г. Л. Варажун,
Л. С. Дашкевіч, В. Р. Зялёнка, Л. А. Ліхадзіеўскай, І. Б. Мятліцкай, Т. П. Піліповіч, В. П. Русак, Л.І. Сакаловай, Н. А. Чабатар.
Н. П. Колас па першапачатковаму варыянту Інструкцыі распрацоўвала

словы на літары Е, Ё, Ж, О; Г. Дз. Тумас распрацаваў частку слоў па
літару П.
Машынапіс «Слоўніка беларускай мовы» падрыхтаваны малодшымі павуковымі супрацоўпікамі Н. М. Граковіч, І. П. Сідарэвіч і старшым лабаран.
там ІК. П. Іваповай.

Аўтарскі калектыў выказвае ўдзячнасць акадэміку АН БССР доктару
філалагічных навук К. К. Атраховічу (Кандрату Крапіве) за кансультацыі
і парады ў працэсе падрыхтоўкі слоўніка па ўсіх этапах; рэцэнзентам -- ка-

федры беларускай мовы Беларускага дзяржаўпага універсітэта імя У.І. Лепіна (загадчык -- прафесар, доктар філалагічных павук Л. М. Шакун), доктару філалагічных навук А. І. Яновіч, кандыдату Ффілалагічпых навук
Т. Ф. Сцяшковіч, таксама рэдакцыі народнай асветыі беларускіх слоўвікаў

выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі
ў складзе загадчыка рэдакцыі кандыдата філалагічных навукІ. У. Саламевіча, старшых навуковых рэдактараў А. І. Казачок, І. ІІ. Саламевіч, паву-

ковага рэдактара Т. М. Грынько, рэдактара Г. І. Дайлідавай, малодшага рэ:
.
,
дактара Т. А. Меляшкевіч.

СКЛАД СЛОЎНІКА
У аснову рэестра слоўніка пакладзены рэестр «Беларуска-рускага слоўпіка» (Масква, 1962), які значна папоўнены за кошт лексічнай картатэкі
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР і рэестра «Ілумачаль-

,
нага слоўніка беларускай мовы» й 1--5, 1977-1984).
У слоўпік уключапа ўся зафіксаваная ў пазвапых крыніцах лексіка

літаратурнай мовы, словаўтваральныя і акцэнтцыя варыяпты слоў, якія
сустракаюцца ў творах мастацкай літаратуры і знайшлі адлюстраванне Ў
слоўцпіках, з адпаведнымі паметамі аб іх стылёвым статусе ў літаратурнай
мове. У слоўнік уключаны і важпейшыя геаграфічпыя пазвы -- пазвы ста-

ліц саюзпых рэспублік і абласпых цэнтраў, сталіц і пекаторых буйпейшых

гарадоў іцшых краіи, пазвы краін, пекаторых мораў і астравоў, раёнпых
,
.
і абласпых цэптраў БССР.

У слоўпік пе ўключапы дзеепрыслоўі, уласпыя пазвы людзей (прозві-

шчы, імёпы).

.

Памяншальныя формы пазоўпікаў і прыметпікаў прыводзяцца толькі

ў выпадках, калі яны вылучаюцца арфаграфіяй ці месцам паціску.
Словы ў слоўвіку размешчапы ў алфавітпым парадку;
вары
ьных
арал
аўтв
слов
ці
лых
эпт
акц
х,
ічны
граф
арфа
і
насц
наяў
Пры

яптаў адзін з іх рэкамепдусцца як норма, а другі падаецца ў якасці дапушчальпага варыяпта (дублета). Калі па алфавіту япы займаюць месца
побач, то падаюцца ў адпым артыкуле: першым -- слова, якое лічыцца пормай, пасля (з памстай або без яе) і яго варыяпт:
,
арангутай і арангутанг адпаведна -па, -не, -паў; -га, -гу, -гаў
бареучаня і барсучанё рознасі;а., для абодвух РДМ -няці, Т -нбм, ми. -няты,
,
-пят, -цятам, -нятамі, -пятах

ласяпЯ і ласянё рознаска., для абодвух РДМ -пйці, Т -пём, мп. -іЯты, -ият,
,
-ийтам, -пятамі, -нятах

Галі ж дублоты ў аяфагіце стаяць у розных мссцах, кожіплыз 1х прыводзіцца і распрацоўваецца па сваім алфавітпым мсецыі забяспечваецца
адпаведнымі паметамі. Слова, якое лічыцца пормай, распрацоўваецца ЯЕ
і ўсякае іншае, а пасля апопіпяй формы суадносіцца з варыяптным (луб-

аётпым) словам памстай і. Словы-парыянты пасля адпаведнай распрацоўкі
паметай часцей адсылаюцца да слова, якое лічыцца нормай:
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ПАДАЧА ФОРМ
У слоўніку падаюдца формы назоўпікаў, лічэблікаў, займепцікаў і дзея-
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сапві, пі пры вымаўленпі.
Калі формы прыводзяцца ў скарочаным выглядзе, яны скарачаюцца да
апошняй агульнай для ўсіх іх літары, г. зп. да той літары, пасля якой

у розпых формах слова пеадполькавае напісапне:
абвязаць зак., абвяжу, абвяжаш, -жа, -кам, -жаце, гкуць
вагайс.-г., -пу, -не, -паў; (дзеянне) -цу, -не

пасёнпе [пьпе] “шпі
свякрўха -ўсе, -ўх
Выбар форм для падачы ў елоўпіку абумоўлены марфалагічнымі прычынамі -- паяўцасцюдублетных варыянтаў форм і псабходнасцю паказаць
месца паціску, калі ён рухомы.
ФОРМЫ ПАЗОЎШКАЎ

Для назоўнікаў жапочага роду па -а(-я) падаюцца формы давальнага
.
і моспага склопаў адзіцочпага ліку і роднага склопу множнага ліку:

анкёта -ёце, -бт

К

друкарня -рлі, -рапь і -рляў
пастаўпіца -ды, -д

размбва -бве, -оў
. Для пазоўпікаў, якія не маюць формы множнага ліку, падаюцца толькі формы давальпага і меснага склонаў адзіночнага ліку:

інтэнсіфікацыя -ыі [ыйі]
капюшына -не

павага -азе
салідарызацыя-ыі [ыйі]

Для назоўнікаў жаночага роду з чыстай

асцовай

падаюцца

творнага склону адзіночнага ліку і родпага склопу множпага ліку:
мадзль -ллю [льлю], -лей і -ляў

формы

плынь -нню [ньню], -ней і -няў
сепажаць -ццю [(цьцю], -цей і -цяў
якасць [сьць] -цю [сьцю], -цей і -дяў
Калі пазоўнік но мае формы множнага ліку, падаецца толькі форма
творнага склону адзіночнагаліку:
галасістасць [сьць] -дю
дасвёдчанасць [сьвеччанасьць] -дю
калектыўнасць [сьць] -цю

свядбмаесць [сьвя] [сьць] -цю

Для назоўнікаў мужчынскага роду, якія канчаюцца на зычны і маюць

нерухомы націск, падаюцца формы родпага і меспага склонаў адзіночнага
ліку і роднага склону множнага ліку:

аазіс -са, -се, -сгаў
камбайне -на, -не, -наў
мантажнік -ка, -ку, -каў
салют -юта, -юце, -ютаў
Для назоўнікаў, якія не маюць формы множнага ліку, падаюцца толькі
формыроднага і меснага склонаў адзіночнага ліку:
валідбл фарм., -лу, -ле
патбўп -пу, -пе

тлушч -чу, -чы
хмызняк [зьня] -кў

шыфбп -ну, -не
Для назоўнікаў, якія маюць рухомы націск--у парадыгме адзіночнага

ліку на аснове, а ў парадыгме множнага ліку на канчатку,-- падаецца яшчэ
і форма назоўнага склону множнага ліку:
кнот килбта, -бце, мн. кнаты, -тоў
лее лёсу, лёсе, мн. лясы, лясбў
сват свата, свёце, мн. сваты, -тоў
склеп -па, -пе, мн. скляпы, -пбў
Для назоўнікаў мужчынскага роду на -а падаюцца формыдавальнага,
меснага і творнага склопаў адзіночнага ліку і роднага склону множнага

ліку:
ваявбда гіст., м., Д -ду, Т -дам, М -дзе, мн. Р -д
мужчына х., Д -ну, Т -пам, ЛІ-не, мн. Р-п
прамбўца х., ДМ -цу, Т -цам, мн. Р -цаў
стараста м., Д -сту, Т -стам, 4! -сце [сьце], мн. Р стараст і -стаў
Для назоўнікаў ніякага роду з нерухомым націскам дасцца форма меснага склону адзіночнага ліку і роднага склону множпага ліку:
вучылішча -чы, -ч і -чаў
каліва -іве, -іў і -іваў
кбла -ле, -лаў
снёданне [сьнедапьне] -нні, -нняў

шила -ле, -лаў

,

Для назоўнікаў з рухомым націскам падаецца таксама і форма пазоў-

нага склопу мпожкнага ліку:

верацяпб -нё, мн. верацёпы, -п і -наў
гпяздб -дзё [зьдзе], ми. гпёзды, -д і -даў

дунаб -лё, мн, дуплы, -лаў; з ліч. 2, 9, 4-- дуплы

сялб сялё, мі. сёлы, сёл і сёлаў

Пры адсутнасці формы мполіпага ліку дасцца толькі форма меспага

склопу адзіночнага ліку:
адраджэнне [ньне] -нпі

будаўніцтва -ве

вярчэнне [ньпе] -пнпі
садоўніцтва -ве
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формы пе
множпага ліку цяперашпяга (будучага простага) часу:
саджаць незак., -4ю, -деш, -ае, -бюць
трымаць незак., -аю, -беш,-ае, -аюць
цісцуць незак., -пу, -неш, -пе, -нуц»

Формыўсіх асоб цяперашняга (будучага простага часу) падаюцца:
а) для дзеясловаў з рухомым паціскам:
каціць незак., кач, коціш, кбціць, кбцім, кбдціце, кбцяць
насіць незак., папіў, посіш, носіць, пбсім, носіце, ипбсяць
саліць незак., салід, сбліш, сбліць, сблім, сбліце, сбляць
б). для дзеясловаў, у якіх усе асабовыя

маюць

формы

флексію:
браць пезак., бяру, бярэш, бярэ, бяром, бераце, бярўць

націскпук

'

глядзёць пезак., -даўў, -дзіш, -дзіць, -дзім, гледзіцё, глядзяць

мяць незак., мпу, миеш, мпе, миём, мняцё, мпуць
садзьмуцьзак., -му, -мбш, -мё, -мём, -мяцё, “муць

в) для дзеясловаў, у якіх у аспове адбываецца чаргавапне:
садраць зак., здзяру [зьдзя], -рдш, -рЭ, -рбм, здзерацё, здзяруць
Для часткі дзеясловаў, якія характарызуюцца нестапдартным форма.
.
Ўараў лаюцца формы загадпага ладу і формы прошлага часу:
2

Я

зак.,

абдзя

зрэш,

абдзёрла, -лі, часцей абадраць,

з

-рэ,

“РЭ,

зё ,
; абд
абдзёр
уць
аб дзяруц
ь;
-ром, абдзерацё, аб

-роз

с,

выпісаць заг., шяпішу, -шаш, -ша, -цуць; выпішы
сбхнуць гезак., -ну, -пеш, -не, -нуць; сох, сбхла, -лі

ФОРМЫ ЛІЧЭБШІКАЎІ ЗАЙМЕННІКАЎ

Для зібобнікаўпадаюцца ўсе склопавыя формы:
медт ліч.,

васьмісот, Д васьмістам, 7! васьмюстамі, 2] васьмістах

пяць ліч., РДЛ пяці, Т пяццю
пяцьдзесят ліч., РД2І пяцідзесяці, Т пяццюдзесяццю [цьцю]
трынаццацьліч., РДМ трыпёццаці, 7 трынёццаццію [цьцю]
Для займеннікаў кожная форма (мужчынскага, жаночага і піякага

роду, формы адзіночпага і множнага ліку) даецца па сваім алфавітным
месцыз усімі склопавымі формамі:
сам займ., Р самбга, Д самбму, ТМсамім
сама займ., РДМ самбй, В саму і самую, Т самойі самбю
самі зайх., РЛ саміх, Д самім, Т самімі
самб зайн., Р самбга, Д самбму, 7самім

АРФАЭПІЯ

Вымаўленне слоў і іх форм адлюстроўваецца ў слоўпіку літарамі беларускага алфавіту ў іх агульпапрыпятым фапетычиым значэпні, Калі ў на-

пісанні слова ці яго формы адлюстроўваецца літаратурнае

вымаўлецне,

арфаэпічная норма асодна не падаецца:

дамятаць незак., -аю, -аеш, -4е, -4юць
дар дару, дары, мн. дары, -роў.
памыцьзак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць
Калі літаратурнае вымаўленне слова ці формы не супадае з іх палітарным чытаннем, пасля загалоўнага слова ці пасля яго формы ў квадратпых дужках падаецца вымаўленне.
дрбгкасць [хкасьць]...
узвелічэнне [зьве] [пьне]...
:
узлёзці [узьлесьці]...
У слоўніку паказана вымаўленне спалучэнняў зычных, калі ў іх назі-.

раецца асіміляцыя глухіх і звонкіх, цвёрдых і мяккіх, шыпячых і свісця-

чых, выбухных і афрыкатыўных зычных, а таксама паяўленне [й] перад [1].
Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова не адлюстроўваецца,
Калі ў слове ці форме патрэбна паказаць вымаўлепне толькі часткі
слова (а вымаўленне ўсёй астатняй часткі зразумела з напісання), у квад.
!
ратных дужках падаецца толькі гэты фрагмент:

давёдка[тк] -дды [цц], -дак

,

-.

давёзці [сьці] згак., давязу, -збш, -зё, -зём, давезяцё, давязуць; давёз,
давёзла, -лі [зьлі]
.
дагбльвацца незак., -аюся, -аешся сься], -аецца, -аюцца
Велічыня адрэзка слова, які падаецца ў квадратных дужках, абумоў-

лена наступнымі фактарамі:

4) калі ў спалучэнпі зычных трэба паказаць асіміляцыю аднаго ці

некалькіх зычных па звопкасціглухасці, падаецца ўсё спалучэнне зычных
без наступнай галоснай:
абстругаць [пстр]...
барацьба [дзьб]...
,
паёздка [стк]...

92) калі ў спалучэнні зычных трэба паказаць асіміляцыю аднаго цё

пекалькіх зычпых па цвёрдасці-мяккасці, падаецца ўсё спалучэнне зычных
разам з наступпай галоспай ці літарай ь, якія абазначаюць мяккасць папярэдняга зычнага:
намаганне [ньне]...
узгбрыстасць [сьць]...
3) калі ў адпой з форм якога-небудзь слова трэба паказаць вымаўленне
большай яго часткі, чым тая, якая прыведзена для адлюстравання словазмянення, у квадратных дужках падаецца вымаўленпе таго адрэзка, які
апушчапыпры скарачэнні:
агрызнўцца зак., -иўся, -пбшся [зьпесься!...
,
абмёрзнуць зак., -пу, -еш (рзьпе]...
Вымаўленне, паказапае ў квадратных дужках, адносіцца да папярэдняй формы, але калі трапляецца тосспая пазіцыя ў адной ці пекалькіх

паступных формах, то вымаўлеппе адносіцца і да іх, а таму пасля падобпых форм пе падаецца:

абмёрзпуць зак., -ну, -пеш [рзьне], -пе, -нуць

:

дабёльваппе [пьпе] -ппі
сумлёшцасць [сьць] -цю

Калі покалькі форм маюць тоссную фапетычную структуру фрагмента,

вымаўленне якога паказапа пры першай з іх, а паміж імі стаяць формы
з іпшай структурай таго ж фрагмента, вымаўлепце яго, паказапае пры
першай з форм, пашыраецца на ўсе пастуштыя аж да той, якая мас шую

фапетычную структуру, а пры поршай пасля яс форме зпоў указвасцца
,
вымаўлеппе (калі япо пе адлюстраваца ў папісапні):
абрасці [сьці] зак., -сту, -ецёш [сьце], -гцё, -ецём, -сцяцё, -стуць
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ло
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эр
кт
ба
.кт
ба
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тв
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ік
бн
чэ
лі
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бат.-- батаніка
-- рэлігія
л.
рэ
ка
гі
ло
-г.
ло
біял.-- біялогія
ка
ар
ад
сп
га
ая
ск
ль
се
г.с.д
і
к
ро
м.--мужчынс
буд.-- будаўніцтва
бугг.-- бухгалтэрыя
в.-- востраў
В- звіпавальны склон
ваен.-- ваенная справа
вет,-- ветэрынарыя
воз.-- возера
выбугн.-- выбухны (гук)
выкл.-- выклічнік
высок.-- высокі стыль

г.-- горад
гандл.-- тапдлёвая справа

геагр.-- геаграфія
геад.-- геадэзія
геал.-- геалогія

гідр.-- гідралогія
гіст.-- гісторыя

г. п.--тарадскі пасёлак

горн.-- горная справа
грам.-- граматыка
груб.-- грубае

Д --давальцы склон

дзеепрым.-- дзеепрыметнік
дзеепрысл.-- дзеепрыслоўе
дып.-- дыпламатыя

ж.-- жацочы род
жыв.-- жывапіс
заал.-- заалогія
займ.-- займеннік
зак.-- закопчапае трывание
зал.-- залежны стай
2б.-- зборны пазоўпік
зв.-- зваротак
злучн.-- злучнік
знач.-- зпачэппе
зневаж.-- зпеважальпае
інф.- інфінітыў

Л --месны склон
мар.-- марская справа

маст.-- мастацтвазнаўства

мат.-- матэматыка
мед.-- медыцыпа

метэар.-- метэаралогія

мін.-- мінералогія
міф.-- міфалогія
мн.--множны лік
муз.-- музыка
Н назоўны скло
к.-- шякі род
наз.-- назоўнік

пар.-паэт.-- народна-паэтычнае слова

пеадабр.-- пеадабральнае

неадуш.-- пеадушаўлёпны

незак.-- пезакончанае трываппё

пескл.-- песклапяльнае слова
пагард.-- пагардлівае
палеант.-- палеанталогія

палігр.-- паліграфія

паліт.-- палітыка
паляўмн.-- паляўнічая спра-

ва
памяйш. -- памяншальная
фюрма

сад.-- садаводства

1
спарт.-- фізкультура
,
спорт
спец.-- спецыяльны тэрмін
Т--творпы склон

тэатр.-- тэатразнаўства, тэ-

атр
тэкст.-- тэкстыльная справа
тэх.-- тэхпіка
у розн. знач.--у

розных

значэнпях
уст.-- устарэлае
фарм.-- фармакалогія
фіз.-- фізіка
фізіял,-- фізіялогія
філал.-- філалогія
філас.-- філасофія
фін.-- фіпапсавая справа
фота -- фотаеправа
гім.-- хімія
царк.-- царкоўнае; што мае
адносіпы да царквы
царк.-кніжн. -- царкоўла-

кпійшае слова
цясл.-- цяслярская справа
“цасц.-- часціца
чыг.-- чыгупачпая справа

памянш -зніж,- памяпшаль-

шав.-- штавецкая справа
шахм,-- шахматны тэрмін

памянш -ласк,-- памяншаль-

ак.-- эканоміка

па-зніжальная форма

па-ласкальная форма

паэт.-- паэтычнае

слова

перап,-- перапосп ае зпачэп-

пе

эл.-- электратэхпіка
Энт.-- эптапімічнае
ати.-- этпічнае

юр.-- юрыдычная справа
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а

а (назва літары, якая абазначае гук [а])), н., нескл.,

злучн., часц., выка., прыназ.
аагамія біял., -іі [ійі]
аагбпій бат, -ія, -іі [ійі]
адзіе -са,-се, -саў
адзіспы

аалагічны
ааліт мін., -іту, -іце
аадбгія біял., -іі [ійі]
аамынскі

Аамынь г.,
[ньню]

ж.,

Аамынню

(АЯрганізёцыя
ААП [аап]
Аб'яднёных Пацый) ж.,
несей.

аанаўсекі
аартальныанат.
ааспбра біял., -ры
Аахенг., Аахена, Аахепе
аахенскі

аб прыназ.
аба прыназ. аба мне і аба
ўсім, аба ўсёй, аба ўсіх
абабак -бка [шк], -бку, -бкаў
абабёгаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і аббёгаць

абабёсгчы [хч] зак., абабягу,
абабяжыш, -ыЫць, -ым,

абабежыце, абабягуць і
аббёгчы, абёгчы
абабіванне [ньне] -нні, часцей абіванне
абабівацца незак., -бецца,
-бюцца, часцей абівацца
абабіваць незак., -аю, -аеш,
-84е, -ёюць, часцей абіваць
абабіты

абабіцца разм., зак., -блюся, -бішся [сься], -біцца,
-бяцца

абабіцца зак., -б'юся, -б'ёш-

ся [сься], -б'бцца, -б'ёмея,
“б'яцёся, -б'юцца
абабіць зак., -б'ю, -б'ёш,
-б'6, -б'ём, -б'яцё, -б'юць

абабраны

абабрацца зак., абяруся,
-рэцца,
[сься],
-“рэшся
-рбмея, аберацёся, абяруцца і абрацца
абабраць зак., абярў, -рэш,
-рэ, -рбм, аборацё, абя-

руць

абабягаць пезак., -аю, -Асіп,
-4е, -бюць, часцей абягаць

абапязак -зку [ск], -зкаў

абадок

абавязаны
абавязацельства -ве, -ваў

абавязацца
ся,

зак., абавяжжу-

абавяжашся

[сься],

-кацца, -жамся, -жацеся,
-жуцца
абавязаць
зак., абавяжў,
-жа, -жам,
абавяжатш,
-каце, -куць
абавязвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца,
-аю,
незак.,
абавязваць:
-аеш, -ае, -аюць
абавязкбва [ск] прысл.
абавязкбваець [ск] [сьць]
-дю
абавязкбвы [ск]
абагавіць зак., -аўлю, -авіш,
-авіць,

-авім,

-авіцё,

-авяць, часцей абогатварыць

абагатвбраны і абагаўлёпы
абагаўлённе [ньне] -нні,

часцей абогатварэнне
абагаўляцца незак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
“яешся
гяюцца, часцей абогатва-

рацца

абагаўляць

-яю,

незак,

-Яеш, -яе, -яюць, часцей
абогатвараць
-ачўся,
зак.,
абагаціцца

абагравальны
абаграванне [пьнс] -инні

абагравацца незак., -дюся,
-ёешся
[сься],
-ёецца,

-ёюцца
абаграваць

незак,
-йаю,
-аеш, -ае, -4юць
абагрэты
абагрэў -эву, -Эве
абагрэцца зак., -Эюся, -зешся [сься], -Зецца, -зюцца
абагроць зак., -бю, -Зеш,

-бе, -Эюць
абагуленасць [сьць]

(агра-

маджанасць) -цю

абагуленце [ньне] (аграмаджанне) -нні, -нняў
абагулены (аграмаджаны)
абагуліцца (аграмадзіцца)
зак., -ліцца, -ляцца

(аграмадзіць)

абагуліць
зак.,

-ліш,

-лю,

-ліць,

-ляць

абагўльванне [ньне] (аграмаджванне) -нні
(аграмаджабагўльвацца
-аецца,
незак,
вацца)

-аюцца
абагульваць
ваць)

(аграмадж-

незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

-аціцё,

абагўльнена-сімвалічны
абагульненасць [сьць] -цю
абагульнённе [ньне] -нні,
-нняў
абагульнены
абагульціцца зак., -піцца,

абагачальнаець [сьць] тэз.,

абагульніць зак., -ню, -піш,

гацішся [сься], -аціцца,
-ацімся, -аціцёся, -адяцца
абагаціць зак., -ачў, -аціш,

-аціць,

-ацім,

-ацяць
-цю

абагачальнік -ка, -ку, -каў

-няцца

гніць, -нім, -ніце, -пяць

абагульнйцца незак., -Яецца, -яюцца

абагачальніца -цы, -ц
абагачальцы
-аюся,
абагачацца незак.,

абагульняць

-бюцца
абагачаць хезак., -4ю, -ёсш,
-4е, -аюць

г]
[выбу?н.
абаджгацца
разм., зак., -ёюся, -асшся
[сься], -аецца, -аюцца

-гаешся

[сься],

-аецца,

абагачэнне [пьпе] -нпі

абагнапы
абагнаць зак., абганю, абгбніш, -піць, -нім, -піце,
-пяць
,
абагиўты
абагиўцца зак., -пўся, -пёшся [сься], -цёцца, -нёмся,
-гпяцёся, -пўцца
абагиўць зак., -пў, -пёш,
-пб, -пём, -няцё, -нуць
абагравальнік -ка, -гу, -каў

незак.,

-яю,

гяеш, -яе, -Яюць

абаджгапы [выбузн. г] разм.

абаджгаць
разм,

[выбухн. г]

зак,

-аю,

-асш,

,
-4е, -дюць
абадзьмўты і абдзьмуты,

абадзьмуць зак., -му, -меш,
-мб, -мём, -мяцё, -муць

і абдзьмўць
,
абадкбвы [тк]
сц
-ё
,
к»
за
.,
зм
ра
а
ц
ц
ё
и
д
аба
ца
абадок абадка [ть], -кУ,
-коў

абарона
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А
А
А
абадочны

абадбчны
абадранец разлм., -нца, -ицу,
-нцаў

абадранка разм., -пцы, -пак
абадрішы і абдзёрты
абадрацца зак., абдзяруся,
[сься], -рацца,
г“рэшся
“рбмся, абдзерацёся, абдзяруцца; абадраўся, -ўлася, заліся і абдзёрціся

абдзярЎ,
зак,
абадраць
“рэш, -рэ, -рдм, абдзерацё, абдзяруць; абадраў,
-дла, -алі і абдзёрці

абады -доў, адз. вобад
гр уб.,
разм.
абажрацца

абагкруся,

зак.

[сься],

-рэцца,

-рэшся

-ромся,

грацёся, -рўцца; абажраўся,

-ёлася,

-аліся,

(не)

абажрися, -рэмея, -рыцеся і абжрціея
абажур -ра, -ры, -раў
абажўуриы
абаз (манета) -за, -зе, -заў
'
абазвацы
абазвацца зак., абзавуся,

-вёцца,
[сься],
-вёшся
-вёмся, -вяцёся, -вудца і
азвацца
абазваць зак., абзаву, -вёш,

-вё, -вём, -вяцё, -вўць
абазін -па, -не, -паў
абазінка -нцы, -нак
абазінскі
абазіны -паў
абазнавёцца незак., абазнаюбся, -абшся [сься],
гаёцца, -аёмся, -аяцёся,
-аюцца

абазпацца зак., -шося, -дешся [сься], -аецца, -аюцца

абазначаны
абазначацца незак., -асцца).
-мюцца
абазцачаць і абазпачваць
адпаведна -ёю,
незак.,
еш, -ас, -аюць, -аю,
-асш, -ае, -аюць
абазначыцца зак., -чыцца,
.
“адда
абазначыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць
абазначэнне [пьпе] -нці,
ашяў
абак і абака адпаведна -ка,
-ну, -каў; -йцы, -ёк
Абакан г., Абакёпа, Абакаие
абаканекі
абакрадзены і абкрадзепы
абакрасці [сьці] зак., -аду,
-ёдзеш, “адзе, -ёдуць і абкрасці
абаламўціць

разм.,

зак,

сЎчу, ўціш, -ўціць, -ўцяць

абаламўчачы
абалвапёлы разм.

аоалванецы разм.

абадванёць разл-, зак., -ёю,
-беш, -бе, -б19ць

абалваціць разм., зак., -ню,
спіш,

-піць,

,

-ПЯЦЬ

абалвапьвание [ньне] -нні
,
к.
за
не
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
в
ь
ц
а
в
з
а
аб
гаю, -аеш, -ае, -аюць
е
м
,
у
м
.,
ст
гі
м
з
і
н
я
ы
ц
і
л
а
б
а
абаліцыяніст гіст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
.
абаліцыянісцкі
абалбпа (нізкае месца ў
даліне рані) -ме, и ё
абалбпне
абалбпа (слой драўніны)
-е, -и і абалбпь
абалдоністы

.
абалбпка -пцы, -пак
абалбнпе [ньне] -нпі, -пняў,

часцей абалбца
абалбцпы
абалбпь -пию [пьню], -пей
і -яў, часцей абалбна
абамкиўць зак., -пў, -нёш,
-нё, -пём, -пяцё, -іўць
абамлёлы
абамлёць зак., -бю, -ёеш,
-бе, “ёюць
абамшэлы часцей абымшблы
абамшць

зак., -5е, -Эюць,

часцей абымшэць
абанемёнт -нта, -нце [ньце],

агёмся, лгяцёся, -Гюцца;
абапіўся, ілася, -ілбся,
гіліся і апіцца

абапіць разм., зак., -п'ю,
агбш, -76, -гём, -п'яцё,
лагюць; абапіў, -іла, -ілб,
“ілі
абапнутыразм.
абапнўцца рагл., зак., -нуся, -нёшся [сься], -нёцца,

-цёмся, -няцбся, -аўцца

абапиўць разм., зак. -ну,
-нбш, -нё, -нём, -пяцё,
-іўць і абапйць

абаправаць

незак.,

-ёю,

-деш, -ае, -аюдь

абапрэлы
абапрэць зак., -5ю, -зеш,
-бе, -Зюць
абапйць разлм., зак. -піў,
ашёбш, -пцё, -пибм, -пняцё, гінуць, часцей абапиўць
[сьць]
абарацаздбльнасць
-цю
абараназдбльны
абарйапак -нка, -пку, -пкаў
абараначнік разх., -ка, -ку,
-каў
абарапачніца разлм., -цы, -ц

абанемёптиы

абараначны
абараніцца зак., абаратося,
абарбнішся [сься], -піцца,

абашраванне [ньне] -нні
абапіраваны

абараніць зак., абарані,
абарбпіш, -ніць, -нім, -ніце, -няць
абаранкам прысл.
абарйны
абараняльны часцей аба-

-нтаў

абанёпт -нта, -нце [цьце],
-птаў
абанёнтка -тцы [ніц], -так
абапёнтиы
абапёнцкі
абаніравацца зак. г незак,

-руюся,

[сься],

-руешся

зак. і незак.

вую, -руеш, “руе, руюць
абаперўціцца зак., -ўчуся,
гўцішся [сься],

-ўціцца,

-уцяцца

абапай прысл., прыназ. і
,
наабапал
абапёрці гаг., абапру, -рэш,

-рб, -рбм, -рацё, -руць;
абапёр,
апёрці

абапбрла,

-лі ёі

абапёрціся зах., абапруся,
-рЭшся
(сься),
-рцца,
-рбмея, -рацёся, -руцца;
абацёрся, абаперлася, -ліся і апёрціся
абапёрты
абапінацца разм, пезак.,
-бюся, -аешся [сься], -аец-

-ца, “юцца

абапіпаць

разм,

пезак.,

гаю, -бсш, -ае, -фюць

абапірацца незак, -аюся,
“ешся
[сься],
-йсцца,
гёюцца

і

ропчы
абарапяцца

-ясшся

“руецца, руюцца

абапіраваць

-пімся, ліцеся, -няцца

апірацца

абапіраць лезак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і апіраць

абапіцца разм., за», -пося, -п'ёшся [сься], -згёцца,

-яюцца

абарапяць

лгезак., -Яюся,

[сься],

-яецца,

незак.,

-Яяю,

-яеш,-яе, -яюць
абараць зах., -рў, -рэш, -рэ,

-рдм, -рацё, -руць
абарачальнасць [сьць] спеі.,
-цю
абарачальны
абарачацца лезак., -аюся.
-дешся
[сься],
-йецца,
-дюцца
абарачаць незак., -4ю, -аеш,

-ае, -аюць
абарачэіше [ньце] -нпі, часцей абарбт
абарваны
абарвацца захк., -вуся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,

-вяцёся, -вуцца

абарваць: зак., -ву, -вёш,
Вб, -вём, -вяцё, -вуць

абардаж хмар., -ку, -кы
абардажны

абармбт разм., -бта, -бце,
-бтаў

абармбтка разм., -тцы [цп],

гтак
абарбг -бга, -бзе, -бгаў
абарбна -пе

абвесіцца
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аббудаваць

абарбцніцкі [пьні]
(ньпі]
абарбнціцтва

аббудбўвацне [ньце] -нипі

ліцу, пцаў

.-

зак., аббудўю,

абарбиец гіст. паліт., -нца,

ўеш, -ўе, -ўюць

о.

аббудбўвацца кезак., -аюся,

гіст.

-аюцца
аббудоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
аббэрсапыразм.
аббэрсаць разлм., зак., -аю,
гаеш, -ае, аюць
аббзрсваць разжм., незак.,
-аю, -аеш, -зе, -аюць

абаронны

абарбнца агульк., ж. ДМ
-цу, Т -цам, ж. Д-цы,
Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў

абарбнча-маеавы
абарбнчы і абараняльны
абарбт -бту, -дце, -бтаў і
абарачэнне
абарбтак разлм., -тку
абарбтлівасць [сьць] -цю

абарбтлівы
абаротнасць [сьць]
-цю
абарбтны
абароцістыразм.

аббягаць незак., -аю, -аеш,
-ёе, -юць, часцей абягаць

абваднённе [ньне] -нпі
абвадніць зак., абвадню, абвбдніш, -ніць, -нім, -ніце,
-няць
абвадняльны
абвадияцца незак., -яецца,

спец.,

абарбчванце [ньне] -ппі
абарбчвацца пезак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
-аю,
незак,
абарбчваць

“яюцца
абвадняць незак, -яю, -яеш,

-яе, -Яюць
абважаны

гаеш, -ае, -аюць
абартыўныспеў.

абвёжванпе [ньне] -нні
абважвацца незак., -аюся,

абарыгён-на, -не, -наў

-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца.
-аю,
хнезак.,
абважваць
-аеш, -ае, -аюць

абарыгённы
зак.,
разхм.,
абаспацца
гсплюся, -спішся [сьпісься], -спіцца, -спімся, -спіцёся, -спяцца

абат -ата, -аце, -атаў
абаткнўты
абаткнўць зак., -ну, -нёш,
-пё, “цём, -няцё, -нўць
абатыса -се, -е
абацкі
абацтва -ве, -ваў
абачліва прысл.
абачліваець [сьць] -цю
абачлівы
абаяльпа прысл.
абаяльнасць сьць] -цю
зак.,

-аю,

абвал -лу, -ле, -лаў

абвалаваны

абвалаваць

ца

аббрахаць разм. зак., аббрашу, аббрэшаш, -ша,
і

абрахаць
аббудапацца разм., гак., аб-

будуюся, -ўстся
“уецца, -ўюцца

незак.,

-дюся,

-аеш,

-шуць

зак., абвалўю,

абвалакальны
абвалаканне і абвалёкванце
[ньне] для абодвух -ині
абвалакацца і абвалаквац-

часцей абі-

-шаце,

буд.,

зўеш, :Ўе, “ўюць

гаць
аббёгчы [хч] зак. аббягу,
аббяжыш, -ыць, -ым, аббежыцё, аббягўць, часцей
абабегчы
аббігацпе [пьпе] разл, аші,
часцей абіванне
аббівацца незак., -аецца,
гаюцца, часцей абівацца
аббіваць незак., -ёю, -бсш,

-там,

[ньне]

абвалаванне
-ниі, -пняў

гае, -аюць, часцей абабё-

-ае, -бюць,
ваць

-жуся,

снкышся [сься], -жыцца,
жкацца
абважыць зак., -жу, -кыш,
“жыць, -жаць

-ссўцца,

аббёгаць

зак.,

абважыцца

абассацца разм., зак., -сеў-ссёшся [сьсесься],
ся,
-ссёцца, -ссёмся, -ссяцёся,

абаяльны
абаянне [пцьне] -нні

-аецдда,

[сься],

гасшся

паліт., ве

[сься],

-децца,
аешся

адпаведна

-бешся

-аюцца;
[сься],

[сься],

-аюся,
-аецца,

-аюцца
абвалакаць і абвалакваць
незак., адпаведна -аю, -беш,
-де, -бюць; -аю, -асш, -ад,
-аюць
абвалачи згак., -аку, -ачэш,
-ачэ, -ачбм, -ачацё, -акўць
абвалачиея зак., -акуся,
-ачушся [сься], -ачэцца,
-ачбмся, -ачацбся, -акўцца
абвалецы
абвалісты
абваліцца зах., абваліся,
абвалішся [сься], -ліцца,
глімся, -ліцсся, -ляцца

абваліць гак., абпал, абваліш, -ліць, -лім,

-ляць

абвалка спец., -лцы

-ліце,

абвалбўвацца буд., пезак.,
-аецца, -аюцца
абвалбўваць незак., -аю,

гаеш,-ае, -аюць
абвалбчаны
абвальвапне [ньне] -нні
абвальвацца незахк., -аецца,
-аюцца,
абвальваць
пезак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
абвальны
абвандраваць зак.

-рую,

груеш, -рўе, -руюць

абваппавадца спец.,
-нўецца, -нўюцца

зак.,

абвапибўвапне [пьце] -нпі
абвапибўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
абвараны
абварванне [ньне] -нні
абварвацца незак., -аецца,
-аюцца
абварваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абварыцца зак., абварўся,
абварышся [сься], -рыцца,

г“рымея, -рыцеся, -рацца
абварыць зак., абвару, абварыш, -рыць, -рым, -рыце,
-раць
абваскаваць зак., -кую,-еўеш, -куе, -кўюць

абвастрацца незак., -ёецца,
-аюцца
незак., -4ю,
абвастраць

-4еш, -ае, ёюць

абвастрыцца

зак.,

рыцца, “рацца

абвост-

абвастрыць зак., абвастру,
абвбстрыш, -рыць, -рым,
грыце, -раць
абвастрэнне [ньне] -нпі

абвашчыць

зак., абвашчу,

абвошчыш, -чыць, -чым,
-тыце, -чаць
абвашывець разм., зак., -ёЮ,
-веш, -ее, “еюць
абвёдзены
абвёзены
абвёзці [сьці] зак., абвязу,
-збш, -зб, -зём, абвезяцё,
абвязўць; абвёз, абвёзла,
-злі [зьлі]
абвёйванне [пьпе] -шпі
абвёйвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься];
аешся
гаюцца, часцей абвявацца
абвёйваць кезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей
ваць

абвя-

абвергнуты
абвёрглуць зак., -пу, -неш,
-пе, -луць
абаёрчаны

абвёрчвацца пезак., -аецца,

-аюцца
лезак.,
абвёрчваць
0,
гасп, -ае, аюць

абвбсіцца
-бсішіся
-бсяцца

зак.,
[сься],

-8Ю;

-сІнуея,
-ёсіЦца,

абвяшчэнне
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абвёсіць зак, -бшу, -ёсіш,
сёсіць, -ёсяць

абпбены: абвбсны лад гра».

абвёстка -тцы[стц], -так
абвбеці [сьці] зак., абвядў,
-дзёш, -дзё, -дзём, абведзяцё, абвядўць

абвётралы
абвётраны

абвётраць зак., гаю, -аеш,

“ае, -аюць
абвётрыванпе [ньне] -нні
абвётрывацца лезак., -аюся,
-гаешся

-аецца,

[сься],

-аюцца
абвётрываць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-руся,
зак.,
абвётрыцца
-рышся

(сься),

-рыцца,

драцца

абвётрыць зак., -ру, -Рыш,
рыць, “раць
абвёў -ёву, -ёве
абвечарэць разм., зак., -бе
абвешаны
-аюся,
зак.,
абвёшацца

-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
абвёшаць зак., -аю, -аеш,
дае, -аюць
абвёшванне [ньне] -нні
абвёшвацца кнезак., -аюся,
-аецца,
[сься]
гаешся
-аюцца
абвёшваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абвешчаны
абвеяны

абвёяць зак., -ёю, -ёеш, -ёе,
-бюць

абвівапне [ньне] -нпі ё авівапне
абвіпгацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-ёешся
-дюцца і авівацца

абвіваць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -фюць і авіваць
абвівачны
абвінаваўца юр., агульн., м.
ДМ -цду, Т -цам, ж. ДМ
-ды, Т -цай і -цаю, мн. Р

сдаў

абвіцаваўчы юр.
абвіпаваціць
зак.,
-ачу,
-аціш, -аціць, -ацяць
абвінавачанне

-пняў

[пьпе] -ннві,

абвіпавачаны

абвіцавачвацце [пьпе] -нні,
“наяў
абвіпавачвацца
незак.,
-аюся, -аешся [сься], “аец:

ца, -аюцца
абвінавачваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абвіпанне [пьпе] -пні

абвінацца
-ешся
гаюцца

незак., -бюся,
[сься],
-аецца,

абвінаць незак., -ёю, -веш,
-ёе, -дюць
абвіцўты

абвіпўцца зак., даўся, -пёшся [сься], -бцца, -нёмся,
-іяцёся, -нўцца
абвіпўць зак., гну, -нёш,
пб, -пём, -няцё, -нуць
абвісйние [пьпе] -нні
абвісаць незак, -419, -аеш,
-4е, “аюць
абвісласць [сьць] -цю
абвіслы
абвіснуць зак., -пу, -неш
[сьне], -не, -нуць
абвіты

абвіцца зак., абаўюся,
ся [сься], сўбцца, -ўёмся,
гўяцёся, “ўюцца і авіцца
абвіць зак, абаўю, гўёш,

-ўб, -ўбм, -ўяцё, -ўюць і
авіць

абвбд -ду, -дзе
абвбдзіцца пнезак., -дзіцца,
“дзяцца

незак.

абвбдзіць

-дзіш, -дзіць, -дзяць

“джу,

абвбдка [тк] -дцы [цц], -дак
абвбднепы
абвбдны
абвбз -зу, -зе
абвбзіцца незак., -зіцца,
-зяцца

абвбзіць

незак,

абвожку,

абвбзіш, -зіць, -зяць
абвбрак разм., -рка, “ру,
-ркаў
абвбрвацца лмезак., -аецца,
-аюцца
абвбрваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абвбстранаець [сьць] -цю
абвостраны

абвбшчванне [ньне] -нпі
абгбшчвацца

незак., -аец-

абвбшчваць

кезгак.,

ца, -аюцца

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
абвўглены
абвугліваппе [ньне] -нні
абвўглівацца незак., -аецца,

-аюцца
абвўгліваць

незак.,

абвўгліцдца

зак.,

-аеш,-ае, -аюць

-аю,
-ліцца,

-ляцца
абаўгліць зак., -лю, -лііш,
-ліць, -ляць
абвўжаны
абвўжвацца незак., -аецца,

-аюцца
абаўжваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
абвўзіцца зак., -зіцца, -зяцца
абаўзіць зак., абвужу, абвўзіш, -зіць, ззяць
абвыкаць іё абвыкацца, пезак., адпаведна -4ю, ёеш,

-йе, “-4юць; -ёюся, -дсшся
[сься], -ёецца, -аюцца
абвыкласць [сьць] -цю і
абыклаець
абвінклы і абиклы
абвиякцуць ёі абвикпуцца

зак., адпаведна -цу, -пеш,

пе, -пуць; дуся, -чешся
[сься], -пецца, -пуцца
незак.,

абвявацца

[сься],

-дешся

-ёюся,

-ёецца,

гаюцца і абвейвацца
абвяваць незак., -аю, -аеш,

-4е, -Аюць і абвёйваць
абвядзёпне [ньне] -нні
абвязаны
абвязацца зак., абвяжуся,
абвяжашся [сься], -жац-жкацеся,
-камся,
ца,
экуцца
абвязаць зак., абвяжу, абвяжаш, -жа, -кам, -каце,
-куць
абвязачны
абвязванне [ньне] -нні
абвязвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
абвязваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абвязка [ск] спец., -зцы

[сц]

абвялены
абвяліцца зак., -ліцца, -ляц-

ца

абвяліць

зак.,

-лю, -ліш,

-ліць, -лЛЯць

абвялы
абвяльванне [цьне] -нні
абвяльвацца незак., -аецца,

-аюцца

абвяльваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

абвянуць зак., -ну, -неш,
-пе, -нуць; абвяў, -яЯла,
-ялі

абвяргальны
[ньне]
абвяргйнне

-нні,

“няў
абвяргацца незак., -аецца,
-аюцца
абвяргаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
-нні,
[ньне]
абвяржэнне
гнпяў
абвярцёццазак., абвярчу[сься],
абвёрцішся
ся,

-іцца,

-цяцца

-цімся,

-ціцеся,

абвяриёць зак., абвярчу,
абвёрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць
абвясціць [сьці] зак., абвя[сьці],
абвёсціш
шчў,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць і

абвяшчў, абвясціш [сьці],
-ціць, -цім, абвесціцё, абвясцяць
абвяць зак., абвяну, -пеш,
-пе, “пуць
абвяшчальнік-ка, -ку, -каў
абвяшчальніца -цды, -ц

абвяшчацца незак., -йецца,
-аюцца.
абвяшчаць
кезак.,
-йаю,
-бсш, -ае, -аюць
абвяшчэнне
[цьпе]
-пні,
-апяў

абдзельваць
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абгаблёўванне [ньне] -нпі
абгаблёўваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
абгаблявёны іё абгаблёваны,
агаблявацы, агаблёваны

абгаблявацца зак., -люецца,
глююцца і агаблявацца
-люю,
зак.,
абгабляваць
-глюеш, -люе, -лююць і
агабляваць

абгаварыць зак., абгаварў,
абгавбрыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
абгаварбше [ньне] -нні
абгавбраны
абгавбрвание [ньне] -ппі

абгавбрвацца кезак., -аюся,

аешся
-аюцца

-аецца,

[сься],

абгаворваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
абгавбры -раў, адз. абгавбр,

РУ, ры

абгаджаны разл.

абгадзжвацца разм., незак.,
гаюся, -аешся[сься], -аецца, аюцца

абгарбджванне [ньпе] -пні,

-нняў і агарбджвапне
абгарбджвацца незак.,, -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца і агарбдявацца
абгарбджваць незак,, -аю,

-аеш, -ае, -аюць і агароджваць

абгарбдка [тк] -дцы [цц],
-дак і агародка

абгарэлы
абгарэць зак.,

-рыш,

-рУ,

-рыць, -рёць

абгіпанне [ньне] -нпі
незак.

абгіцацца

-аюцца

-аецца,

абгінаць незак., -аю, -аеш,
где, -аюць і агінаць
абгладжаны
абгладжванне [ньне] -нні
абгладжвацца разм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абглёджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
разм.,
абгладзіцца
-дзішся

-джуся,

зак.,
[сься],

,

-дзіцца, -дзяцца

абгаджваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абгадзіцца разл., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіц-

абгладзіць зак., -дзу, -дзіш,
гдзіць, -дзяць

абгадзіць разм., зак., -джу,

гдзяцца, часцей аглёдзец-

да, -дзяцца

“дзіш, -дзіць, -дзяць
абгаліць зак., абгалю, абголіш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
абгамтацца абл., зак., -аецца, -аюцца

абганялка разлм., -лды, -лак

абганяльны
абганйнне [ньне] -нні
абганйцца гак., -Яюся, -яешся [сься], -яецца, -Яюцца
абганяць незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

абгарадзіцца зак., абгараабгародзішся
джуся,
[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца і агара-

дзіцца

абгарадзіць

зак.,

абгара-

джу, абгарбдзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць і агарадзіць
абгарак разм., -рка, -рку,
-ркаў, часцей агарак

абгарваппе

ў

абгаранце

[пьпс] для абодвух -ипі
абгарваць і абгарйць легак., адпаведна -аю, -аёш,

гае, -аюць; -йю, -асш, -йс,
-юць

абгарнуцца
ся,

зак., абгарпу-

абгбрнешся

[сься],

-пецца, -пемся, -нецссяЯ,
гнуцца і агариўцца
абгариўць зак., абгарну, абгборнеш, -не, -пем, -поце,
сцуць і агариўць
абгароджаша і агароджаны

абглёдзецца зак., -джуся,
дзішся [сься], -дзіцца,

ца
абглёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзяць,

-дзіць,

аглёдзець

абгляд

-ду,

агляд
абгляданне

-дзе,

часцей

часцей
-нні,

[ньне]

часцей агляданне, агляд-

ванне
абглядацца незак., -ёюся,
-аецца,
[сься],
-дешся
гаюцца, часцей аглядёцца, аглядвацца

абглядаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -4юць, часцей агля-

даць, аглядваць
абгніваць незак., -4ё, -ёюць

абгбртванпе [ньце] -пні і
агбртванпе
абгбртвацца незак., -аюся
“аешся
[сься],
“аецца,
гаюцца і агбртвацца
абгбртваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць і агбрт-

ваць

абгбртка -тцы [ртц], -так

абграбапне [ньне]
аграбанце

-ппі

:

абграбаць
незак,
-ёю,
-8еш, -ае, -аюць і аграбаць

абгруптавана прысл.
абгрунтаванасць [сьць] -цю
абгруптавёнпе [ньне] -нці,
-нняў
абгрунтавапы
абгрунтаваць
захк., -тую,
-тўеш, -туе, -туюць

абгруптоўвапие [ньне] -нпі,
-нняў
незак.,
абгрунтоўвацца
-аецца, -аюцца
абгрунтоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

абгрызацца незак., -аецца,
“аюцца

абгрызаць незак., -4ю, -аеш,

-ёе, -ёюць
абгрызены

абгрызці [сьці] зак., -зу,
-зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зуць

абгрэбеныі агрэбены

абгрэбці [пц] зак., абграбу,
-бёш, -бё, -бём, -бяцё,

-бўць;

абгрбб, абгрэбла,

-лі і агрэбці
абгўльванне [ньне]
-нняў
незак.
абгульваць

-ниі,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
абгуляны

абгуляць зак., -яю, -Яеш,
,
-яе, -Яюць
абдавацца кезак., абдаюся,
-аёцца,
[сьсяі
-аёшся
-аёмся, -аяцёся, -аюцца

абгнілы
абгпісці [сьці] іё абгніць
зак, для абодвух -іб,
“юць

абдаю,
незак,
абдаваць
-абш, -аё, -аём, -аяцё,

абгойсаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абгблепы часцей агблены
абгбльванне [ньне] -нні,
часцей агбльвацпе
абгбльвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

“адпаведна абдару, абдбрыш, -рыць, -рым, -рыце,

абгбйсаны разм.

гаюцца, часцей агбльвацца, агаляцца
-аю,
незак,
абгбльваць
-асш, -ас, -аюць,

часцей

агбльваць, агаляць
абгби -пу, -пе, -паў
абгопны

абгбрцуты

агбрпуты

абгбртачны

і

абгбриены,

“аюць
абдадзены
абдарыць і абдараваць зах.,

рацьў

абдарўю,

-ўсш,

гуе, “ўюць
абдацца згак., -ёмся, -асіся,
-йсца, -адзімся, -асцёся

[сьце], адўцца::
-асць,

абдаць заг, -ём, -асі,
-адзім, -асцё [сьце], -адўць
абдзёлены

абдзёльванце [пьшг] “ші
я,
юс
-а
,
к.
за
ке
ца
ац
ьв
ёл
абдз

,
ца
сц
-а
,
я]
ьс
[с
я
шс
-гас
гаюцца і абдзяляцца
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ац
ьв
ёл
абдз
ядз
аб
і
ь
юц
-а
е,
-а
,
-асш

ляць
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абдзернаванпе

ААА
абдзерпаванне [сьце] -пні

абдзерпавіны

абдзернаваць зах., абдзяриўю, -ўеш, -ўе, Уюць о
абдзярў,
зак.
абдзёрці
“рэш, -рэ, -ром, абдзерацё, абдзярўць абдзёр,
абдзбрла, -лі, часцей аба-

драць:

.

абдзёрціся зак., абдзяруся,
-рацца,
[сься],
-рэшся
“рбмся, абдзерацёся, абдзяруцца; абдзёрся, 2бдзбрлася, -ліся,
абадрацца

часцей

абдзёрты і абадраны
абдзёўбвацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
абдзёўбваць незак.,
,
-аеш, -ае, -аюць
абдзімапне [пьпе] -нні
абдзімацца незак., -аецца,
,
-аюцца
абдзімаць незак., -аю, -аеш,

-4е, -бюць
абдзірала разм., агульн., м.

ь
ц
а
б
ў
я
з
д
б
а
ё
п]
[п
і
ц
б
ў
абдзя

,
ш
ё
б
:
,
У
б
г
а
н
д
е
в
а
п
д
а
,
к.
за
-66, -бём, абдзеўбяце, абе,
-а
,
ш
е
а
,
ю
ё
;
ь
ц
у
б
ў
дзя
адпаведна, абюць;
дзёўб, абдзяўбла, -ло, -лі;

абдзяўбаў, -ала, -алі
.
абдбраны
абдбрванне [пьне] -нпі

абдбрвацца незак., -аецца,

-аюцца
абдбрваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
абдрапаныразм.

зак.,
разм.,
абдрапацца
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абдрапаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
абдрапвацца разх., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абдрапваць разм, незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
8ах.,
разм,
абдрышацца
-аюся, -аешся [сься], -аец-

,
е
а
,
еш
“а
,
тю
-а
,
к.
за
ь
ц
а
г
ё
аб

гаюць, часцей абабёгаць
абёглы: абёглы погляд
абёгчы[хч] зак., абягу, абякыш, -ыць, -ым. абежыце,

абягуць, часцей абабегчы

абёд -ду, -дзе, -даў

абёдаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
абёдзве [дзьве] іч, ж,

РЛ! абёдзвюх, Д абёдзвюм,

Т абёдзвюма

абёдзенны
аб'ёдзены

аб'ёдкі [тк] -каў

абёлнены
абёдпя царк., -пі, -пяў

абезгалбвіць зак., -оўлю,
-бвіш, -бвіць, -бвяць

абсзгалосець зак., -ею, -веш,

-ве, “еюць
абезгалбўлены
абезгалбўліванне [ньне] -нні
абезгалбўліваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць

аб'ёзд -ду, -дзе [зьдзе], -даў
аб'ёзджаны [ждж]

Д -лу, Т -лам, М -ле, ж.
ДЛ-ле, Т -лай і -лаю, мн.
с
Р-п
абдзіралаўка разм., -аўцы
абдзіралка (машына) разм.,

ца, -аюцца
абдрыпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абдрыпвацца разм., незак.,

-нні, часцей аб'язджанне
аб'ёзджвацца [ждж] незак.,

абдзіранпе [ньне] -пні
абдзірацца незак., -ёецца,
-аюцца
абдзіраць незак., -ёю, -аеш,
-бе, -4юць
абдзірач разм., -ча, -чу,
-ч6ў
абдзірачны
абдзірка -рцы, -рак

абдрыпваць разм.,

аб'язджацца
аб'ёзджваць [ждж]

-лды, -лак

.

абдзьмўтычасцей абадзьмўты
абдзьмухацца зак., -аецца,
-аюццз.
абдзьмухаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
абдзьмухванпе (льпе] -нні

абдзьмўхвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
абдзьмухваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

абдзьмуўць зак., -му, -мёш,
-мё, -мём, -мяцё, -муўць,
часцей абадзьмўць
абдзяліцца зах., абдзялюся,
абдзёлішся [сься], -ліцца,
-лімея, -ліцеся, -ляцца
абдзялю,
абдзяліць зак,

абдзбліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
абдзялйцца лезак., -яюся,
[сься], -яецца,
-ясшся
-яюцпа і абдзёльвацца

абдзяляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць і абдзёльваць

абдзярибўваппе (цьне] -нні
незак.,
абдзярнбўвацца

-аецпа, -аюцца

абдзярнбўваць пезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
абдзяўбйаны

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

абдўктар анат., -ра,
граў
абдўмапа прысл.

зры,

абдўмапасць [сьць] -цю

абдуманы

-аюся,
зак.,
абдўмацца
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
абдўмаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць

абдумванце [ньне] -нні

абдўмвацца незак., -аюся,
-гавшся
[сься],
-аецца,
-аюцца
абдўмваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
абдўрапы

абдурванпе [пьне] -шші
абдўрвацца незак., -аецца,

“аюцца

абдўрваць незак., -аю, -асш,

-ав, -аюць

абдурыць зак., абдуру, аб-

дўрыш, -“рыць, -рым, -ры-

де, -раць

абдым (ахоп) -му, -ме

абдымаше [пьпе] -ппіі абшманцне

абдымацца пезак., -бюся,
-дешся
[сься],
-аецца,
-аюцца і абпімацца
абдымаць лезак., -а1ю, -беш,

-ёе, -йюць і абпімаць
абдыміць зак., -млю, -міш,
“міць, -мім, -міцё, -мяць
абдымкі -каў і абпімкі
абдымлепы разх.
абдымлы

аб'ёзджванне [ждж] [ньне]
-аецца,

-аюцца,

часцей

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аб'язджаць

абёздзіцца

[зьдзі]

зак.,

дзіцца, -дзяцца

аб'ёздзіць [зьдзі] зак., -джу
[ікдзк], -дзіш [зьдзі], -дзіць,
-дзяць
аб'ёздка [стк] -дцы

-дак
аб'ёздчык

[шч]

(стц,

-ка,

-ку,

“каў

абеззаражанне [ньне] -ппі
абеззаражаны
абеззараяівальпы
абсззаражванне [пьне] -нні
абеззаражвацца
незак.,
-аюся, -аешся (сься], -аецца, аюцца
абсззаражваць хезак., -аю,
даеш, -ас, -аюдь
абеззаражіваючы
абеззаразіцца зак., -ажуся,
-ёзішся [сься], -азіцца,

-дзяцца
абеззаразіць

зак.,
-ажу,
-азіш, -азіць, -азяць
абеззямёленне [зьзя] [ньпе]
-ипі
абсззямёблены[зьзя]

абсззямблець

[зьзя]

зак.

-лето, -чесш, -лее, -леюць
абеззямёліць [зьзя] зак.,
-лто, -ліш, -ліць, -ляць

абсззямёльванне

[зьзя]

[цьпс] -ппі
абсззямёльвацца [зьзя]

пе-

абеззямёльваць [зьзл]

не-

зак., -аецца, -аюцца

зак., -аю, -аёш, -ае,-аюць

аб'іцьваць
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абезпадзеены

Т
Р
А
М

абезпадзеены
абсзпадзёіць [ейі] зак., -ёю,
-біш [ейіш], -ёіць, -бяць

абсскалярбўвацца

абезнадзёйваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
аб'ёкт -кта, -кце, -ктаў
аб'ёктавы
аб'ёктны
аб'ектываваше [пьне] -нпі
аб'ектываваны
незак.,
аб'ектывавацца
гывўсцца, -ывўюцца
аб'ектываваць зак. і незак.,

аб'ёсці

абезнадзёйванпе [ньце] -ппі

аб'ектывўю,

-ўе,

-ўеш,

-ўюць

аб'ектывацыя -ыі [ыйі]

[сьць]
аб'сктывізавацасць
-цю
аб'ектывізаваны
незак.,
аб'ектывізавацца
-зўецца, -зўюцца
аб'сктывізаваць зак. і не-

зак.,

-зўю,

-зўе,

-зўеш,

-аўюць
аб'ектывізйцыя -ыі [ыйі]
аб'ектывізм-му, -ме
аб'ектывіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
аб'ектывісцкі
аб'ектыў -ыва, -иве, -ываў
аб'ектыўпа прысл.
аб'ектиўнаець [сьць] -цю

аб'ектыўны
абеларўсіцца зак., -рушуся,
-рўсішся [сься], -русіцца,

-рўсяцца

абеларусіць

зак.

грушу,

-русіш, -русіць, -русяць

абеларушваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абёлены

абеліск -ка, -ку, -каў
абёльванне [ньпе] -нні

абёльваць незак., -аю, -аеп,

-ае, -аюць

аберагацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-дешся

-дюцца
аберагаць незак., -аю, -аеш,
-йе, -4юць

аберагчы (хч] зак., -агу,
газкЭш, -алэ, -ажом, -ажацё, -агўць; абярог, абератлё, -аб, -лі; аберажы,
-жэм, -кыце
аберагчиея [хч] зак. -агў-

ся, -ажэшся [сься], -акдц-

ца, -ажомся, -ажацёся,
[хе],
-агўцца; абярбгея

абораглася, -лбся,

-ліся;

аберагкися, -кбмея, -кидсея
аберажлівы разл.
аберацыйны астр.
аберация гыі [ый], -ый

аберпуты

абертдн -пу, -не, -паў
аберуч і аберучкі прысл.

абескаляроўвание
іў

[пьне]

незак,

-асцца, -аюцца

незак.,
абсскалярбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць

аб'ём,

зак.,

[сьці]

аб'ясі, аб'ёсць [сьць], аб'ядзім, аб'ясцё [сьце], аб'ядуць; аб'бш, аб'ёшце
аб'ёсціся [сьці] зак., аб'ёмся, аб'ясіся, аб'ёсца, аб'ядзімся, аб'ясцёся [сьце],
аб'ядуцца
абетавацы
аб'ёхаць зак., аб'ёеду, -дзеш,

,

дзе, “дуць

абёчак -чка, -чзку, -чкаў

аб'ём -му, -ме, -маў
аб'ёмісты
аб'ёмнасць [сьць] -цю
аб'ёмиы
абжаваны
абжую,
зак.,
абікаваць
гуём, -уяцё,
-уё,
гуёш,

гуюць
абжаты

абажнёцца,

,
А
ца
ўц
зя
абжёць зак., абажнў, -нёш,

абжацца

зак.,

лася, -рліся; (по) абжарыся, -рэмся, -“рыцсся і

абажрйцца

абза -зб
абзавбеціся ісьці] зак., аб-

завядўся, -дзёшся [сься],

-дзёцца, -дзёмся, абзаведзяцёся, абзавядуцца
абзавбдак:
па абзаводак,

для абзаводку, разм., -дку
[таў

абзаводзіцца хезак., -джуся,

“дзішся

-дзяцца

абзавядзённе [пьне] -нні
абзадачаны
абзадачванне [ньне] -нпі
абзадачвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-гаешся
-аюцца
-аю,
абзадёчваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
абзадачыць (даць задатак)
зак, -чу, -чыш, -чыць,
-чаць
абзац -ца, -ды, -цаў
абзваніць разм., зак., абзвапіо, абзвбніш, -піць,

-нё, -нём, -пяцё, -нўць;
абжжаў, -ала, -алі
абжбра разм., агульн., м.

ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ
“ры, Т -рай і -раю, мн.

Р-р

абжбрлівасць [сьць] -цю

абжбрлівы і абябрысты
разм.
абжбрства разм., -ве
-аю,
незак,
абжбўваць
-аеш, -ае, -аюць
абжўленыразм.
абжўліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -лЯць

абжўльваць

разм.,

пезак.,

абжывацца

незак.,

-аюся,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
гбешся
-аюцца

[сься],

-аецца,

аблгываць незак., -аю, -беш,
-йе, -ёюць
абжыпацца незак., -ёепца,
гаюцца
абя:ынёць незак., -аю, -аеш,
-4е, -дюць
абжырацца разм., груб., не-

зак., -дюся, -дешся [сься],

-бецца, -йюцца
абжыраць разм., груб., не-

зак., -бю, -йеш, -ае, -4юць
абачятак: па абжытак, Для
абзштку, разм., -тку
абжштасць [сьць] -цю
абжыты

абжіцца

зак.,

абягывуся,

-вбцца,
(сься),
-вёшся
-вёмся, -вяцёся, -вўцца
абжіиць зак., абліыву, -вбш,
-вб, -вём, -вяцё, -вуць
абжрціся разм., груб., вак,
абжарўся, -рэшся [сься],
грэцца, “рдмся, грацёся,

-дзіцца,

[сься],

р
?
к
у
б
а
,
ся
др
ік
аб
-рўцца;

-нім, -піце, -няць
абзвбньваць разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
абзеляціцца зак., абзялёпіцца, -няцца і азеляніцца,
абзеляніць зак., абзеляню,
абзялёціш, -піць, -нім,

-піце, -іяць і азеляніць
зак.,
разм.,
абзнаёміцца
-“млюся, -мішся (сься],
-міцца, -мяцца

абзывацца незак,
[сься],
-дешся

-4юся,
-4ецца,

-ёюцца і азывацца
абзываць незак., -4ю, -аеш,

-йе, -аюць
абіббк разм., -ка, -ку, -каў
і гультай, байбак
абіббцкі разм. і гультайскі,
байбацкі
абіббцтва разм., -ве і гультайства, байбацтва
абігальшчык-ка, -ку, -каў і
абіўшчык
абівальшчыца

Ыы,

-Ц

і

абіўшчыца
абівяпне [пьпе] -нпі і абабівашпе, аббіваппе
-ёецца,
незак,
абівацца
аб
,
ца
ац
ів
аб
аб
і
гаюцца
бівацца
абіваць пезаг.,, -4ю,

-4сш,

-4с, “ёюць і абабіваць, адбіваць
абівачны
іАб
,
па
жа
ід
Аб
г.,
н
а
ж
д
і
б
А
дздпо
абіджацскі
аб'іпелы [йі]

,
ёш
-е
ю,
-с
,
к.
за
і]
[й
ць
нс
'і
аб
-се, “еюць

абішьваць [й] незак. -аю,

- гасш. -ас, -аюць

абклейшчык
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абірала

ААТ
абірала разм., агульк., х“.
-лу, Т -лам, 4 -ле, ж
ДЛ-ле, Т -лай і -лаю, мк.
Р.д

абіралаўка разм. -ўцы
абіранне [ньне] -нні
абірапы
,
абірацца
-аюцца

незак.,

-аецца,
,

абіраць незак., -аю, -аеш,
86, -аюць

абіркі -рак
абітурыёпт -нта, -нце [ньце],
-нтаў
абітурыбцтка лцы [нтп],
-так
абіўка -ўцы
абіўни
абіўшчык -ка, -ку, -каў, часцей абівальшчык
абіўшчыца -цы, -ц, часуей
абівальшчыца

абіягепёз спец., -зу, абіягённыспец.
абіяціц спец., -пу, -не
аб-

гцім, -ціце, -дяць

абкалбцца [пк] зак., абкалюся, абкблешся [сься],
-лецца, -лемся, -ледёся,
-люцца
абкалбць [пк] зак., абкалю,
абкблеш, -ле, -лем, -леце,

-люць
абкалбчаны [пк]
абкадбчвацца [пк] незак.,
-аецца, -аюцца
абкалбчваць [ак]
незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
абкамёчанцы[пк]
абкамёчваць [пк]
инезак.,
-аю, -аепі, -аё, -аюць
абкамячыцца [пк] зак., аб/камёчыцца, -чацца
абкамячыць [пк] зак., абкамячу, абкамёчыш, -чыць,

-чым, -чыце, -чаць
абкаптаваныі абкантбвапы
[пк] часцей акантавёаны
абкантаваць [пк] зак., -тую,

“тўеш, -тўе, -тўюць, часцей акантаваць

абкаитоўванне [пк] [ньпе]

шні, часцей акаптбўванпе
абкаптоўвацца [пк] незак.,
-аецца, -аюцца, часцей
акантоўвацца

[пк]

незак.

-аю, -аеш, -ас, -аюць, часцей акантбўваць
абкантбўка
[пк]
-бўцы,

бвак, часцей акантбўка
абкапаны[пк]
абкапапы [пк] і абкбпаны,

акапёпы, акбпапы

ешся
-аюцца

-ёецца,

абкапаць

[пк]

вак.

абкапаць,

[шк]

зак.,

-аю,
,

-аеш, -ае, -аюць

-аЮ,

-аеш, -ёе, -аюць і акапёць
незак.
[пк]
абкапвацца
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абкапваць [ик] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абкарміць [ок] зак., абкаргміць,
млі, абкбрміш,
мім, гміце, -мяць

абкарпаны[пк]
абкарнацца [пк] разх., зак.,

[сься],
-аешся
-бюся,
гаецца, -бюцца
абкарнаць [пк] разм., зак.,

ёю, -деш, -ёе, -фюць
абкарыць [шк] зак., абкару,
абкбрыш, -рыць, -рым,
рыць
абкарэлы [пк]

абкалаціць [пк] зак., абкалачў, абкалбціш, -ціць,

абкантоўваць

[сься],

“рыце, -раць, часцей ака-

абіяцінавы

абкалаціцца [пк] зак.,
калбціцца, -цяцца

абкапёцца [шк] зак., -ёюся,

абкапацца [пе] зак., “аюся,
“аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца

абкарбць [пк]

зак.,

-Зеш, -Эе, -5юць
абкасіцца [пк] зак.,

шўся, абкбсішся
-сіцца,

-сімся,

-5ю,
абка-

[сься],
-сіцеся,

,
-сяцца
абкасіць [пк] зак., абкашу,
абкбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
абкёт [пк] спец., -ату, -аце,
часцей абкатка
абкатаны [пк]
абкатацца [пк] зак., -аецца,
-бюцца
зак., -аю,
абкатаць [пк]
-беш, -ае, -4юць
абкатачны[пк]
абкатванне [пк] [пьпе! -пні

разх.,

[пкв]

абквэцацца

зак., -аюся, -аешся [сься],
-асцца, -аюцца
абквцаць [пкв] разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
абкідацне і абкідванне [ак]
[пьне] для абодвух -ппі
абкіданы [пк]

абкідаць [пк] зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
абкідаць і абкідваць [пк]
незак.,

-деш,

адпаведна

-йю,

-ёюць;

-аю,

-ёе,

аеш,-ае, -аюць-,
абкітаваны і абкітбваны
,

[пк]

абкітавацца [пк! зак., абкі-

0.

тўецца, “ўюцца

абкітаваць [пк] зак., абкі(2ўю гўуеш, -ўе, -ўюць
[ньне]
абкітбўванне [пк]
-яні
абкітоўвацца [пк]
-аецца, -аюцца

незак.,

абкітоўваць [пк] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абкітбўка [пк] -“ўцы
абклад

[пкл]

спец.,

-да,

-дзе
абкладйнне і абкладванне
[шкл] [ньне] для абодвух
-нні
абкладацца і абкладвацца

[пкл] незак., адпаведна
-ёюся, -ёешся [сься], -ёецца, -4юцца; -аюся, -аешся

[сься], -аецца, -аюцца
абкладаць:
і
абкладваць
[пкл] незак, адпаведна

-ёто, -йеш, -ае, -4юць; -аю,
“аеш, -ае, -аюць
абкладзены [пкл]
абклёдка [пкл] [тк] -дцы

[цц], -дак

абкатвацца [пк] незак., -аец-

абкладчык [пкл] [чч]

абкатваць [пк] спеў., незак.,

-ку, -каў
абкладчыца [пкл] [чч] -ды,

ца, -аюцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць
абкатка [пе] спец., -тцы
[цц] ёі абкат

абкатпы [пк] спец.
абкатчык [пкачч] -ка, -ку,
дкаў
абкатчыца (пкачч] -цы, -ц
абкаціцца [пк] згак., абкбціцца, “цяцца

абкаціць [пк], зак., абкачу,
абкбціш, -ціць, -цім, -ці-

де, цяць

абкачаны[пк]

абкачацца [шк] Зак, -дюся,

-бешся, -аецца, -фюцца
абкачаць. [шк] зак., -аю,
-беш, -йе, -дюць
абкачванне
[пк]
[пьпе]
апі
абкачвацца

[пі]

незак,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

абкёчваць (пк] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

абквбцаны [пкв] разл.

-ка,

“д

абклаеці [пкл] [сьці] зак.,
абкладу,
-дзёш,
-дзё,
-дзём, -дзяцё, -дўць
абкласціся
[акл]
[сьці]
зак., абкладўся, -дзёшся
[сься], -дзёцца, -дзёмся,

-дзяцёся, “аўцца

абклбста [пкл] і акабепы

абклёіць [пклейн] зак., -бю,
“біш [сні], -віць, -ёлць і

аклёіць
абклёйванпе кл] [ньне]
-нпі і аклёйваннце
абклёйвацца [пкл] незак.,
-аецца, -аюцца

вацца

абклёйваць

[(пкл]

і аклёй-

кмезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і
аклёйваць
абклёйка [пкл] -йцыі ак-

лбйка

абкаёйшчык Дпкл] -ка, -ку,
-каў ё аклёйшчык

абкусванце
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абклейшчыца

Ц
А
А

абклёйшчыца [пакл] -цы, -ц
і аклейшчыца
незак.
абклёўваць (пкл]

-ае, аюць
абкляваны ([пкл]

абкляваць [пкл]

аб-

клюб, -ююць

абкблак [пк] -лка, -аку
абкблаты [пк]
[ньне]
[пк]
абкблванне
-нні

незак.
[пк]
абкблвацца
(іголкай і інш.) -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
(адколвацца)
-аюцца;

гаецца, -аюцца

абкблваць [пк] незах., -аю,

-аеш,-ае, -аюць
абкбм [апком] (абласны камітт) -ма, -ме, -маў

абкбмаўскі[пк]
абкбпаны [шк] ё абкапёнпы,
акбпаны, акапаны
[пьне]
[пк]
абкбпванне

гні і акбпвание
незак.,
[пк]
абкбпвацца
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і акбпвацца
абкбпваць [пк] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і акбпваць
абкбпка [пк] -пцы
абыбраны [пк] часцей акоб-

рацы
[пьне]
[пк]
абкбрванне
-нці, часцей акбрванне
незак.,
[пк]
абкбрвацца
гаецца,

-аюцца,

часуей

акбрвацца

абкбрваць [пк] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць,

часцей

акбрваць

абкбрм [пк] -му, -ме
абкбрмлены [пк]
абкбрмліванне [пк] [ньне]
-нпі
абкбрмлівацца [пк] незахк.,
“аецца, -аюцца
абкбрмліваць (пк] незак.
-ато, -аеш, -ае, -аюць
абкбе [пк] -са, -се, -саў
абкбўзаны [пк]
абкбўзаць [пк] гак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
абкбўзваць [пк] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абкбчаны [пк]
абкбчванне [пк] [пьне] -іпі
незак.,
абкбчвацца [пк]
-аецца, -аюцца
абкбчваць [пк] лезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

абкбшаны [пк]
[пьне]
абкбшванне [пк]
“ші
незак.
[пк]
абкбшвацца
гаецца, -аюнца
абкбшваць [шу] незак., -аю,
гасці, -ае, “аюць
абкрадйнне і абкрадваше
[нер] [ньне] для абодвух
міні, пяяў

-аецца,

-децца, -аюцца;
гаюцца

абкрадаць

зак.,

зак., -аю, -аеш,-ае, -аюць,
часцей акрываўліваць

абкрадацца ёі абкрадвацца
адпаведна
незак.
[шкр]

абкрывацца [акр]

-Аюся, -4ешся [сься], -бсц-

абкрадваць

ё

ца, -аюцца, часцей акры-

вацца

[шкр) пезак., адпаведна
810, -деш, -4е, -аюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
абкрадзены [пкр] часцей
абакрадзены
абкрасці [пкр] [сьці] зак.,
-дзе,
-дзеш,
абкрёду,
-дуць, часцей абакрасці
абкружаны [пкр] часцей акруўжапы
абкрузжйцца і абкрўжвацца
[шкр] незак., адпаведна
-аюся, -йешся [сься], -бец-

абкрываць
[пкр]
пезак.,
-Аю, -аеш, :йе, -дюць, час-

цей акрывёць

абкрыты[пкр] часцей акры-

ты

абкрыцца [пкр] зак.,юся,
гысшся [сься], -мецца,

-ыюцца, часцей акрыцца

аберыць [пкр] зак., -ыю,
-ыеш, яе, -ыюць, часцей

акрыць
абкрышаны[пкр]

абкрышванпе [пкр] (пьне]

ца, -4юцца; -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца,

-пні
абкрышвацца [пкр] незак.,
-аецца, -аюцца
абкрышваць [пкр] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абкрышцяцца [пкр] зак., аб-

часцей акружацца, акружвацца
абкружаць і абкружваць
незак., адпаведна
[пкр]
-4ю, -беш, -ае, -ёюць; -аю,

часцей

-аеш, -ае, -аюць,

кришыцца, -пацца

акружаць, акрўжваць
абкружіяцца [пкр] зак., абабкружышся
кружўся,
[сься], -кыцца, -кымся,

абкрышаць [пкр] зак., абабкрышыш,
крышу,
-шцыце,
-шцым,
ацыць,
-шаць
абкўкліванце [пк] [ньне]
-нні, часцей акукліванне
абкўклівацца [пк] незак.,

-кыцеся, -жацца, часцей

акружыцца

абкружыць [пкр] зак., абабкружыш,
кружў,
-жыце,
жыць, -жым,

ліцца.

абкураны[пк]

абкўраць

абкруціць [пкр]

аб-

кручў, абкруціш, -ціць,
-цім, -ціцё, -цяць

абкручаны [пкр]
абкручвапне [пкр]
-нпі

абкрўчвацца [пкр]

незак,

.
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абк
-аеш, -ае, -аюць
[пк]

разм»,

гак., -ею, -ееш, -ее, -еюць
,
л
з
а
р
]
ик
[н
а
ц
ц
і
м
ы
д
б
р
у
абк

[льне]

віць

зак. -аю,

-нні, -нняў
незак,
абкўрвацца [пк]
-аюся, -аешся [сься], -аец-

абкурбдымець

гаюся, -аешся[сься], -аецца, -аюцца
незак.,
абкручваць [пкр]
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.
абхрывавіцца [пкр]
-аўлюся, -ёвішся [сься],
-дпіцца, -Явяцца, часцей
акрывавіцца
зак,
[пкр]
абкрывавіць
,
ць
ві
-а
ш,
ві
-4
,
о
л
ў
а
а
в
ы
р
к
а
й
е
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с
а
ч
вяць,

-аюцца,

[шк]

-аеш, -ае, аюць
[пк]
абкўрванне

[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

зак.,

часцей.

акўклівацца
абкўкліцца [пк] зак., -ліцда, -ляцца, часцей акўк-

абкруўцішся

цеся, -цяцца

-аюцца,

-аецца,

-каць, часцей акружыць
разм.
абкружэнец [пкр]
-ица, -нду, -нцаў, часцей
акружэнец
[ньпе]
абкружэнне [пкр]
-ппі, -нпяў, часцей акружэцне
абкруціцца [пкр] зак., аб-

кручуся,

незак.,

ке-

зак., -міцца, -мяцца

абкурбдыміць

гак.,
-мяць

[пк] разм».
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абкусвацца

невак.,

[пк]

абкўсвацца

“аецца, -аюцца
абкўсваць [пк] пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

аблава -две, -аў
аблавіць зак., аблаўлю, абдбвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
аблавух (пра чалавека) 4аянк., -ха, сху, хаў

аблавўха і аблавўшка (шалка) адпаведна -ўсе, -Ух:

-шцы, -шак

аблавухі

аблагоджаны
аблагбдзкваць

-аю,

пезак.,

“аеш,-ае, -аюць

ак.,
аблагодзіць
гдзіш, -дзіць, -ДзяцЬ

“джу,

аблёда разм., -дзе
абладжаны
абладзжванне [ньне] -пні
абладнвацца пезак., -аюся,
гасшся

[сься],

-аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
аблалдиіваць
-асш, -ае, -аюць
-дяіуся,
абладзіцца зак.,
-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

абладзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць

аблажніх
аблажыцца зак., аблажўся,
аблбжжышся [сься], -жыц-кымся, -жыцёеся,
ца,
гэкацца
аблажыць зак., аблажу, аблбжыш, жыць, -АЫМ,
жэкыце, -жаць
аблажбшне [цьне] -шці, -нняў
аблазіць (лазіць у многіх

месцах) разх., зак., аблё-

жу, аблазіш, -зіць, -зяць;
незак., “зіць,
(1іняць)
-зяць
аблакаціцца зах., аблагачўся аблакоцішся [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцёеся,
“цяцца

аблакбчвацца пезаг., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
аблакціраванце [пьпе] сад.,
-ппі
аблакціраваны
аблакціравацца зак., -руец-

да, -руюцца

аблакціраваць

зак.,

сруеш, -руе, -руюць

“рую,

аблакцірбўка ўцы
абламаны і абабмапы
абдамацца зак., абломіцца,
-мяцца
абламаць зах., абламаіо, аблбміш, -міць, -мім, -міце,

-мяць; абламі, -мбм, -міце

аблапа (абласна аддзёл на-

рбднай асеёты) м., нескла.

абайпаць разлм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

аблаёпіць разм., зак., -паю,
-піш, -піць, -пяць

аблаплены разм.
аблёпліваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аблапобшаны разм.

аблапбшваць разх., неза,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
разм.,

аблапбшыць

зак.,

-шу, -шыш, -шыць, -шаць
аблас
аблатапыразх.

абаатаць разм., зак., -аю,
аеш, -ае, -аюць

аблаташыць разм., зак, абаблатбшыш,
латашу,
-шыце,
-шым,
сшыць,
-шаць

аблатбшаны
аблатбшваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
аблаўшчык-ка,-ку, -каў
аблахмацець разм., зак.,
ею, -ееш, -ее, -ёюць
аблахмаціцца рагм., зак,
-ёчуся, -ёцішся [сься],
-ёціцца, -ёцяцца

аблачына -не, -и

[пьпе]

аблачние

-ппі
аблашчаны
аблашчваць

незак.,

арк.
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
аблашчыць гак., -чЧу, -зыш,
-чыць, -чаць
аблаяны
аблаяць зак., -4ю, -аеш, -ёе,
-аюць
аблвыкапкбм (абласны выканёўчы, камітэт)
-ма,

-ме, -маў
аблбглы
аблёгчаны[хч]
аблёгчы [хч] зак., аблягу,
абляжаш, -яа, -кам, -жаце, аблягуць; аблёг, аблягла, -лб, -лі; абляя,
зкце [шц]
аблбгчыся [хч] разл., зак.,
-аяжацца, -лягуцца
абледзянёлы

абледзяпбиие [цьпе] шпі,
гашяў
абледзянёць зак., -бю, -беш,
ёе, -бюць
аблбжанпыразл,

аблёжвацца разх., незЗаі.,
даецца, -аюцца
аблёжваць разм.
пезак.,
гаю, -асш, -ае, “аюць
абабзлы
аблёзці [сьці] зак., -зу, -зеш,
36, -зуць
аблепавацца разм., гак., аблянўюся, -усшся [сься],
ўецца, -уюцца
абаёплепы
аблбплівашне [ньые] -ші,
-нп
яў
Д
а
аблёплівацца пезак., -аюся,
“асшся
[сься],
-аецца,
-аюцца

і

аблянайцца

аблёпліваць

-аю,

незак.,

-асш, -ае, -аюць і абляпайць

аблёсспыспец,
аблбт разм., -ёту, -ёце
аблёбтаваныразм.
аблётаваць разх., зак., “туе,
туюць

аблётак абл. -тка, -тку,
-ткаў
аблёт -ёту, -ёце, -ётаў
аблётаны
-аецца,
зак.,
аблётацца

-аюцца
аблётаць зак., -аю, -аеш,-ае,
гаюць і аблятаць

аблётваць незак., -аю, -аеш,

дае,-аюць

абліванне [ньце] -нні, -нпяў

абліваны
абліваха разм., -асе, гах
-бюся,
незак.,
аблівацца
[сься], -аецца,
-бешся

-бюцца
абліваць незак., -аю, -аеш,

-де, -ёюць
аблігаціійны
аблігацыя -ыі [ыйі], -ый
аблізаны
аблізацца зак., абліжуся,
абліжашся [сься], -жацца,
-жамся, -кацеся, -куцца
аблізаць зак., абліжу, абліжаш, -ка, -кам, -жаце,
-жуць
аблізванне [ньне] -пні
аблізвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца
аблізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

аблізиўцца разх., зак., -нуся,
-нёшся
[зьпесься],
-ібцца, -нёмся, -няцёся,

ліўцца

аблізпўць зак., -знў, -зпёш
[зьне], -зпб, -знём, -знядё, -зиўць
аблік разм., -ку
абліпанце ішыте] -ппі
абліпёць незак., -4е, -йюць
абліппиуць заг., -не, -пуць
абліецелаець
бат., -цю

[сьце]

аблісцелы[сьце]
абліеценне [сьце]
-ппі

[сьць]

[пьпе]

аблісцець [сьце] зак.,

-еюць
абліты

-се,

аблітэрацыя лмед., -ыі [ыйі]

абліцавапы абліцбваны
абліцаваць зак. абліцую,

сўсш, -ўе, -ўюць

абліцбвачны
абліцбўвапне [пьпе] -ппі
абліцбўвацца незак., -аецца,
-аюцца
абліцоўваць
кегак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
абліцбўка -бўцы, -бвак
абліцоўшчык -ка, -ку, -гаў

абмазачны
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абліцоўшчыца -цы, -ц

абліцца зак., -іюся, Ўбшся

[сься], Зёцца, -іёмея, -ія-

цёся, -іюцца і абалыдся,

гльбшся

[сься], -льёцца,

-льёмся, -льяцёся, -льюцца; абліўся, аблілёся, -лб“ся, -ліся; абліся, а бліцеся
абліць зак., -ию, -ібш, -іс,
-іём, -іяце, юць ў абалыб,

-льбш, -льё, -льём, -льяцё,
-лыдць; абліў, абліла, -ло,
глі; аблі, адліце
аблічаны
аблічванне [нцьпе! -ші
аблічвацца незак., -аюся,
-гасшся

[сься],

“аецца,

“аюцца
аблічваць незак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць

аблічча -ччы, -ччаў
аблічяцца зак., аблічуся,

аблічышся [сься], -чыцца,

-чымся, -чыцсся,-чацца,
аблічыць зак., аблічў, аблічыш, -чыць, -Чым, -чыцс,
чаць
аблбга і абабг адпаведна
-бзе, -бг; -бгу, -бгаў і абпбжына
аблбгавы
аблбжацы
аблбжваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
аблбжны
аблбжыпа разл, -не, -п, часцей абабга
аблбкі -каў, адз. воблака,

часцей вбблакі
аблбм -му, -ме, -маў

абябмак -мка, -мку, -мкаў
аблбмапы і абламаны
авабмаўшчына -не
аблбмкавы
аблбмліванпе і аблбмванне
[пьпе] для абодвух -нпі
аблбмлізвацца і абломвацца
незак., для абодвух -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
аблбмваць
аблбмліваць і
незак., для абодвух

-зю,

-аеш, -ае, -аюць

абабчь (абалона) абл., -пншо
[пымо], -ней і яў
абабў -бву, -бве, -бваў
аблоўлены
аблбўлівание [пыне] -нні
аблбўлівацца кезак., -аецца,
“аюцца
абдбўліваць

пезгак.,

-аю,

-авш, -ас, -аюць
аблпрафеавёт (абласцыпрафесіяшільны савёт) -бта,
ёце, -бтаў
абаўбіца абла., -цы, -ц
аблуда аба., -дзе, -д і -даў

абяўдны абл.
аблузАаны
аблузацца
зак.,
“аюцца

-йецца,

аблузёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
абаўзвание [цьне] -ші

абаўзвацца инезак., -аецца,

-аюцца
аблўзваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
аблупіцца зак., аблупіцца,
-пяцца
аблупіць зак., аблуплю, аб-

чу,
аблёгчыш, “чыць,
“чым, -чыце, -чаць; аблягчыў, -ыла, -ылі
аблягчэнне [хчэпьпе] -ппі,
гпляў
абляжіацца

,разх.,

зак.,

[пьпе]

-нші,

“цца, -кацца
абляжіаць разм., зак, -жу,
кыш, -кыць, хім, аблежыцё, абляжаць
-нпі,
аблямаванне [пьпе]
часцей аблямоўка
аблямаваны
аблямаваць зак., аблямую,

аблўплівацца незак.,

-аец-

аблямбвачны

дупіш, -піць, -пім, -піце,

пяць
абаўплены
аблўпліванне
ліняў

ца, -аюцца
-аю,
аблўплінаць незак.,
-аеш,-ае, -аюць
абаўшчаны
абаўшчванне [ньне] ші ,
абаўшчвацца незак., -аец-ца, -аюцца.
незак., -аю,
аблўшчваць
-аеш, -ае, -аюць
абаўшчыцца зак., -чыцца,
чацца
абаўшчыць зак., -чу, чыш,
“чыць, -чаць; адлўшч і
-чы, -чма, -чце [шчц]

аблыгёны і аблиганыраза.
аблыгаць разм., зак., -аю,
гаеш, -4е, -ёюць
разм.,
аблыгваць

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
:
аблысёлы
аблысённе [ньне] -ипі
аблысёць зак., -ёю, -бвеш,
-6е, -бюць
аблытаны
зак.,
аблытацца
[сься],
гаешся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
аблытаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
аблытванне [цьне] -нні
аблітвацца незак., -аюся,
-аешся

ў(сься],

-аецца,

-аюцца
абліптваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
аблюбаваны
аблюбаваць зак., абліобую,
-ўсш, -ўе, “ўюць
аблюббоўванне [цьпе] -іпі
аблюббўвацца незаг., -аецца, -аюцца
аблюббўваць незак. -аю,
-асш, -ае, -аюць
аблягае “пьне] аш
аблягаць пезак., -4е, аюць
пезак.,
[хч]
аблягчацца
-аеішся
юся,
-бсцца, гаюцца

[сься],
,

аблягчаць [хч] незак. -аг,
-4еш, -йе, -аюць
аблягчицца [хч] зак», абаблбгчышся
лягчуся,
сься], “чыцца, -чымсЯ,
-чыцёся, -чаццаў, абляі“
пяўся, атлася, -мліся
абаяічаць [хч] зак., абляі-

ўеш,-ўе, -ўюць

аблямоўванпе [цьпе] -пні
аблямбувацца пезак., -аец-

ца, -аюцца
аблямбўваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
аблямоўка -бўцы, -бвак і
аблямаванне
абляпаныразм.
разм.,
абайцацца

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
аблйпвацца разм.,

пезак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
аблйпаць разм., зак., -аю,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

незак.
абляпваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абляпіха -ісе
абляпіхавы
абляпіцца зак., абляплідся,
аблёпішся [сься], -піцца,

-пімся, -піцеся, -пяцца
абляпіць зак., абляплію, аб-

лёпіш, -піць, -пім, -піце,
-яць
абляпаяцца пезак., -Яюся,
[сься], -яецца,
-яешся
-яюцца,

часуей аблёплі-

вацца
абляплйць незак, -яю, -Яеш,
-яе, -яюць, часцей аблёпацваць
аблясённе [цьпе] спеу., -нпі
аблясіць. спец., зак. абля-

шў, аблёсіш, гсіць, ггім,
-сіце, -сяць; аблясіў, -іла,
“ілі
аблятанпе [пьпе] -ші

аблятаныспец.
аблятаць зак., -бю, -йеш,
-40, -бюць

аблятаць (да. абляцёць) не-

зак., -ёю, -деш, -ае, -аюць
аблаяут лінгв., -ута, -Уце
абляцёлы

абляцёць зак, -лячу, -аяціш, -ляціць, -ляцім, -ледіцё, -ляцЯць
,
абмазаны
абмазацца зак. абмажуся,
жкашся

[сься],

кацца,

,
-жуцца
л,
ма
аб
к,
за
ць
за
ма
аб
зка, “а, “ЧУЦЬ
абмазачны

абмераць
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абмазванпе

МАМА

абмазванне [ньпе] -ниі

абмазвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся

-аюцца

абмазваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
абмазгаваны

[зг--з

вы-

абмазгаваць

[зг--з

вы-

бухн. г] разм.

бугн. г] разм., зак., -гўю,

тўеш, “туе, -гўюць

абмазгбўванпе [зг--з выбухн. г] [пьпе! разм., -шпі

абмазгбўваць [зг--з выбузн. г] разм., пезак., -аю,
аеш, -ае, -аюць
абмазка [сі4 -зцы [сц]

абмакаёць незак., -4ю, -аеш,
-бе, -ёюць
абмакваць незак., -аю, -аеш,
ае, -аюць

абмакиўць зак., гаў, -нёш,

-нё, -пём, -няцё, -пуць
абмакрэлы
абмакрэць захк., ію, -зеш,
-Зе, -бюць

абмаладжённе [ньпе] -пні,
Часцей. амаладжэцне
абмаладзіцца зак., абмалаабмалбдзішся

джуся,

[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца, часцей
амаладзіцца

абмаладзіць зак., абмаладжў, абмалбдзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць, часцей амаладзіць
абмалаціцца зак., абмалачўся, абмалбцішся ][сься],
-ціцца,

-цімся,

-ціцеся,

цяцца

абмалаціць зак., абмалачу,
абмалбціш, -ціць, -цім,
ціце, -цяць

абмалёўванне [ньне] -нлі
абмалёўвацца незак., -аецца, -аюцца
абмалёўваць незак, -аю,
-авш, -ае, -аюць
абмалёўка -ёўцы, -ёвак
абмалбджапы часцей ама-

лбджаны

абмалёджвашце [ньне] -ші,
часцей амалбдзжванне
абмалбджвацца
незак.,
“аюся, -аешся [сься], -аецпа, -аюцца, часцей

ама.

лбджвацца
абмалбджваць незак., -аію,
“аеш, -ае, -аюць, часцей

амалбджваць
абмадлбт -бту, -бце
абмалбць разм., зак., абмяліб, абмёлеці, -ле, -лем,
-леце, -людь
абмалбчаны
абмалбчванце [пьпе] -ппі
абмалбчвацца пезак., -аецца, -аюцца

абмалёчваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
абмаляваша

-аю,

абмалявёцца зак., абмалююся, -дешся [сься], -юец,
-ца, збюцца

абмаляваць зак., абмалюю,
-юеш, -0е, -Оюць
абман -ну, -пе

абмапвацца хкезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гасшся

-аюцца
-аю,
незак.,
абмапваць
-аеш, -ае, -аюць
абманіць зак., абмап0, абманіш, -піць, -нім, -ніце,
ляць, часцей абмануць
абмапліваець [сьць] -цю

абмаплівы
абманцы
абманўты
абманўцца
-нёшся

зак,
[сься] ,

,
-пўся,
“нёцца,

-нёмея, -няцёся, -пўцца

абмапўць зак., -ну, гнёш,
-нё, -нём, -цяцё, -иўць

і

абмапіць,
абмашшчык -ка, -ку, -каў
абманшчыца -ды, зі

абмаражбнне [ньне] -пні
абмарачыцца

зак.,

разм.,

абмарачуся, абмарбчышся [сься], -ыцца, “чымся,
-чыцёся, -чацца; «абмараыўся, -ылася, -яліся
абмарачыць разм. зак., абабмарочыш,
марачу,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць;
абмарачыў, -ыла, -ылі
абмарачние [ньне] разм.,
глі, -нняў
абмарбжаны
абмарбэжванне [ньне! -нні,
-пяў
абмарбожвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
абмарбжваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
абмарбзіцца зак., -бліуся,
-бзішся [сься], -бзіцца,
-бзяцца
абмарбзіцьзах., -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
абмарочаныразжх.
абмарбчваць разл., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абмаслецы [сьле]
абмаелівацца [сьлі] незак.,
-аюся, -асшся (сься], -вецда, -аюцца
абмёсліваць [сьлі] пезак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
абмаеліцца “сьлі зак., -лію“ся, -лішся [сься], -ліцца,

-ляцца

абмаеліць [сьлі]

зак., -лю,

ліш, “ліць, -пяць
абматаны і абмбтаны
абматацца
Зак.,
-аюся,
-ошся
[сься],
-аецца,
“аюцца
абматаць зак., -4ю, -беш,
-ае, “аюць

абматыкавёцы і абматіча-

пы
абматыкаваць і абматычыць
-кую,
адпаведна
зак.,

-кўеш, -куе, -кўюць; -чу,

-чыш, -чыць, -чаць
абмаўляцца незак., -Яюся,

-яецца,
[сься],
-ясшся
-яюцца
абмахвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

-аюцца

абмахваць незак., -аю, -аеш,

,

-ае, -аюць

-иўся,
зак,
абмахиўцца
-пёцца,
[сься],
-нбшся
гнёмся, -няцёся, “нўцца

абмахиўць гак., -нў, -нёш,
-нё, -пём, гняце, -нўць

абмацапы
зак.,
абмацацца
[сься],
-аешся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
абмацаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
-нні,
(ньпе]
абмацвапне
-пняў

абмацвацца кезак., -аюся,
-авгшся

[сься],

-аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
абмацваць
-аеш, -ае, -аюць
абмачицца зак., абмачуся,
абмочышся [сься],

-чыц-

ца, -чымся, -чыцеся,-чацца
абмачыць зак., абмачу, абмбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
[сьць]
абмежавальнасць
-цю
-ка,
абмежавальпік тэг,
-ку, -каў
абмежавальны
абмежавана прысл.
абмежаванасць (сьцьў -цю
абмежаваше [ньне] -ппі,
-пняў
абмежаваны
абмежавацца зак.,
абмя-

жуюся,

-ўешся

[сься],

-ўЎсцца, -ўюцца

абмежаваць зак., абмяліўю,
зўеш, -ўе, “ўюць

абмёжак -кка [ші], -кку,
сккаў, часцей узмёжак

абмён -пу, -по
абмёнепы
абменны
абмёпьвацца пнезак., -аюся,
-асшся
[сься],
-аецца,

гаюцца

абменьваць

пезак.,

-аеш,-ае, -аюць

-аю,

абмёр -ру, -ры, -раў
абмераны

абмёрацца
зак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
гаюцца
абмераць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

абмяшаны
АН
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абмерванне
А

-тні,

[ць]

абмёрванве

-нняў
абмёрвацца незак., -аецца,
гаюцца і абмярйцца

,
сш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
р
ё
м
б
а
-ае, -аюць і абмяраць
абмёрзлы
ш
е
н
у,
-н
,
к.
за
ь
ц
у
н
з
р
ё
м
б
а
[рзьце], -пе, -пуць; абмёрз, абмёрзла, -лі [зьлі]
,
і
п
е!
ьн
[п
е
н
н
а
в
а
к
р
е
абм
-иняў

абмеркаваны

абмеркаваць зак., абмяркўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

абмёрны
абмёрці разхм.,

аба-

Зак.

, -рамрў, -рэш, -рэ,р,-раом
бмёрла,

цё, -руць; абмё
-лі: абамры, -ыце

абмёршчык -ка, -ку, -каў
абмёршчыца -цы, -ц

абмёсці [сьці] зак., абмяту,

абмяцёш, -цё, -цём, абмецяцё, абмятуць

абмёецены

абмёшаны і абмяшаны
абмёшванне (ньне] -нці

абмёшвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,

незак.,

абмёшваць

-аеш, -ае, аюць
абмін (абгон) разм.
-не
абмінпйцца
-аюцца

незак.,

-ну,

-аецца,

абмінаць незак., -ёю, -ёеш,
-4е, -йюць
абмінўты
абмінўць зак., -нў, -нёш,
цё, -нём, -няцё, -аўць
разм.,
абміранне [ньне]
апі, -апяў
абміраць разлм., незак., -ёю,
-деш, -8е, -ёюць
-оўліюся,
абмбвіцца зак.,
-бвіцся (сься, -бвіцца,
-бвяцца
абмбклы
абмбкнуць зак., -пу, -неш,

-ие, -пуць
абмба -лу, -ле

абмбтачны
абмбтванне [ньне] -нпі
абмбтвацца незак., -аюся,
-зецца,
[сься],
гаешся

гаюцца
абмбтваць пезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

абмбтка -тцы [цц], -так
абмбтчык [чч] -ка, -ку, -каў
абмбтчыца [99] -цы, -ц
абмбчаны

гагшся

зак,

-рўюся,

[сься], аецца, -аюцца;
-Яюся, -лешся [сься], -яец-

ца, “яюцца

абмыльваць

абмыты
абмыцца зак., -мюся, -ыешся. [сься], -ыецца, -ыюцца
абмыць зак., -ыю, алеш, -ые,

-ыюць

абмундзіраваць [ньдзі] зак.,

абмяжбўванце (ньне! -цні
. незак.,
абмяжоўвацца

рўю, -рўеп, -рўе, -руюць

абмундзірдвачны [ньдзі
-аюся,

-аюся,

[пьдзі]

[сься], -аецца, -аюцца

абмундзіроўваць [ньдзі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

абмундзірбўка [ньдзі] разм.,
-ўцы

абмураваны
абмуравацца зак., абмуру-

-ецца, -ўюцца

абмураваёць зак. абмурўю,
гуеш, -уе, зуюць

абмўрзаныразм.
зак.,
разм.,
абмурзацца
[сься],
-аюся, -аешся
-аецца, -аюцца
абмўрзаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абмуроўванне [ньне] -нні
абмуроўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

абмурбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абмурбўка -ўцы
абмурбўшчык -ка, -ку, -каў
абмусблак абл., -лка, -аку,
-лкаў

абмусолены разм.
абмусбліць разм., зак., -лю,
-нпі,

[ньне]
абмывашше
-нняў
абмывацца незак., -аюся,
[сься], -4сцца,
гасшся

пезак., -аюся,

[сься],

-аецца,

гаюцца

абмочваць незак., -аю, -аёш,

-ае, -аюці»
абмўльвацца пезак., -асцца,
-аюцца

абмываць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

;

абмизганы [зг--з выбугн.

г] разм.
.
тн
бу
вы
з
-2г
[з
ь
ац
зг
мі
аб

г] разм., зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
абмилены

-ляцца
(памыліцца)
абмыліцца
абл., зак., абмыліся, абміалішся (сься), -піцца,

глімся, -ліцеся, -ляцца
,
іш
-л
ю,
-л
,
к.
за
ць
лі
мя
аб

-лцы, -лак
абумльвацца г2іжм.,
гаецца, -аюцца

[сься],

абмяжоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
абмякаць незак., -аю, -аеш,
-де, -юць
абмяклы

абмякнуць зак., -ну, -неш,

-не, -нуць
абмялёлы
абмялённе [ньне] -нпі
абмялёць зак., -бе, -ёюць
абмяніць зак., абмяню, абмбніш, -ніць, -пім, -ніце,
-няць
-яюся,
зак.,
абмяняцца

[сься], -яецца,
-Яешся
гяюцца
абмяняць зак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
абмярацца незак., -аюся,
-йецца,
-Асшся [сься],
-аюцца і абмёрвацца
абмяраць незак., -ёю, -ёеш,

-ае, -фюць і абмёрваць
абмярзённе [ньпе] -ипі
абмярзаць незак., -аю, -аеш,

-йе, -дюць
абмяркбўвацца незак., -аецца, -аюцца

абмяркбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць

[рдьве!
абмярцвёлаець
[сьць] -цю, часцей амярцвёелаець

абмярцвёлы [рцьве] часцей
амярцвёлы
абмярцвённе

Грцьвеньпе]

ані, гіпяў, часцей амярцвённе

,
к»
за
]
ве
дь
[р
ь
ц
ё
в
ц
р
я
м
аб
-ёо, -беш, -ёе, -бюці» часцей амярцвёць

абміяліцца гіл., гак., -ліцца,

-ліць, “ляць
(памылка)
абміялка

-аешся

-аецца, -аюцца

-аешся

гліш, -ліць, -ляць

незак.,

піш, зліць, “ляць

[сься], -руецца, -руюцца

незак,

хім,

гаю, -асш, -ае, -аюць
абмыеліць [сьлі! зак., -лю,

-русіцся

абмундзіроўвацца

і абмылйцца

(памыляцца) абл., незак.
адпаведна -аюся, -асшся

-аюцца

абмбтапы і абматапы

абмбчвацца

абмильвацца

незак., -аю,
абмўльваць
-аеш, -ае, аюць
абмўляны
-яюся,
зак.,
абмўляцца
-яецца,
[сься],
-яешся
гяюцца
абмуляць зак., -яю, -ясш,
-ле, -яюць
[пьдзі]
абмуцдзіраванпе
[цьне] -пні
абмундзіраваны [ньдзі]
[ньдзі]
абмундзіравацца

аба,
незак.,

абмятанце [цьме] -ші,
абмятацца

гдошся

-4ЮсЯ,

незак.

-аецца,

[сься],

-аюцца

абмятаць незак., -ёю, -асш,
-4е, -аюць
абмяты
,
а
ц
ц
ё
н
и
м
а
б
а
,
к.
за
абмяцца
-туцца

,

,

,
П
і
ё
н
,
ў
а
и
м
а
б
а
,
к.
за
абмяць
ь
ц
ў
а
,
ё
ц
я
п
,
м
ё
п
б,
-п
абмяшіацы і абмешапы

абпаскуджвацца
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ААА
абмяшаць

абмяшёць зак., -ёю, -аеш,
,
-4с, -4юць
абнавіцца зак., абнбвіцца,
“вяцца
абпавіць зак., абпаўлю, абнибвіш, -віць, -вім, -віце,
-ВЯЦЬ
абпаджаныразм.
абпіджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
абнадзёепы
абнадзёіцца [ейі] разм., зак.,
[ейісься],
-бюся, -бішся
,
-біцца, -бяцца
абпадзёіць [ейі зак. -ёію,
-біш [ейі], -біць, -ёяць

-сбш, -сё, -сём, абпесяцё,
абнясўць; абпёс, абнёсла,
,
“лі [сьлі]
-нні,
[цьне]
абпімаше
-нняў і абдыманне
абпімацца лезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-дешся
-аюцца і абдымацца.
абнімаць незак., -аю, -беш,
-ае, -йюць і абдымаць

абпадзёйваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

-сяцца
абнбсіць незак., абпбшу,аб-

-нні

абпадзёйванне [пьпе]
абнадзёйлчівы

абпёдзіцца разм., зак., -даіуся, -дзішся сься], -дзіцца,
-дзяцца, часцей прына-

дзіцца

абнадзіць разм., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей прыпадзіць
зак.,
лар,
абнайтбвіць
-бвіць,
-бвіш,
-бўлю,
-бвяць

абнарбдаванне [ньне] -нні
абнарбдаваны

абнарбдаваць

зак.,

-дую,

дуеш, -дуе, -ДуЮцЦЬ.

абнаеёніцца

зак.,

-піцца,

-няцца
абпасёніць зак., -ню, -ніш,
-піць, -пяць

абнасёньванне [ньне] -ппі
абнасёньвацца незак., -аецца, -аюцца
абнасіцца зак., абпашуся,
абнбсішся [сься], -сіцца,
гсімся, -сіцеся, -сяцца

абпасіць зак., абпашу, абпбсіш,

-сіць,

-сім,

-сіце,

-сяць
[ньне]
-ппі,
абнаўлёцне
-нняў
абнаўлёцчы
абпаўляльнік -ка, -ку, -каў
абпаўляльны
абнаўляцца незак., -яецца,
-яюцца
абнаўляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
абначанаць
разм.,
зак.,
-яўю, -чуеш, -чўе, -яўюць

абпемагаць хезак,
-ёю,
-беш, -бе, -дюць
абпемагчы ў абпемагчыся
[хч] раам., зак., адпаведка
абпемагу,
абпяможаш,
жка, -кам, -жаце, абниямогуць; абнямбг, абпемагла,
-яб, -лі; абпемагуся, абпямбожашся [сься], -дацца, -ламся, -жацеся, абнямбгуцца; абпямбгся [хе],
абпемаглёся, -пбся, -ліся
абпёсепы
абцёсці [сьці] зак., абнясу,

абцімкі -каў ё абдимкі
абибва разм., -бве, -бў, часцей абпбўка
абибжка [шк] (пылок з кве-

так) -жцы [шц]
абпбжкі [шш] (воўна) -жак
абибсіцца незак, -сіцца,

пбсіш, -сіць, -сяць
абибскі разм., -скаў, адз.
абибсак, -ска, -ску
абпбўка -бўцы, -бвак і абнбва
абпбўлены
абнбшаны
абибшвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
абнбшваць
-аеш, -ае, -аюць
абшбханы
абнібхацца разх., зак., -аецца, -аюцца
абпюхаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абнібхванне [ньне] -пні
абніюхвацца незак., -аецца,
-аюцца
абнюхваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

-мемся, -мецеся, -муцца;
абпяўся, абпялася, -лося,
-ліся
абийць зак., абніму, абнімеш, -ме, -мем, -меце,
муць; абняў, абняла, -ло,
-лі
,
абб злучн. і альбб

абогатварацца незак., -ёюся, -бешся [сься], -аецца,
-аюцца і абагаўляцца,
незак., -аю,
абогатвараць

-деш, -ёе, -аюць і абагаў,

ляць

-ру,
Зак.,
абогатварыць
рыш, -рыць, -рым, -ры-

цё, -раць і абагавіць
абогатварэнне [ньпе] -нці
і абагаўлёние
аббдва ліч, м, РМ -двух,
Д -двум, Т -двума

аббддзе [дзьдзе] зб., -ддзі
аббе ліч., РМ абаіх [айі], Д

-ім, Т -імі
абаз -зу, -зе, -заў
аббзнік [зьні] -ка, -ку, -каў
аббзны
аббзня [зьня] -зні, -зняў
[зьня]
аббі [ойі] -бяў

аббйдзены

лецы

аббйма (рамка для патронаў) -ме, -маў
аббймы (абрамленне; акружанне) -маў
абойны
аббйшчык -ка, -ку, -каў
абба (манета ў Старажытгіст., -ла,
най Грэцыі)
-ле, “лаў
абблтуе разм., -са, -се, -саў
аббра -ры, -р
аббрка -рцы, -рак

дбзіць

аббчны
аббчына -пе, -и

абнядблены часцей абяздб-

абиядбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць, часцей абяз-

абнядўжаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
абнядўжваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
абпямбжапы
абпяелавіцца зак., -аўліюся,
-авішся

[сься],

-ёвіцца,

-авяцца і абясславіцца

абпяславіць зак.,
-аўлію,
-двіш, -ёвіць, -авяць ёў
абясславіць
абняслаўлешне [пьне] -ппі,
чшяў
абняелёўлепы і абяселаўлены
абпяслаўліванпе [пьпс] -нпі
абпяелаўлівацца
незак,

“аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца і абяселаўлі-

вацца

абняслаўліваЦь хезаг., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і абясслаўліваць
абиіты

абияцца зак., абнімўся, абпімешся

[сься],

-мецца,

аборт -рту, -рце, -ртаў
абпал [пап] -лу, -ле і апёл

абпалепы [пп] і апалены
абпаліна [па] -не, -н с апа-

ліна
абпаліць (пиа] зак., абпал,

абпаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць іё апаліць
абпальванпе [по] [ньпе] -ппі,

-нняў і апальвание
абпальвацца [пп] незак.,
-асцца, -аюцца

іё

апаль-

вацца
абпальваць [пп] хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і апаль-

ваць
абпальны [пп] таг.

абпальмя [пп] -пі, -яў 'і
апальня

абпальшчык [пп] -ка, зіу,
-каў і апалыьцчык
абпальшчыца [пб] -цы, -п і

апальшчыца
абпаскўджапы

[ап] разм,

насцей апаскуджаны

абпаскуджвацца [пп] разм.,
незак,
-аюся,
-аешся

абрасіцца
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-аецца,

[сься],

[пп]
абпырскацца
-асшся
аюся,

-аюцца,

часцей апаскўджвацца
абпаскўджваць [по] разх.,
незак. -аю, -аеш, -ае,

-аецца,

-асш, -ае,

сквацца
абпіярскваць [по] незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апырскваць

абліяренуць [пп] зак., -ну,
-неш [сьпе], -не, -нуць,
часцей апірспуць

абпячы [пп] зак. абняку,

абпячэш, -чэ, -чбм, абпечацё, абпякуць; абпёк,
абпякла, -лб, -лі, часцей
апячы

абпячася [поў зак., абпянўся, абпячэшся [сься],
цца, -чбмся, абпечацёся,

абрабавёнце

абрабаваць зак., абрабую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

абрабіцца разм., зак., абабрббішся
раблюся,
[сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца
абрабіць зак., абраблю, абробіш, -біць, -бім, -біце,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
абплываць [пл] незак., -4ю,
-деш, -ае, ёюць
абплыеці [поз] [сьці] і абплыць [пил] зак., для абодвух абплыву, -вёш, -вё,
гвём, -вяцё, -вуць; абплиў,

-бяць
абрабляцца

абрабляць незак., -Яю, -яеш,
,
-Яе, -Яюць

зак., (поў-

абрад -ду, -дзе, -даў

усюды)

абрадаганы

-аю, -аеш, -ае, -аюць

абрадавацца зак., абрадуюся, -уешся [сься], -усцца,

абпбўзваць [пп] незак., -аю,

гпіцца, -няцца
ніцца

“уюцца

зак,

ёі апрамё-

абпрамёніць [пар] зак., -шю,
гвіш, -ніць, -няць і апралпі, лшяў і апрамёньвацце, апрамяпённе
абпрамёпьвацца [пар] незак, -асцца, -аюцца ё
апрамёцьвацца, апрамяняцца
абпрамёцьваць [ппр] незак.,
-асш, -ае,

апрамёцьваць,
пяць

абцарскапы [шш]
аштрсканы

-аюць

абрадаваць
гуеш, -ус,
абрадавы і
абрадзіцца

зак, абрадую,
зуюць
абрады
і абрадзіпіцца

раджўся,

абрбодзішся

аб
а
дн
ве
па
ад
,
к.
за
разм.,

мёпніць
абпрамёньванне [пар] [пьпе]

гаю,

кезак., гяецца,

-яюцца

абплыла, -лоё, -лі

-аеш, -ае, -аюць
абпрамёнены [пар]
[ппр]
абпрамёнвіцца

-нні,

абрабаваны

апілбўка
абплаваць [ппл] разм., зак.,

заючы,

[ньпе]

-нняў

незак.
абпілбўваць [пш]
гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апілёўваць
абпілбўка [пп] -ўцы, часцей

пабыць

-лбея, -ліся,

часцей апячыся

апілбўвацца

абпбўзаць [пи]

абпёкся,

абпякўцца;

абпяклася,

часцей

-аюцца,

лезак.,

гаюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца, часцей апіыр-

(прапаўзці вакол чаго-н.)
ё,
яц
-з
,
ём
-з
ё,
-з
,
бш
-з
у,
-в
-зуць і апаўзці
абпёчапы [нш] часцей апбчаны
ы
н
а
в
б
л
і
п
б
а
і
ы
н
а
в
а
л
і
абп
[па] часцей апілаваны,
апілованы
абпілаваць [по] зак., -лую,
глўеш, -лўе, -луюць, часцей апілаваць
абпілбўвацие [ша] [ньне]
гяві, часцей апілбўванне
абпілоўвацца [пш] лмезак.,
-аецца,

апырсквац-

не
абпярсквацца [по]

часцей апаскудзіцца
разу,
абпаскўдзіць [па]
Зак., -джу, -дзіш, -дзіць,
ь
ц
і
з
д
у
к
с
а
п
а
й
е
ц
с
а
ч
,
-дзяць
абпаўзаць [пп] пезак,, -аю,
-деш, -4е, -аюць і апаўзаць
,
к.
за
і]
ьц
[с
ш
Ш
[
і
ц
з
ў
а
п
б
а

[пьпе]

[по]

ші, часцей

-дзяцца,

[сься], -дзіцца,

часцей

часцей

-аюць,

апіярскаць
абпярсквание

[пп] разм.
-дзішея
-джуся,

абпаекуўдзіцца

гак,

абражаць незак, -49, -аеш,

апіярскацца .
абпірскаць [пп] зак., -аю,

-аюць, часцей апаскўдж-

ваць

гаюцца,

зак.,
[сься],

і

апрамячасцей

я,
мс
зі
-д
а,
цц
зі
-д
,
я]
[сьс
Я,
ос
-ш
а;
цц
зя
-д
,
ся
гдзіце
,
ца
іц
-н
,
я]
ьс
[с
я
нішс

-пяцца

абраднаець [сьць] -дю

абрадшя часцей абрадавы

ў
а
к
,
У
г
а,
-к
к
і
п
ь
л
а
ж
абра
і абразпік
абражальпіца -Ды, -Ц
абражаны

абражацца лезак,
[сься],
ешся
-аоцца

-аюся,
-Чецца,

-4е, -ёюць

абраз -зё, -зё, -зоў
абраза -зе, -з

абразальшчык-ка,-ку, -каў
і абрэзчык
абразальшчыца-цы,-ц і аб-

рэзчыца
[пцьпе]
аза
абразае
абрэзвацне
абразаны
абразйцца

-нпі

і

пезак., -йецца,

-дюцца і абрэзвацца

абразаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць і абрэзваць
абразівы -ваў, адз. абразіў,
“ву, -іве
абразіпа разм., лаянк., -не,
-н
абразіўны
-ажуся,
зак.,
абразіцца
газішся

[сься],

-азіцца,

гёзяцца; абразься [сься],
-зьцеся сьце]

абразіць зак., -ажу, -азіш,
абразь,
-ёзяць;
-азіць,
гзьце [сьце]

абразліва [зьлі] прысл.
зьлі]

абразлівасць

[сьць]

-дю
абразлівы[зьлі]

абразнік [зьпі] разм., -ка,
ку, -каў, часцей абражальнік
абразны
разм. зак.
абразўміцца
-млюся, -мішся [сься],
гміцца, -мяцца; абразум-

ся, -мцеся
абразўміць разм., зак., -мяю,
“міш, -міць, -мяць; абразум, -мце

абразўмлены
абразўмлівацца разм,

незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
абразўмліваць разм., незан., -аю, -аеш, -ае, -аюць

абракадабра -ры, -раў

зак.,
,
за
ра
,
а
цц
зі
мі
абра
,
]
я
с
ь
с
і
я
шс
зі
-і
я,
ус
“ж
“зіцца, -ізяцца

,
у
“
,
к.
за
.,
зх
ра
ць
зі
мі
ра
аб
дзіш, -ізіць, -ізяць

,
ш
і
м
,
лю
-м
,
к.
за
ць
мі
абра
гміць, “мяць

абрамлёнпе

[пьпе]

-пні,

-нняў

абрамлены
абрамайцца незак., -яецца,
“яюцца
абрамяйць

незак.,
гясш, -Яе, -яюць

абранпе [пьпс] -пиі
абраппік
-каў

ьш]

-ка,

-Яю,

-ў,

-ц
ы,
-ц
і]
ьп
[п
а
іц
нп
абра
абраны
,
лы
сё
абра
,
ся
шу
ра
аб
,
к.
за
а
цц
абрасі
,
ца
іц
-с
,
я]
ьс
[с
абросішся
ца
яц
-с
я,
ес
іц
-с
,
ся
гсім

абсаднвацца
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абрасіць зак, абрашу, абрбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
сяць,
абрастанне [пьпе] -нні
абрастаць незак., -аю, -аеш,
,
-4е, -дюць
абрасці [сьці] зак., -сту,
-сцёш: [сьце], -сцё, -сцём,

-ецяцё, гбІўць
абраўнавёцца зак.,

-пўец,

да, “аўюцца

-иўю,
абраўпаваць зак,
-аўеш, -нўе, -нўюць

абраўпоўвацца незак., -аец-

ца, аюцца

абраўнбўваць

незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

,

абрахаць разм., зак. абрашу, абрэшаш, -ша, -шам,

шаце, -шуць і аббрахёць
абрахмапены

абрахманіць зак., -ню, -піш,
-піць, “няць

абрацца
-рэшся
-“ромся,

зак,

абярўся,

-рэцца,
[сься],
аберацёся, абя-

руцца, часцей абабрацца
абраць зак., абяру, -рэш,
-рб, -рбм, аберацё, абяВУЦЬ

абрашэціць

зак.,

,

-Зчу,

-Зціш, -Эціць, -эЭцяць; абрашэць, -цьце
абрашэчаны
абрашэчвацца незанк., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
абрашэчваць незак., -аю,
“аеш, -ае, аюць
абрббка [пк] -бцы
абрбблены
абрббліванне [ньпе] -нні
абрбжак абл., -жка [шк].
зкку, -ккаў
абрбк гіст. і абл., -ку
абрбелы
абрбцевы
абрбць -цдю [дьцю], -цей і

дцяў
абрбчиікгіст., -ка, -ку, -каў

абрбчпы гіст.і аба.
аброшаны
абрбшвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
абрбшваць
незак,
-аю,
аеш, -ае, -аюць
абрубак -бка [шк], -бку,
“бкаў
абрубачны тэз.

абрубіць спец., зак, абрублід, абрубіш, -біць, -бім,
біце, -бяць; абрубі, -іце
абрубка [шш] -бды [пц]

абрублены
абрублівапие [пьпе] -пці
абрублівацца незак., -аецца, -аюцца
абрўбліваць незак,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
абрубшатэг.

спецу.,
[пшч]
абрўбшчык
-ка, -ку, -каў
абрўбшчыца [пч] -цы, -ц
абруе -са, -се, -саў
абрусавы часцей абрўсны
абрусёлы
абрусённе [ньпе] -нпі
абрусёць зак., -ёю, -ёеш,
68, -ёюць

-аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца,

абрындаць разл., зак., -аю,
-гаеш,

забрыиндаць
абрынуты
зак.,
абрынуцца
-гпешся

абручы

-не, -нуць
абрые -су,

абрушванне [пьне] -нні
абруўшвацца незак., -аецца,

абрысаваны

-аюцца

абрўшваць

пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
абрўшыцца зак., -шыцца,
-шацца

часцей

-аюць,

-ае,

-нуся,
-нецца,

[сься],

абрынуць зак.,

абрўшацы

за-

брындацца

-нуцца

абрўспы і абрўсавы
абруч -ча, -чы, -чоў

часцей

-пеш,

-ну,

,
-саў

,

,

абрысавацца зак., абрысў-

ецца, -ўюцца

абрысаваць зак., абрысўю,
-ўеш, -ўе, ўюць
абрыепы
абрысбўвание [ньне] -нні

абрушыць зак., -шу, “пыш,
абруш
-шаць;
-пыць,
абрушэнне [пьне] -нні
абрывак абрыўка, -ку, -каў
абрыванше
[ньне]
-нні,
-пняў
абрывацца незак, -юся,
-ёешся
[сься],
-аедца,
-Аюцца
абрываць (ад ірваць, рыць)
незак., -ёю, -асш, -ае,
-4юць
абрывачны
абривіета прысл.
абрывістаець [сьць] -цю
абрывісты

абрыебўвацца кезахк., -аец-

абрыгацца
разм.
зак.,
-ёюся,
-аешся
[сься],
“ёецца, -аюцца
абрыгаць рагл., зак., -ёю,
-йеш, -ае, -АЮЦЬ
абридваць разм., незак.,

абрэвіяцыя -ыі [ыйі]

абрыганы разл.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

абрыдзсць і разм. абрыдаць
Зак., адпаведна -сю, -ееш,

-ве, -сюць; -аю, -аеш, -ае,
гаюць
абридлівы
абрыдлы
абрыднуць зак., -ну, -пеш,
-пе, -пуць, часцей абры-

даць
абрызгаць [322--з выбухн. а
(пра малако) незак., -йе

абрызглы [зг-- з выбухн. г]
Спра малако)
абрызгпуць [зг--з выбухн. г]
(гра малако) зак., -гпе;

тла
абрыкацін -пу,-

абрыкёе -са, -се,“аў

абрыкбеавы
абрыкбены

абрыпацца пезак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,

-аюцца.
абрынёць лезак., -4ю, -бсш,
-8е, -4юць
абрыпданы разм., часцей
забрыпдапы
абрыцдацца разм.,
зак.,

ца, -аюцца
абрысбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абрысбўка -оўцы, -бвак
абрыты

абрыў -яву, -ыве, -ываў
абрыўнаець [сьць] тэкст.,
-дю
абриць зак., (ад рыцьпра свінню, крата і інш.)

-ые, -ыюць
абрэвізаваны

абрэвізаваць зак., -зўю -зуеш, -зўе, -зўюць
абрэвіятўра лінгв., -ры, -р
абрэвіятўрны
абрэз

(зброя;

абрэзаны

край) -за, -зе, -заў; (дзе-

янне) -зу, -зе
абрэзак-зка [ск], -зку, -зкаў
абрэзапы
абрэзацца зак., абрэжуся,
-кашся

-куцца

[сься],

-жкацца,

зак.,

абрэжу,

абрэзаць

жаш, -нжа, -куць
абрэзачны

абрэзвацне
[ньпе]
-нпі,
нняў, часцей абразайне
абрэзвацца кезак., -аецца,
-аюцца, часцей "абразац:
ца
абрэзваць незак., -аю, -асш,
ае -аюць, часцей абразаць
абрэзка [сю] -зцы [сп]
абрэзкавы[ск]
абрэзчык [шч] -ка, -ку, -каў,
дчасцей абразальшчык
абрэзчыца [шч] -цы, -ц, часдей абразальшчыца
абрэк гіст., -ка, -ку, -каў
абрэхвацьразм., незак., -аію,
-асш, -ае, -аюць
абеада пс].“дзе
абсаджаны[пс]
абсаджвацце
[пе]
(пьпе]

-ниі, -нпяў
абсйаджвацца

[пс]
-аецца, -аюцца

незак.,

абскурантыст
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абсадзжваць

Н
К
А
А
Ь
Ь
А
Ь
Ь
Ь
ЛЬЬЬ
я
чі
ея
аб
ей
сц
ча
і,
-кл
,
ла
гу
к.
за
не
с]
[п
абсаджваць

гаю, -аеш, -ае, -аюць
абсадзіцца [пс] зак., абса-

дзкўся, абсадзішся [сься],

гдзіцца, -дзімся, -дзіцеся,
-дзяцца

абсадзіць [пс] зак., абса-дзіць,
абсёдзіш,
даў,
дзім, -дзіце, -дзяць
ц]
[ц
ы
ц
д
]
тк
са
[п
а
дк
са
аб
абсадны [пс] 7922.
,
ту
-ё
с,
ла
фі
с]
[п
т
ю
л
абса
зоце
абсалідтпа [пе] прысл.

абсалібтнасць
-дю

[пе]

абсёкчыся [пс] зак., абсякуся, абсячэшся [сься], -чэцца, -чбмся, абсечацёся,
абсякуцца; абсёкся, -ілася, -кліся, часцей абеячыся
абсемянёпне [пс] (пьпе] -пні,
часцей асемяпёцце

[сьць]

абсалютны[пеў

абсалютызаванце [пс] [пьпе]
-ші

абсалютызавацца [пе] зак. і

незак., -зўецца, -зўюцца

і
к.
за
с]
[п
ь
ц
а
в
а
з
ы
т
ю
л
а
абс

,
уе
-з
ш,
ўе
-з
,
ўю
-з
,
к.
за
не
-зўюць
[пс] -ыі
абсалютызацыя
[ыйі]

У,
-м
,
т.
лі
па
е]
[п
м
з
ы
т
ю
л
а
с
аб
-ме
абсалютыет [пс] -ста,
[сьце], -стаў

абеалютіистка

[пс]

-сце

-тцы

[стц], “так

абсалютиецкі [ше] паліт.
абсалютіўцы [пс] лінгв.
абсарбёит [пс] гім., фіз-,
гиту, -цце [ньце], -птаў

абсарбіраваны[пе]
абеарбіравацца [пс] зак. і
незак., -руецца, руюцца
абсарбіраваць [пе] зак. і незак., -руе, -руюць
абсарбіруючы [пс]
абсарбцыйны [пе] [риц]

,
к
а
з
.,
зм
ра
с]
[п
ь
ц
ы
ч
а
с
аб

абсачу, абсбчыш, -чыць,
жым, -чыце, -чаць
абсвістаны[псьві]
абевістаць [псьві] зак., абсвіцчу, абсвішчан», -ча,
гчам, -чаце, -чуць

абеемяпіцца [пе] зак., -піцца, гіяцца, часцей асемяпіцца

абсемяпіць [пс] зак., -шо,
-піш, -піць, -нім, абсемепіцё, абсемяцяць, часцей
агемяніць
абсемяняльны ра
]шпс] незак.,
абсемянйцца
-яецца, -яюцца,
асемяняцца

часцей

абсемяняць [пе] незак., -Яю,

-яеш, -яе, яюць, часцей
асемяпняць
абсёнт [пс] -нту, -нде [пьце]

абсентэізм [пс] [эйі]
-ме
абсентэіст [пс] [эй
-сце [сьце], -стаў

-му,

-ста,

абсентэістка [пс] [эй] -тцы
[стц], -так
абсерватбрекі [пс]
абеерватбрыя [пс] -ыі [ыйі],

ый
абеервацыйны[пс]
абсервёцыя [пс] -ыі [ыйі]
абсёсці [апсесьці] зак., (пра
многіг) абсядзем, -дзеце,

-дуць; (пра многае) -дуць

абсёсціся [нс] [сьці] разм.,
зак., абсядуся, -дзешся
[сься],

-дзецца,

-дземся,

ддзецеся, -дуцца

абсёў [пс] -ёву, -ёве

абсёўкі [пс] (рэшткі ад прасявання) -каў
абеёчаны [пе]
абсёяпы[пе]
абсёяцца [пе] разх., зак»,
-бюся, -бешся [сься], -ёецца, -ёюцца

[псьві] незак.,

абсёяць [пе] зак., -ёю, -беш,

не
.,
зм
ра
с]
[п
а
ц
ц
а
в
ж
д
ё
с
б
а

абсівераны[пс]
абсівераць [пе] зак, -аю,
-аешш, -ае, -аюць
абсідыйн [пс] геал., -пу, -не
абсідыяпавы[пе]
абскаканы[пск]
аск
аб
,
к.
га
]
ск
[п
ь
ац
ак
ек
аб
,
ам
-ч
а,
-ч
,
аш
ач
ск
аб
,
чу

абсвістваць

-аю, -аеш, -ае, -аюць
абсёвак [пс] (незасеянае
месца) абсёўка, -ку, -наў
абеёджапы [пе] разм.

Зак., -аецца, -аюцца
абсёджваць [пс] разм., незак., -атю, -аеш,-ае, -аюць
абсёдзецца [пс] разм., зак.,
дзіцца, -дзяцца

абсёдзець [пс] разм. зак,
гджу, -дзіш, -дзіць, -дДзяць
абеёйвацца [пс] незак., -аецца, -аюцца, часцей абся-

вацца

абесйваць [пс] незак., -аю,
-асін, -ае,

-аюць,

часцей

абсяваць
абсёкчы [пе] зак. абсяку,
абсячэш, -чэ, -чбм, абсеабсбк,
чцё. абсякуць

абскардзіць [пск] зак., -даіу,

-бе, -ёюць

аб
и,
ач
ск
аб
ь;
уц
-ч
,
чаце

скачыце
абскакваць

[пск]

незак,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

абскарджанне [пск] [пьне]
нш, -нцяў
абскарджаны [пск]
абскарджвацца [пск] хезак.,

гаецца, -аюцца

к.
за
не
]
ск
[п
ць
ва
дж
ар
абск

гаю, -асш, -ас, -аюць

дзіш, “дзіць, “дзяць

абеклюдаваны
ваны

і асклюда-

абеклюдавацца [пскл] зак.,
абсклюдўецца, -ўюдца і

аеклюдавіцца
абсклоюдаваць (пскл]
абсклюдўю, -ўеш,

зак.,
-ўе,

-гўюць і асклюдаваць

[пекла]

абеклюдбўвашіе

[пьпе] -нпі ў аеклюдоўвац-

не

абсклюдоўвацца [пскл] пезак.

-аецца,

асклюдбўвацца

абсклюдбўваць

і

-аюцца

[пскл]

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
і асклюдбўваць
абекбкваць [пск] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абскрабанне і абскрэбвацпе

[пскр] [ньне] для абодвуг -нпі і аскрабаіше
абскрабацца і абекрэбвацца

[шскр] незак., адпаведна
[сься],
аюся, -бешся

-аюся,
гдецца, -йюцца;
аешся [сься], -аецца,
гаюцца і аскрабацца, аскрббвацца
абекрабаць і абскрэбваць

[пекр] незак., адпаведна
-4ю, -бепі, -ае, -ёюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць і аскрабаць, аскрэбваць

абскрэбецы [пекр] і аскрэбены
абекрэбці [пекрэцці] зак.,

абскрабу, -бёш, -бё, -бём,

бяцё, -бўць; абскроб, абскрэбла, -лі і аскробці
,
кза
п]
[п
р]
ек
[ц
я
с
і
ц
б
э
р
к
е
б
а

аб
;
ца
уц
-б
,
а
ц
ц
ё
б
а
р
к
с
б
а
і-я
я,
ас
бл
рэ
ск
аб
я,
бс
скро
ся і аскрэбціся

абекўбацы
аскўбаны

[пск]

часцей

а
ц
ц
а
в
б
у
к
е
б
а
ёі
а
ц
ц
а
б
у
к
с
аб
а
н
д
е
в
а
п
д
а
,
.
к
а
з
е
н
]
к
с
[ш
,
а
ц
ц
е
а
;
а
ц
ц
ю
а
,
а
ц
ц
-д4е
ц
а
9
у
к
с
а
й
е
ц
с
а
ч
,
а
д
-аюп

ца
ь
ц
а
в
б
у
к
с
б
а
ь
ц
а
б
абеку
а
н
д
е
в
а
п
д
а
.
к
а
з
е
н
[иск]
,
ю
а
;
ь
ц
ю
а
,
е
й
,
ш
е
-4ю, -б
-аеш, -ае, -аюць,

часцей

аскубаць
]
е
н
ь
ш
[
]
к
е
п
е
и
ц
а
в
б
у
к
абс
е
н
п
а
в
б
ў
к
и
с
а
й
е
ц
с
а
ч
,
і
н
сн
й
е
ц
с
а
ч
]
к
с
п
[
ы
абскуўбен
,
ы
п
е
б
ў
к
ас

,
у
б
,
к
а
з
]
і
ц
п
у
к
е
и
[
і
ц
б
абекў
-бёш,

-б6,

-еём,

-бяцё,

-буць, часцей аскубці н,
ж
і
н
к
]
к
е
п
[
т
п
й
р
абеку
ў
а
т
а
,
]
е
ц
ь
ц
[
е
д
н
-ята,

ы
ц
л
]
к
с
п
[
а
к
т
н
а
абскур
[итц], -так
е
м
,
у
м
]
к
с
п
[
м
з
абскурапты
,
а
т
с
к]
нс
[і
т
с
абскуранты
гсце [сьце], “стаў
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абскурантысцкі

ААА

абекурантыецкі [пск]
абскуранцкі [пск]
абелёдавальнік [цсьле] -ка,
-ку, “каў
[псьле]
абслёдавальніца

сцы, -д

абслёдавальціцкі [псьло]
(исьле]
абслёдаванасць
[сьць] -цю
абелёдавашце [псьле] [ньне]
-цні, -нпяў
абслёдаваны ([псьле]
абслёдавацца [псьле] зак. і

незак.,

-дуюся, -дуешся

[сься], -дуецца, -дуюцца

абслёдаваць [псьле] зак.

і

незак., -дую, -дуеш, -дуе,
-дуюць
абелізгацы [псьлі] [зг--з
фрыкат. або выбухн. г]
абелізгаць [псьлі]
[зг--з
фрыкат. або выбухн. г]
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

абелізгваць [псьлі] [зг--з
фрыкат.

або

выбухн. г]

незак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць
абелінены [псьлі]
абелініцца [псьлі] зак., -нюся, -пішся [сься], -ніцца,
сняцца
абелініць (псьлі] зак., -ню,
піш, -ніць, -няць
абеліньвацца [псьлі] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абсліньваць [псьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абелўга [асл] -ўзе
абелугбвы [цел]
абелугбўванне [псл] [пьне]
“нні
абелугоўвацца [псл] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абслугоўваць [пед] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абслў жаны[пел]
абелужыць (псл] зах., абслуж, абслужыш, -жыць,
жым, -кыце, -каць
абеаўханы [шел]
абелўхаць [пед] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць і аелў-

хаць
абелўхваць і абелухбўваць

[псл] незак., для абодвуг
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абемёжаны [нем]
абемажванце (пем] [пьпе]
-ниі
абемажвацца [псм] незак,
-аецца, -аюцца

абемажваць

[пем]

незак,

-аю, -асш, -ае, -аюць
абемажыцца
[пем]
зак.,
жыцца, зкацца
абсмажыць [пем] зак., -ку,
Яш, -кыць, -каць
абсмакаваны [пе] часцей
аемакаваны
абсмакавацца

[псм]

зак,

-нўюся, -кўсшся (сься],
-кусцца, -куюцца, часцей
асмакавацца
захк.,
[пем]
абемакаміць
-кўю, -хўеш, -куе, -куюць,
часцей асмакаваць
абемактапы [пем]
абемактаць [псм] зак., абсмакчу, абомбкчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
часцей
[псм]
абемалены

асмалепы
абемаліцца [цем] зак., абабсмалішся
смалюся,
[сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца, часцей аема-

ліцца
абемаліць [пем] зак., абсмалю, абсмаліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць, часцей
асмаліць
абемальвашше [пем] [ньне]
-ші, часцей асмальванипе
абемальвацца [пем] незак.,
гаюся, -аешся[сься], -аецда,

-аюцца,

асмальвацца
абемальваць [(псм]

часцей

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць,час-

цей аемальваць
абемарканы [(псм] разм.
абемаркаць
[пем]
разм.,
вак., -4ю, -аеш, -ае, -ёюць
абемёйвапне [псьме] [ньне]
-нпі, -ппяў і аемёйвание
абемёйвацца [псьме] пезак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і аемёйвацца
абсмёйваць [псьме] незак.,

-аю, -зеш, -ае, -аюць і
асмёйваць
абемёяны [асьме] і абемя-

яны, асмёяны, аемяяцы
абембктвание [сем] [ньпе]

-нпі

абембктвацца [цем]

незак,

-аецца, -аюцца
абембктваць [пем] жзезак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
абемблены
[пем]
часцей
асмблены
абембльванне [дсм] [пьне]
-нпі
абембльвацца [пем] незак.,

-аецца, -аюцца, часцей
асмбльвацца
абембльваць [псм] жзезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць, часцей асмбльваць
абембльшчык[псм] ха, -ку,
скаў

абемдльшчыца [псм] -цы, -ц

абемяяше [исьмя] [шэне]
-нпі і асмялішне
абемяйцы [цсьмя] і абемё.
япы, асмяйны, асмёяны

абемяйць [псьмя] зак., аб-

смяю, -ябш, -яё, -яём, абсмеяцб, абсмябць;
абсмёй, “іце і аемяйць
абсицёжаны [псьпе] часцей
аспбжаны

абенёжыцца [псьне] зак.,
[сься],
зкуся, -кышся
часцей

-кыцца, -нацца,
асиёжыцца

зак,
[псьпе]
абспежыць
часцей
-каць,
зкыць,
асцёжыць

абсбрбер [пс] 2ім., фіз., -ра,
гры),-раў
абебрбцыя [пс] [рпп] гім.,
із, гыі [ыйі]
абебрёцыяметр [пе] (рпп]
фіз., “ра, -ры, граў

незак.,
[пс]
абсбўвацца
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

абебўваць [пс] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
абебхлы[пс]
абебхнуць [пс] зак., -ну,
геш, -пе,
-хла, -хлі

абесох,

-нуць;

абсбчваць [пс] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абетавіны [пст] -я
абставіцца [пст] зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца,
сёвяцца

абетавіць [1ст] зак., -аўлю,
гёвіш, -авіць, -ёвяць
абсталёўвацца [ист] незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абсталёўваць [пст] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абсталяванне [пст] [ньне]
-нпі
абсталяваны [пст]
абсталявацца
[пст]

-лююся, -люешося

зак.,
[сься],

“люецца, -лююццз.

абсталяваць
-люю,

[аст]

зак.,

-люеш, -люс, -лю-

юць
абстанбўка [пет] -ўцы
абстаўлены (пст]
абстаўляцца

[аст]

хезак.,

“яюся, -Яешся [сься], -яецца, -яюцца
абстаўляць
[ист] незак.
яю, -ясш, -яе, -яюць
абстаіць [ст] разм., зак.,
абстапем, -неце, -пуць
абстрагаванасць
(истр]
сцы -цю
абстрагаванпе [пстр] [пьне]
-нці, -ппяў
абстрагаваны [пстр]
абстрагавацца [астр] зак. і

незак,

-гуюся,

-гуешся

[сься], -гуецца, -гуюцца
абстрагаваць [пстр] зак. і
неза, -гую, -гусш, -гўе,

туюць
абстрактна [астр] прысл.
абстрактиаець [петр] [сьць]
сцю
абстрактиы ([петр]
абстракцыя [пстр] -ыі [ыйі],
-ый
абстракцыянізм [истр] -му,

-ме

абтрапаць

29

абстракцыяпіст

А
А
А

гаю, -асш,-ае, -аюць

абстракцылніст [пстр] -ста,
-сце [сьце], -стаў

абстрэльны[пстр]
абетукапы [пс]
абстукаць [пст] зак., -аю,

[пстр]

абстракцыяпіетка

-стды [стц], -стак

-асш, -ас, аюць

абстракцыяпісцкі [пстр]
абстраляны[пстр] і абетр5лепы
абстралйцца [пстр] раза,
зак., -Яюся, -яешся [сься],

абстўкванне

незак.

-нні і астругванпе
абстрўгвацца [пстр] незак.,

гасцца, -аюцца і аетрўг-

[пстр] незак,
-аюць

і

астругваць
абструкдыйны[петр]
абструкцыя [пстр] -ыі [ыйі,
-ый

абструкцыянізм [пстр] -му,
-ме
абструкцыяпіст [потр] -ста,
где

сьце], -стаў

абструкцыяпістка

[астр]

-тцы [с7д], -так
абетрукцыяпісцкі [пстр]
абстрыгапне [пстр] [ньие]
-яні і астрыганне

абетрыгацца [пстр] лезак.,

-бося, -аешся [сься], -аецца, -бюцца і астрыгёцца
абстрыгёць [пстр] лезак,
-ю, -аеш, -ае, -аюць і
астрыгаць
абстригчы [пстр] [хч] зак,
абстрыя:эш,
абстрыгу,
5, -жбм, -жацё, абстрытуць і астрыгчы
[хч]
[истр]
абстрысчыся
зах., абстрыгуся, абстры[сься], -кэцца,
жэшся
гкбмся, -жацбся, абстрытгуцца і астрыгчыся
абстрыжапы [пстр] і астры-

мапы
абстрэл [пстр] -лу, -ле, -лаў
абстрэлены [пстр] і абетраляпы

абстрэльвание [пстр] [льн]
“ші
абстрэльвацца [пстр] незак,

гаецца, -аюцца

-клі і абескчы, асячы

абелчися [пс] зак., (спыпіць гаворку) абсякуся,
абсячэшся [сься], -чэцца,
гчбмся, абсечацёся, абсякўцца; абсёкся, -ілася,
-кліся і абсёкчыся, часцей асячыся
абтаванне [пт] [пьне] -ипі
абтаваць [ат] незак., абтае,
-аюць
абталы[пт]
абтаптаны[пт]
абтайтацца [пт] зак., абтапчўся, абтопчашся [сься],
-чацца, -чамся, -чацеся,
“чуцца; абтапчыся, -яцеся
абтаптаць [пт] зак., абтапчу, абтбпчаш, -ча, -чам,

абстўплены [пет]
абеўнуты [пс] часцей аеўпуты
абеўцуцца [пе] зак., -пуся,
[сься], -нецца,
-нешся

[пстр] [ньне]

-ае,

цё, абсякуць; абсёк, -кла,

шіць, -пім, -ціце, -пяць

ганы
абстругаць [пстр] зак., -ёю,
-беш, -ае, -бюць; абструтай, -йма, -йце і аструтаць

-аю, -аеш,

абсячы[пе] зак., абсяку, абсячэш, -ч5, -чом, абсоча-

-дем, -йеце, -ёюць
абступіць [пст] зак., абсту-

-аю, -аеш, -ае, -аюць
абстрўганы [пстр] і абструганы, астрўгапы, астру-

вацца
абстрўгваць

гдеш, -ае, -Ааюць і асякаць

абступаць пет] незак., -ае,

абстрбчвацца [пстр] незак.,

абстрўгвацне

абсякаць [пе] незак., -аю,

[цьпе]

-асш, -ас, аюць

страчу, абстрбчыш, -чыць,
ым, -чыце, -чаць
абстрбчаны [пстр]
[пстр]

-аоцца

абетўкваць [пет] незак., -аю,

абстраляць [шстр] зак., -Яю,
-яеш, -яе, -Яюць
абетрачыць [пстр] зак., аб-

абетрбчваць

[псі]

абсякацца [пс] незак., -Аюся,
-бешся
[сься],
-аецца,

-ші

-Яецца, -Яюцца

гаецца, -аюцца.

абсякашпе
[пс] [пьпе]
[пьпе]
-цні
-цві,
[це]
ляў

абстрэльваць [пстр] леза,

-пуцца

абеўнуць

зак.,

[пс]

-ну,

-иош, -но, -нуць, часцей

аеўпуць

абеўрд [пе] -ду, -дзе

абеўрдпа [шс] прысл.
абеўрднаець [дс] [сьць] -цю
абеўрдпы[пс]
абеўшацы[пе]
абеўшвапне [пе] [ньне] -нні
незак.
[пс]
абеўшвацца
-аюся, -ается [сься], -аецца, -аюцца
абеўшваць [пе] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

абтапчы,
-чуць;
аце,
гыце
абтаўкаць [пт] незак., -аю,
-деш, -бе, -аюць і абтоўк-

ваць
абтаўчы [п1] зак., абтаўку,

абеўшка [пс] -шцы

абсупаяцца [пс] зак., абсушуўся, абеўшышся (сься],
“шыцца, -шымся, -пыцёся, -шацца
абсушыць [пс] зак., абеўшў,
абсўшыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць

абтаўчэш, -чэ, -чом, -чацеё,

абтаўкўць; адбтбўк, абтаўкла, -лё, -лі

зак.,
абтаць [пт]
-ёнеш, -ёне, -ёнуць

абтачыцца (ят] зак., абтб-

чыцца, -чацца.
абтачыць [пт] гак., абтачу,

абецыса [пед] мат., -се, -с
абсцэе [пед] -су, -се, -саў

абеыпальпасць

[пс]

[сьць]

-дю і асыпальнасць

абеьпанне [пс] [ньне] -нпі
і асыпашне

абсыпаны [пс] і асіяпаны
абейпацца [пс] зак., абеьп-

люся, -лешся [сься], -лец-

ца, -люцца і асыпацца

незак.,
[пе]
абсыпацца
-Аося, -йешся [сься], -аецца, -бюцца і агыпацца

абейпаць [пс] зак., абсыплію,

-лсіш,

-ле,

-люць

ў

асьытаць
абсыпаць [пс] пезак., -аю,
-дсш, -4с, -аюць і асыпаць

абеьшка [пс] пцы
абеыпии[пе]
абсыхаце [пе] [пьпе] -ипі
абсыхаць [пс] незак., -аю,

-дсш, -4е, -аюць
абсявацца [пе] незак, -даецца, -бюцца і абссйвацца
,
-Аю
,
ак.
лез
]
[пе
ць
ва
абся
еш, -4с, -фюць ё абсёй-

ваць

“ану,

абейг [пе] -гу, -гаў
абсядаць [пс] гезак., -4ем,
«даеце, -аюць

абтбчыш,

-чыць,

абтбптвацца

[пт]

-чым,

-чыце, -чаць
абтбптванне [пт] [пьне] -нлі

незак.

гаецца, -аюцца.

абтбптваць [пт] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
абтбоўкгаць [пт] хезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць і абтаўкаць

абтоўчапы[пт]
абтбчаны[пт]
абтбчванпе [пт] [пьяе] -пні
абтбчвацца [пт] кезак., -аец-

ца, -аюцца

абтбочваць [пт] незак. -аю,

-аеш, -ас, -аюць

абтбчка [пт] -чды (цц]
абтбчны[пт]
,
"
з
а
р
]
тр
[п
ц
е
ц
а
абтрап
іца, нцу, -нцаў
абтрапаны [птр]

;

д
а
.
к
а
з
]
р
т
п
[
а
ц
ц
а
абтрап
а
я
с
ш
е
л
п
э
р
т
б
а
,
я
с
д
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е
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,
я
с
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ё
л
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л
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,
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а
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цеся,
,
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ц
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,
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л
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л
,
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л
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р
т
б
а
лэ,

абхватваць
абтрасацца
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-леце, -люцьў абтрапі, -іце
незак,
[птр]
абтрасацца
-дюся, -4ешся Ісься], -дец-

ца, -фюцца, часцей атрасацца
абтрасёць [атр] незак., -аю,
-деш, -4е, -аюць, часцей
атрасаць
абтрэсепы [патр] часцей атгрэсены
абтрбсці [птр] [сьці] зак.,
абтрасу, гсёш, 786, “сём,

абуджацца
-дешся

незак.
[сься],

-аЮся,
-аецца,

-ёюцца

абуджаць незак., -аю, -аеш,

-дс, -йюць

абуджэнне [ньпе] -пні

абудзіцца зак., абуджуся,
абўдзішся [сься], гдзіцца,

дзімся, гдзіцеся, -дзяцца
абудзіць зак., абуджў, абудзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
-дзяць
абўза -зе
абулія зед., -іі [ійі]

-сяцё, -еўць; абтрос, аб:
трэсла, -лі, часцей атрэсці
-віцца,
абтрэсціся[птр] зак., абтра- сабумбвіцца зак.,
-вяцца
сўся, -сбшеся [сься], “сёцца, -сёмея, -сяцёся, -еўц- абумбвіць зак., -бўлю, -бвіш,
-бвіць, -бвяць
па; абтрбсея [сься], абабумбўленаець [сьць] -цю
[сьлі],
трэслася, -ліся
абумбўлецы
часцей атрэеціся
абумбўлівацца незак., -аецабтуратар [пт] сгеу., -ра,
па, -зюцца
гры
абумбўліваць кнезак., -аю,
абтуратариы [пт]
-аеш, -ае, -аюць
абтурацыя [ат] -ыі [ыйі]
абуральна
абтухаць [пі] незак. -ёе,
абуральнаець [сьць] -цю
-ёюць, часцей атухёць
абуральны
абтухнуць [пт] зак., -не,
абурана прысл.
-пуць, часцей атўхнуць
абуранаець [сьць] -цю
абтушаны [01] часцей атўабўраныразм.
шаны
абурацца (выказваць абуабтушыць [ат] разм., зак.,
рэнне)
незак,
-аЮюся,
абтушу, абтуўшып, -шыць,
-аешся
[сься],
-аецца,
-шым, -пыце, -шаць, часцей атушіць
гёюцца
абтыканне [пт] [ньне] разж.,
абураць (выклікаць абурэн-нні

не) незак., -4ю, -аеш, -ае,

абтыиканы[пт] разм.
абтикацца [пт] разм., зак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абтыкёцца [пт] разм., незак., -ёюся, -аешся [сься],
-бецца, -аюцца
абтикаць [пт] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абтыкаць [пт] разм., пезак.,
-йю, -аеш, -ае, -ёюць

абтынкаваны і абтынкбваны[п1] часцей атыпкаваны, атыпкбваны
абтынкаваць[пт] зак., -кўю,
“кўеш, -куе, -куўюць, час(цей атыпкаваць

абтыпкбўванне [ат] [пьне]

-нні, часцей атынкбўвацне
абтынкбўвадцца [пт] незак.,
“асцца, . -аюцца,

атынкоўвацца

абтыпкбўваць

часцей

[пат] хезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей атыпкбў ваць
абувапне [цыпе] ші
абувацца

“ешся
-аюцца

незак.,

[сься],

-4юся,

-4ецца,

абўваць незак., -4ю, -беш,
-ёе, -аюць
Абу-Дабі г., м., нескл.
абуў-дабійскі
абуднжальны
абуджаны

“ёюць
абўрванне [ньне] -нні
абурвацца (разбурацца) незак., -аецца, -аюцца
абўрваць (разбураць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

абурагуйлівапие [ньне] -нпі
абуржуазіцца гак. “бжуся,

“дзішся [сься],
гёзяцца,

-ёзіцца,

абуржуазіць
зак., -ёжу,
-ёзіш, -азіць, -ёзяць
абўрыцца (выказаць абу-

-гаешся

[сься],

-аецца,

гаюцца

абучаць кезак., -аю, -аеш,
гае, -йюць
абучыцца зак., абучуся,

абучышся [сься], -чыцца,
чымся, -чыцеся, -чацца
абучиць зак., абучу, абучыш, -чыць, -чым, -чыце,
чаць
абучэнне [цьне] -нні

абушбк -шка, -шкў, -шкоў

абфутраваны [аф] спец.

абфутраваць [аф] зак., -рўю,

“руеш, -рўе, “руюць

абфутроўваць [аф] незак,
-аю, -зеш, -ае, -аюць
абхадзіць [пх] зак., абхаджу,

-дзіць,

абхбдзіш,

-дзім, -дзіце, -дзяць

абхаз [пх] -за, -зе, -заў
Абхазія [пх] Абхазіі [ійі]
абхазка [пхаск] -зцы

[сц],

-зак
Абхазская [пхаск] Аўтаномная

Савёцкая

Сацыялі-

стычная Рэспубліка Абхёзскай Аўтанбмнай Саведкай

Сацыялістычнай

Рэспублікі
абхазекі [пхаск]
абхазы [пх] -заў
абхапіцца [пх] зак., абхаплюся, абхбпішся [сься],
ліцца, -пімся, -піцеся,

-пяцца
абхапіць [пх] зак., абхаплю,
абхбпіш, -піць, -пім, -піце, мяць і абхваціць

абхарашицца [пх] зак., абхарашуся, абхарбшышся
[сься], -шыцца, -шымся,
“шыцеся, -цацца і ахара-

шацца

абхарашыць [пх] зак., абхарашу, абхарбшыш, -шыць,
-шым,
-шыце,
ахарашыць

-шаць

і

не) зак., -ру, рыш, -рыць,

абхаркапы [пх] разл.
абхаркаць [их] разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абхаркваць [пх] разх., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
абхарбіпвацпе, [пх] [ньпе]
-нні і ахарбшвапне

абурыць (разбурыць) зак.,
абуру, абўрыш, -рыць,

абхарбшвацца [пх] незак.
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і ахарошвац-

рэнне) зак., -руся, -рышся [сься], “рыцца, “рацца
абурыцца.
(разбурыцца)

зак., абўрыцца, -рацца
абурыць (выклікаць абурэндраць

рым, -рыце, -раць
абурэнне [пьне] -плі, -ппяў
абутак -тку
абуткбвы
абутпік -ка, -ку, -каў

абутпіца -цы, -ц
абуты

абух -ха, -ху, -хбў

абуцца зак., гўюся, -ўсшся
Дсься], “ўецца, “ўюцца

абўць зак., -ўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць
абўчаны
абучацца
незак.,
-йюся,

ца

абхарбшваць

[пх]

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і
ахарбшваць

абхвастаны[пхв]

абхвастаць [пхв] зак., абхвашчу, абхвбшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; абхвашчы, -ыце
абхват [пхв] -ёту, -ёце,
“атаў
абхватваць [пур]
незак.
-аю, -аеш,-ае, -аюць, часцей абхбиліваць

абчапіцца:

зі

абхваціць

а

а

абхваціць [пхв] зак., абхвачў, абхваціш, -ціць, -цім,

-ціце, -цяць, часцей абхапіць
абхвачаны [пхв] часцей абхбплены
абхвбстваць [пхв] незак.

гаю, -аеш, -ае, -аюць

незак.,
[пх]
абхіпацца
-дюся, -бешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей ахінацца
абхінёць [пх] незак., -ёю,
-деш, -4е, -бёюць, часцей
ахінаць

абхіпўты [пх] часцей ахіиўты
абхінўцца [пх] зак., -иўся,
-нёцца,
[сься!,
гпбшся
-ябмся, -няцёся, -нўцца,
часцей ахінўцца
абхінўць [пх] зак., -нў,
-ябш, -иб, -нём, -пяцё,
“нўць, часцей ахінуць

абхітрбўваць [пх] незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
абхітряць ё абхітраваць
[пх] зак., адпаведна -рў,

“ры, -рыць, -рым, -рыцё,
“раць; -рую, -рўеш, -руе,

абход [пх] -ду, -дзе
абхбджаны [пх]
абхбджванпе [пх]
руюць

-нпі
абхбджваць

[пх]

[ньне]
незак.,

незак.,
[пх]
абхбдзіцца
-дзіцца, -дзяцца і абыхб-

дзіцца

абхбдзіць [пх] незахк., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць і абыхбдзіць

абхбдны[их]
абхбдчык [апхоччык]

-ка,

-ку, -каў

абхбплены [пх] і абхвачаны
[пх] незак.,
абхбпліваць
-асш,

-ае,

-аюць і

абхватваць
абцалаваны [пп]
абцалаваць [пц] зак., абцалую, -ўсш, -ўе, зўюць
абцяе [пц] -са, -се, -саў
абцасавы [пп]
абцасік [пц] -ка, -ку, -каў
абцасны [пц]
абцерабіцца [пц] зак., абцоабдярэбішся
раблюся,
[сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца і ацерабіцца
абцерабіць [пц] зак., абдоерабо, абцярэбіш, -біць,

-бім, -біце, -бяць і ацерабіць

абцерусіць [пц] зак., абцсрушў, абцярусіш, -сіць,

“сім, -сіце, -сяць
абцерушыцца [шц] зах, абцеруштўся, абцяруўшыішся

[суся]),

абцярўшыш,

церуіпў,

-шыце,

-шым,

сшыць,

-шаць і ацерушыць

абцёрці [пц] зак. абатру,
зрэш,

-ром,

-рэ,

“рацё,

-шыцца, -шымея,

абцяжёрапасць

[пп] [сьць

цю і ацяжаранасць

абцяжаранне

[ац]

абцяжараны [пц] і ацяжараны

абцяжарвацине [пц] ([пьне]
“нні, -пняў і ацяжарвам-

і ацёрці

-ромся, -рацбся, -руцца;

вацца
абцяжарваць

абцёрціся [пд] зак., абатрўся, -рэшся [сься], -рэцца,
абцёрся, абцёрлася, -ліся
і ацёрціся
абцёрты [пп]

абцінак

-пка,

[пц]

-пку,

-нкаў

абцінанне [пд] [ньне] -нні
абціпаць [пц] незак., -аю,
-деш, -ёе, -йюць
абціранне [пд] [ньне] -нні,
-няяў
незак.,
[пд]
абцірацца
гаюся, -бешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

абціраць [пц] незак., -ёю,
-аеш, -бе, -аюць і аціраць
абцірачны [пц]

абцірка [пц] разм., -рцы
абціршчык [пц] спец., -ка,

абціршчыца [пц] -цы, -ц
абціскальны [пц] 722.
абціскапне [пц] [ньне] -нні
незак.,
[пц]
абдіскацца
-аюся, -аешся (сься], -бецца, -ёюцдца
абціскаць [пц] незак., -аю,
-деш, -йе, -ёюць і аціекаць

абціскёч [пп] тэг., -ча, -чы,
-чбў
абціскны [пд]
абціснуты[пц]
абцісцуцца [пд] зах., -нуся,
-пешся

[апцісьпесься],

-пецца, -нуцдца

абціспуць [пц] зак., -ну,
гпеш ўсьне], -ие, -нуць і

аціснуць
абціхаць [пц]

-дюць
абціхнуць

[пд]

незак. -ае,
зак.

-не,

-нуць
,
абцугі [пд] -гоў
абцужкі [пцушк] -коў
абцягвапце [пц] [яьпе] -нні

.,
ак
ез
лп
ц]
[ш
ца
ац
гв
абця
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абцягваць [пц] зезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
абцягпуты і абцягнены Год]
гця
аб
,
к.
за
ц]
[п
ца
ўц
ги
абця
пўся, абцягпешся [сься],
гнецца, -помея, -пецсся,
гуцца,

абцягиўць [пц] зак., абцягну, абпягпош, -пе, -нем,

ісце, -нуць

[пьпе]

дні, дснпяў і ацяжарапне

не
абцяжарвацца [пц]

-рўць; абцёр, абцёрла, -лі

“ку, “каў

-аю, -аеп, -ае, -аюць

-аю,

-шыцеся, -шацца і ацерушыцца
абцерушыць [пц] захк., аб-

незак.

-аецца, -аюцца і ацяжар-аю,

-аеш,

[сц]

лезак.,

-ае, -аюць

ацяжарваць
абцяжарыцца

ў

зак.,

[пц]

-рыцца, -рацца

абцяжарыць [пц] зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць і ацяжарыць
абцяжачны [пц]
абціжка [апцяшка] -яіцы

[шц]

абцяжны [пя]
абцякальнасць

[пп]

[сьць]

-цю

абцякальнік [пц] спец., -ка,

-ку, -каў

абцякальны[пд]

абцякапне [пд] [ньне] -нпі
абцякаць [пц] незак., -ёе,
-аюць
абцяпаны [пц] разм.
абцяпаць [пц] разм., зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

абцяпваць [пц] разм., иезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

абцярпёцца [пц] зак., -илбся, -пішся (сься], -піцца,
-гпімся, абцерпіцёся, абцярпяцца і абцярпліся,
абцёрпішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -яцца
абцярўшаны [пд] і ацярў-

шаны
абцярўшвание [пц] [ньпе]
-нні і ацярушванпе
абцярўшвацца [пц] незак.,
гаецца, -аюцца і ацярўш-

вацца

абцярўшваць [пц] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць ў
ацярушваць

абцярэблепы [пц] і ацярблены
е]
ьн
[н
ц]
[п
е
ч
ц
а
в
і
л
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э
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я
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б
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-аю,
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гас, -аюць
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ацярэбліваць
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абчаніць

-гпіцца,

-пімся,

“піцеся,

пяцца, часцей абчаплйцда
абчапіць [пч] захк., абчаплю,
абчэпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць; (абвешаць чылі-н.)

часцей абчапляць
абчапаяны [шч] і абчэплены
абчапляцца [пч] за. “Яся,

[сься]; гяецца,
-яешся
даюцца ўабчапіцца
абчапайць шч] зак., -яю,
-Яеш, -яе, -люць і (абвешаць чым- п.) абчапіць

абшалёўка, [пш] -ўцы, часцей шалёўка
абшаляваны[шш] і абшалёваны, ашаляваны, ашалёваны
абшаляваць [пш] зак., абшалідтю, -беш, збе, зоюць
і ашаляваць
абшар [пш] -ру, -ры, -раў
абшарваць [пш] разл., пнезак. “аю, -асш, -ас, -аюць
абшарпік [пш] -ка, -ку, -каў
абшарпіца, [аш] -цы, -ц
абшарпіцкі [пш]

абчарціць, [дч] зак., абчарчу, абчэрціш, -ціць, -цім,
-ціце, -цяць
абчэсапы,
абчасаны [шч]
ачасаны, ачэсаны
абчасацца [пч] зак., абчэ-

абшароўваць

[пш]

незак,

абшарпанец

[шта]

разм.,

ца
абчасаць [пч] зак., абчашу,
абчэшаш, -ша, -пам, -шаде, -шуцьі ачасёць
абчахлы [пч] часцей ачахлы
абчахнуць [пч] зак., -не,
гнуць, часцей ачахнуць
абчыкрыжаны[пч] разл.
абчыкрыжыць [ач] рагм..
зак., -ку, кыш, -кыць,
зжаць

ёецца, -дюцца
абшарпаць [пш] разм., зак.,

шацца, -цуцца і ачасёц-

абчыиысціцца [пчысьці] зак.,
абчышчуся, абчысцішся
Дсьцісься], -ціццда, -цяцца

абчисціць [пчысьці]

зак,

абчышчу, абчысціш [пчы-

сьці], -ціць, -цяць

абчышчапны[пч]
незак.,
абчышчацца [пч]
-аюся, -аешся [сься], -аецда, -Аюцца
абчышчаць [пч] незак. ), -йю,
ёеш, -де, -йюць
абчэплены [пч] с абчапляпы
абчэплаівацца [пч] незак.
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абчэпліваць [пч] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
абчэсаны [цч) і абчасёцы,
ачёсапы, ачасаны
абчэсванне [пч] [пьпе] -пні
і ачэсванне
абчэсвацца [пч] незак., -аецца, -аюцца і ачэсвацца
абчэсваць [04] незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і ачэс-

ваць

абшалёвапы [пш] і абшалявапы, ашалёвапы, ашаля-

ваны

абшалёўванне

-ппі

[пш]

[пьпе]

абшалёўвацца [аш] пнезак.,

-асцца, -аюцца і ашалёўнацца

абшалёўваць
“аю,

-асш,

ашалёўваць

[пш]
-ас,

пезак.,
-аюць і

-аю, -аеш, -ае, -аюць

нца, “иду, -пцаў

абшарпаны [шш] разм.
разм,
абшарпёцца [пш]
зак., -бюся, -бешся [сься],

-бю, -беш, -ае, -аюць
абшарпвацца [шш] разм., незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
абшарпваць [пш] разл., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

часцей зашмальцбўваць
абшмаргиўць [іпшм] разм.,
зак., ў, -нбш, -неё, -нём,
ліяцё, -яўць і ашмаргаўць

абшмбрганы [ппм] разм.
абшмбргацца [пшм] раз.
зак., -аецца, -аюцца
абшмбргаць ][пшм] разх.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
і ашмбргаць
абшмбргвацца [шцм] разх.,
незак., -аецца, -аюцца і
ашмбргвацца
абшмбргваць [пшм] разм.,
незак. -аю, -аеш, -ае,
даюць і ашмбргваць
абшыубргнуты [пшм] разм.
абшмўльвацца [пшм] разх.,
незак., -асцца, -аюцца
абшмульваць ([пшм] разм.
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
абшмуляны [пшм] разм.

абшмуляцца [пшм]

разх.,

зак., -яецца, -яюцца
разм.
абшмуляць [пшм]

зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць
абшнараны і абшшыраны

абшёрына [пш] разм., -не,
часцей. абшар
абшарыць [пш] разл., зак.,

[пшн] разм.
абшцарваць і абшнірваць
[пшн] разм., незак., для

абшастаць [пш] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
абшлаг [цшл] -йга, -ёгу,
мн. абшлагі, -агоў
абтлагбвы [пшл]
абшліфавяны [пшл] і абшліфбваны, ашліфаваёцы,
ашліфбваны
абшліфавацца [(пшл] зак.,
-фуецца, -фуюцца і ашлі-

-аюць
абшнёрыць і абпшырыць
разм., зак., для
(пшн]

-ру, рыш, -рыць, “раць

фавацца
абшліфаваць

[пшл]

зак.

абодвух

-аю,

-аеш,

-ае,

абодвух -ру, рыш, -рыць,

-раць
абшуканы[пш]
абшукёць [пш]

зак., -ёю,

ёеш, -8е, “ёюць
абшўкванне [пш]

[цьпе]

“нні

абшукваць [пш] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

-фую, -фўеш, -фўе, -фу-

абшчапіць [пшч] разм., зак.,
абшчаплі,
абшчэпіш,

абшліфбўванне [пшл] [пьпе]
аш
абшліфбўвацца [шл] пезак., -аецца, -аюцца ёі
ашліфдёўвацца
абшліфбўваць [пшл] незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць і
ашліфбўваць
абшмальцавапы ў абшмальцбвацны [пшм] часцей за-

-піць, -пім, -піце, -пяць

юць і ашліфаваць

шмальцавапы,
цбогапы

зашмаль-

абшмальцавацца
зак,
-цўюся,

[пшм]
-цўсшся

[сься], -цўсцца, -цўюцца,

насцей зашмальцавацца
абшмальцавёць [шшм] зак.,

-шўю, -цўсш, -пўе, зўюць,

часцей зашмальцаваць
абшмальцёўвацца [пім] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, “аюцца, часцей задпмальпбў вацца
абшмальцбўваць [пшм] незак., -аю, -асш, -ае, -аюць,

абшчына [цшч] гіст, -це, -н
абшчінца-рбдавы [ашч]
абшчынцасць [пшч] (сьць]
-дю
абшчыннік [пшчыньпі] -ка,
“ку, -каў

абшчынны [пшч]
абшчыпацы[пшч]
абшчыпаць [пшч] зак., абшчыплю, абшчыплеш,-ле,
-дем, -леце, -люць і -4ю,
аеш, -4с, -ёюць; абшчыплі і ашчыпаць
абшчыпваць [пшч] незак.,
-атю, -аеш,

-ае,

-аюць і

ашчыпваць
абшывала
[пш]
разх.,
агульн., м. Д -лу, Т -лам,
ЛІ -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай
і -лаю, мн. Р -п
абшывальшчык
[пш] -ка,
-ку, -каў

абшывальшчыца [пш] -цы,

-ц

абязгучыцца
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абшыванка
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абшыванка [пп] -нцы, -нак
абшывашце [пш] [ньне] -нні
абшываны [пш]
пезак.,
[пш]
абшывацца
-йецца, -ёюцца

абшываць [пш] незак., -аю,
геш, -4е, -аюць
абшавачны[пш]
абшыты [пш]

абшыўка [пш] -ыўцы, -ывак

абшияцца [пш] зак., -ыецца,
гтюцца

зак., -ыю,
абшыць [аш]
гнеш, -ие, -ыюць
абшэрхлы [пш] разм.
абшэрхнуць [пш] разм., зак.,
-не, -нуць
абы-адкўль [тк] прысл.
абывацель -ля, -лю, -ляў
абывацелька -льцы, -лек
абывацельскі
абывацельшчына -не

абыграны і абыграны
абыгрйць зак., -аю, -4еш,
-4е, -ёюць
абыгрыванне [ньне] -нні
абыигрывацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
абыгрываць незак,
-аеш, -ае, -аюць
абы-дзё прысл.
абыдзены (ад абысці)

абы-калі прысл.

абыкласць [сьць] -цю і абвыклаець

абыклы і абвыклы
абы-кблькі
абы-куды прысл.
абылганы

абымшў,

-шыць,

-шыМ,

-шыцё, -шаць і амшыць

абымшэлыі амшЭлы, амшалы
абымшэць зак., -5е, -Зюць
і амшбць
[пьці]
абынтэлігёнціцца

разл., зак., -нчуся, -нціш[цьцісься], -нціцца,
ся
“нцяцца

абырацца абл., зак., -аюся,

-аецца,
[сься],
-аешся
“віюцца.
абираць абл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абыржавёлы
абыржавёць зак., -бе, “ёюць
абысці [сьці] зак., абыдў,
-дзем,
-дзе,
абидзеш,
“дзеце, -дуць; абышоў,
абышла, -ло, -лі
абысціся Дын зак., абыдўся,

абыдзешся

[сься],

“дзецца, -дземся, -дзецеся,
“дуцца; абышоўся,

абы-

шлася, -лбея, -ліся

абыхбд -ду, -дзе
абыхбдак -дку [тк]

абыходжанне [нье] -пні
2 Зак, 1565

абыхбдліва прысл.
абыхбдлівасць [сьць] -дю

абыходлівы

абыякавасць [сьць] “цю

абыякавы
абы-які займ.
абэлтух абл., лаяпк., -ха,
“Ху, -хаў

абэрак -рка, -рку
абюракраціцца разл, 'зак.,
[сься],
-ёцішся
-ёчуся,

-аціцца, -йцяцца

зак.,

разл.,

абюракраціць

-ёчу, -аціш, -аціць, -ёцяць
абюракрачаны разм.
незак.,
абюракрачвацца
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
абюракраёчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
аб'ява -яве, -яў
аб'явіцца рагм., зак., аб'яў-

Явіш,

аб'явішся [сься],
-вімся,

-віць,

-віцеся,

-вім,

-віце,

-вяць
абягаць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -4юць і абабягаць
аб'ядала разм., агульнк., М.
Д -лу, Т -лам, М -ле, ж.
Д-ле, Т -лай і -лаю, мн.
Р-п

аб'яданне [цьне] -нпі
аб'ядацца
-ёешся

незак.,
[сься]

-аюся,
-асцца,

-ёюцца

аб'ядаць незак., -аю, -беш,
-ае, -аюць
аб'ядзёнпе [ньне] раза., -нні
аб'яднальпік -ка, -ку, -каў
аб'яднальніца -ды, -ц

аб'яднальны часцей аб'ядпаўчы

аб'яднанаець [сьць] -цю

-нпі,

[пьпе]

аб'ядпанпе
-нпяў

аб'яднаны
аб'яднаўчы і аб'яднальны
-аюся,
зак.,
аб'яднацца
-аецца,
[сься],
-Ясшся
гаюцца

аб'ядиаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, “аюць
абяднёлы

абядпёцне [цьпе] -ппі

абяднёць

зак. -бю, -беш,

-бе, -біюць

абядіць

-аеш, -ае, -аюць

абядняць незак., -я10, -яеш,
абязббліць зак., -лю, -ліш,
зліць, -ляць

абыякава прысл.

люся,

абёдпіш, -ціць, -пім, -ніце,
-пяць
аб'ядибўванне [цьпо] -ппі,
-нняў
аб'ядноўвацца незак, -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аю
Ацца
М.
аб'ядпоўваЦь
незак., -аю,

-яе, -Яюць
аблзбблены

абы-хтб займ.
абы-чый займ.
абы-штб займ,
абы-як прысйл.

-вяцца.
аб'явіць зак., аб'яўлю, аб'-

ляЭш, -жэ, -жом, -кацё,
-шБнш,

хбдзіць
абыхбдкавы[тк]

-віцца,

абылгаць зак., абылгў, абыабылгуць
абымшыць зак.,

абыхбдзіцца незак., -джуся,
[сься], -дзіцца,
дзішся
дзяцца і абходзіцца
-джу,
абыхбдзіць незак.,
“дзіш, -дзіць, -дзяць і аб-

зак.,

абядню,

аблзббльвацне [ньне] -пці,
-нняў
абязббльвацца незак., -аецца, -аюцца
абязббльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
абязббльваючы
абязвёчанне
[зьве] [ньйе]

-нні, часцей зпявёчацне

абязвёчаны

знявёчаны
абязвёчвапне

[зьве] часцей
[зьве] ньне]

-нні, часцей знявёчванне

абязвёчвацца [зьве] незак,
(сься],
-аешся
-аюся,
-аецца,

-аюцца,

часцей

знявёчвацца

абязвёчваць [зьве] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей зпиявёчваць

абязвёчыцца [зьве] зак.,
[сься],
-чышся
гуся,
“чыцца, -чацца,
знявёчыцца

часцей

абязвёчыць [зьве] зак., -чу,
чыш, -чыць, чаць, часцей знявёчыць
абязвбджапшце [ньне] -нні
абязвбджаны

абязвбджіванне [ньне] -нпі
абязвбдавацца незак., -аецца, -аюцца
абязвбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абязвбдзець зак., -ее, -гюць
абязвбдзіцца зак., -дзіцца,
“дзяцца

абязвбдзіць

зак.,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дДзяць
абязволены

абязвблець зак., -ею, -ееш,
,
-ве, -еюць
абязвбліць зак., -лю, -ліш,
зліць, -лЯць

незак., -аю,
абязвбльваць
-аеш,-ае, аюць
абязгрбшаць разм., зак,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

абязгрбшыць

разм.

зак.

-шу, -шыш, -шыць, -шаць
,
абязгучапы
абязгучванце [ньпе] -ипі
абязгучвацца незак., -асцца,
-аюцца,
-аю,
к.
за
не
ь
ац
чв
гў
яз
аб
-асш, -ас, -аюць

,
ца
ыц
-ч
к.
за
а
цц
чы
еў
яз
аб

гчтацца

абясцукрываць
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абязгўчыць зак., “чу, “чыш,
-чыць, -чаць
аб'язджіённе [ждж] [ньне]
-нні ёі аб'бзджванне

аб'язджйцца [ждж] незак.,
-дсцца, -бюцца і аб'ёздж-

вацца
[ждж] незак.,
аб'язджаць
-4ю, -беш, -4е, -бюць і
аб'ёздзжваць

абяздбленаець [сьць] -цю
абяздблены і абнядолены
абяздбліць зак., -лю, -ліш,
гліць, -ляць і абнядбліць
абяздбльвацца незак., -аец-

ца, аюцца

незак., -аю,

абяздбльваць

-аеш, -ае, -аюць
абяздўшацы
незак., -аю,
абяздушваць
гаеш, -ае, -аюць
-шу,
зак.,
абяздўшыць
“пыш, -шыць, шаць

абяззбрбенне [пьне] -нні
абяззбрбены

абяззбрбіць [ойі] зак., -бю,

-біш [ойі], -біць, -бяць
абяззбрбйванне [ньне] -нві
абяззбройвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца.

-аю,

абяззбрбйваць незак.,

-ает, -ае, -аюць
абяззуўбець разм., зак., -ею,
-веш, -ее, -еюць
абязлёсенне [зьле] [ньне]
“нні
абязлёсены [зьле]

[зьле]

зак.,

-сіцца, -сяцца

абязлёсіць [зьле] зак., -ёшу,
-ёсіш, -ёсіць, -ёсяць
абязлісціць [зьлісьці] зак.,
ДІЦЬ, ЦЯЦЬ

,

абязлічанаець [зьлі] сьць]

-дю

абязлічапце
-нпі

[зьлі]

[цьне]

абязлічаны [зьлі]
абязлічванце [зьлі]
-нпі

[пьпе]

абязлічвацца [зьлі]

-аецца, -аюцца

абязлічваць

незак.,

[зьлі] незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
абязлічка [зьлі] -чцы[цп]
абязлічыцца
[зьлі]
зак,
-чыцца, -чацца
абязлічыць [зьлі] зак., -чу,
чыш, -чыць, -чаць
абязліюджаны [зьлю]
абязлюдзелы[зьлю]

абязлюдзенне [зьлю] [пьне]

-ппі

абязлісдзець ё абязлібдпець

[зьлю] зак., для абодвух
-ве, -вюць

абязлюдзіць

[зьлю]

зак.,

ду, -дзіш, -дзіць, -дзяць

абязмаслены [сьле]

,

-впі

абяссілены
знясілецы

часцей

(сьсі]

абязмаслівацца [сьлі] незак., -аецца, -аюцца
абязмёсліваць [сьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аб'язны
абязриблены
абялёцне [ньне] -ші
абяліць зак., абялю, абёліш,
“ліць, -лім, -ліце, -ляць
абяляць (апраўдваць) незак., -4ю, -яеш, -яе, яюць
абяриўцца зак., абярпуся,

абяссілець (сьсі] зак., -ею,

-немся, -нецеся, -пуцца
абяриўць зак., абярпў, абёрнеш, -не, -нем, -неце,
-вуць

абясславіцца зак., -аўлюся,

абёрпешся [сься], -пецца,

абярэмак -мка, -мку, -мкаў

абяскблеранаець [сьць] -цю

абяскблеранне [ньпе] -нні
,
абяскблераны
абяекблерванпе [ньне] -нні
незак.,
абяскблервацца
-аецца, -аюцца
абяскблерваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абяскблерыцца зак., -рыц-

ца, -рацца

абясколерыць

зак.,

-рыш, -рыць, -раць

-ру,

абяскрдвіцца зак., -віцца,
-вяцца
абяскровіць зак., -оўлю,
-бвіш, -бвіць, -бвяць; абяскроу,“уце

абязлёсець [зьле] зак., -ее,
-еюць
абязлёсіцда

абязмёслівапце [сьлі] [ньпе]

.

абяскрбўленне [пьне] -нні
абяскрбўлены
абяскрбўліванне [ньне] -нпі
абяскрбўлівацца
незак.,
гаецца, -аюцца
абяскрбўліваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абяскрилены
абяекріліць зак., -лю, -ліш,
“ліць, -ляць
абяекрыльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абяспамяцець разл. зак.,
“ею, -еешш, -се, -гюць
абясплбджацы
абясплбджвацца
незак,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
абясплбджваць хезак., -аю т
“аеш, -ае, -аюць
абясплбдзець
захк.,
-сю,
-геш, -ес, -сюць
абясплбдзіцца зак., -джуся,
“дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

абясилбдзіць
зак.,
ду,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
абяепылепы
абяспыліць гак., -пю, -ліш,

-ліць, -ляць
аблепігльванпе [цьпе] -плі
аблепильваць пнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абяссіленне [сьсі]
[пьпе)
-нпі, часцей знясіленне

часцей

-еюць,

-ееш, -се,

знясілець

абяссіліць (сьсі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць, часцей
знясіліць

абяссільвацца [сьсі] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца, часцей зия,
сільвацца
абяссільваць (сьсі] незак.,
-аю, -аеш. -ае, -аюць, часцей знясільваць

-авішся

[сься],

-ёвіцца,

-йвяцца, часцей абпяславіцца, зпяславіцца

зак., -аўлю,
абясславіць
-бвіш, -ёвіць, -ёвяць, часцей абняславіць, зияелавіць

абясслаўлены часцей абняслёўлены, зняслаўлепы

абясслаўліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей

абняелаўліваць, зняслаўдіваць

абяссмёрціцца [сьсьме] зак.,
-рцішся [сься],
-рчуся,

-рціцца, -рцяцца

абясемёрціць [сьсьме] зак.,

рчу, -рціш, -рціць, -рцяць

абяссмёрчаны (сьсьме]
абяссблены
абясебліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ЛЯць

абяссбльвание [цьне] -нні

абясебльвацца лпезак., -аец-

ца, -аюцца

абяссбльваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абясебнсіцца зак., -сіцца,
“сяцца
абясезпсіць
зак.,
-пшу,
-ясіш, -псіць, -пеяць
абяссзншаны

абясезншвапне [пьпе] -пні
абясебишвацца зак., -аецда, -аюцца
абяссбцшваць незак., -алю,
-асш, -ае, -аюць
абястаўсціць
[сьці] зак.,
-ўшчу, -ўсціш [сьці], -ўсціць, -ўсцяць; абястлўсці,

-іце

абястаўшчацы
абястаўшчванне [пьпе] -ппі

абястлўшчвацца
незак,
-аецца, -аюцца
абястаўшчваць лезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
абясфбрміць
зак.,
-млю,
-міш, -міць, -мяць

абясфбрмлены
аблецўкраны
абясцўкрывацца
пезак.,
-аецца, -аюцца
абясцукрываць незак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
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абясцукрыць

авысакароджвацца
а

нан

-ру,

зак.,
абяецўкрыць
“рыш, -рыць, -раць

абясцэніцца зак., -піцца,
-пяцца
абясцэніць зак., -шю, -піш,
-ніць, няць

абясцэньванне [ньце] -пні
абясцэцьвацца незак., -аецца, аюцца
абясцэньваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
[шшк]

[шшк]

абясшкбдиванне

[цьпе] -нпі
абяешкбджвацца [шшк] незак., -аецца, -аюцца
абясшкбджваць [шшк] неЗак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
абясшкбдзіць [шшк] зак.,
-дзку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
аб'яўлённе [ньце] -нні
аб'яўлены
аб'яўляцца незак., -яецца,
-яЯюся,
разм.
-яюцца;
-яецца,
сься],
яешся
-яюцца

аб'яўляць незак., -яю, -Яеш,
-яе, -яюць

абяцанка разм., -нцы, -нак
абяцёнпе [ньне] -нні, -нняў
абяцапы
абяцёцца разл. зак. і не-

зак., -бецца, -аюцца

абяцаць

незак., -4ю, -деш,

.
,
-де, -ёюць
авадзёнь заал., -дня, -дні,

“днёў

агаднёвы

авал -ла, -ле, -лаў

авалбдание [ньне] -нні
авалбдаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і аўладаць

авалбдванне [ньне] -нні

авалбдваць

незак.,

авапитура -ры, -р

авантўрнпік -ка, -ку, -каў,
часцей аваптурыст

абясцэпецне [ньце] -ниі
абяецэнепы

абясшкбоджанне
[ньне] -нпі

авапсцэна тэатр., -пе, -п

-аю,

-асш,-ае, -аюць
авальцасць [сьць] -цю

аваптурпы
аваптурыизм -му, -ме
авантуріш мін., -ну, -не
авантурист -ста, -сце [сьце],
-стаў і аваптўрнпік

аваптуристка -цы
-так

авантурыстычпасць

[стц],
[сьць]

-цю

авантурыстычны
авацтурысцкі

авар гіст., -ра, -ру, -раў
аварац -рца, -рцу, -рцаў

аварка -рцы, -рак
аварскі

аварцы-рцаў
аварыгіст., -раў
аварыийнаець [сьць] -цю
аварыйны
разм., -ка,
аварыйшчык

-ку, -каў

аварыя -ыі [ыйі], -ый

аваскбп тэх., -па, -пе, -паў
авёцыя -ыі [ыйі], -ый

Авачыпская губа Авачынскай губы
Авачынская сбпка Авёчынскай сбпкі
авеню н., нескл.
авёчка -чцы [цц], -чак
авечкагадбвец -бўца, -бўцу,

ў
а
ц
ў
б
авечкагадбўля -лі

авечкагадбўчы
авёчнік -ка, -ку, -каў
авёчы
авёяны
авёяць зак., авбю, авёеш,
авёе, авёюць

авёе аўса, аўсё, мн. аўсы,
аўсбў
авівёпне [ньце] -нні, часцей
абвіванпе
-аюся,
незак.,
авівицца
[сься], -аецца,
ешся

-ёюцца, часцей абвівацца

авальны

авацлбжа тэатр., -кы, -ж

авіваць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей абвіваць
авіза фін., н., неска.
авітамінбз -зу, -зе
авіцца зак., аўся, аўёшся
аўёцца, аўёмся,
(сься),
аўяцёся, аўюцца, часцей
абвіцца

-ртаў
аванпдст -ста, -сце [сьце],
-стаў
авёпе -су, -се, -саў

цей абвіць
авіяапрацбўка -ўцы
авілапіярсквапие [пьпе] -нпі

авангард -да, -дзе
авангардны
авапгардызм -му, -ме
-сце
авангардыст
-ста,
[сьце], -стаў
авангардисцкі
аванзала -ле, -л
аганкамера тэг., -ры, -р

аванпбрт лар., -рта,

-рце,

авапеавапие [цьпе] -пні
авансавацца

і пезак.,

зак.

аванеўюся, -ўсшся [сься],

“ўецца, -ўюцца

авансаваць гак.

і

лезак.,

авацсўю, -ўсш, -ўе, -Ўюць

авансавы

авансам прысл.

авіць зак., аўію, аўбш, аўеё,
аўём, аўяцё, аўюць, час-

авілатрйд -да, -дзе, -даў
авіябаза -зе, -з

агвіябілёт -бта, -ёце, -бтаў
авіяббмба -бо, -б і -баў
авіябрыгада -дзе, -Д
авіябудавіцне [пьпе] -ппі
авіябудаўнік -ка, -ку, -коў
агіябудаўніцтва-ве

авіягарадбк -дка [тк], -дку,
-дкоў
авіягарызбит
ата,
-пце

[пьце]

авіядэсёпт -пта, -пце [цьце],
“нтаў
авіядэсёнтнік -ка, -ку, -каў
авіядэейнтиы
агіязавбд -да, -дзе, -даў
авіяздимка -мцды, -мак
авіязлучэнце [пьпе] -ппі,
-апяў
авіяканструктар -ра, -ру,
“раў

авіяліпія -і [ійі], -ій
авіямадэлізм -му, -ме
-сце
-ста,
авіямадэліст
[сьце], -стаў
-алю [льлю],
авіямадзль
глей і -ляў
авіямадзльны
авіяматбр -ра, -ры, -раў

авіяматорабудаванпе [ньне]
-нні

авіяматбрны

авіямайк -ка, -ку, -кбў
авіямехапік -ка, -ку, -каў
авіянбсец -нбсца, -нбсцы,
-нбсцаў
авіяпарк -ка, -ку, -каў

авіяпасажыр -ра, -ру, -раў
авіяпблк авіяпалка, -ку,
-коў
авіяпбшта -шце
авіяпрамыелбваець

[сьць]

-шю

авіяперавбзка [ск] -зцы[сц],
-зак
авіяпрапблка -лцы, -лак

авіяразвёдка [зьветк] -дцы

д].

авіярамбнтны
авіясклад -да, -дзе, -даў
авіясўвязь -ззю [зьзю]
авіятар -ра, -ру, -раў
авіятарскі

авіятранспарт -рта (ваенны
карабель) і -рту (сродкі
перавозу), -рце
авіятрапепартны
авіятэхніка -іцы
авіятэхнічны
авіяхімічны

авіяцыішы
авійцыя -ыі [ыйі]
авіячасць [сьць] -цю, 5”.
гці, авіячасцёй
,
авіяшкола -ле, -л
авіяэскадриглля [льля] -ллі,
-дляў
авбід [ойі] геал., -ду, -дзе
авбідты [ойі]
авой разм., выка.
,
авохці абл., выкл.
авулйцыя біял., -ыі [ый
авысакароджаны
[пьне]
авысакарбдзжвацне
-пці
авысакарбджвацца незак,
-аюся, -асшся [сься], -аёц-

ца, аюцца

аглабіца
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А
А
авысакароджваць

.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ж
д
б
р
а
к
а
с
ы
ав
-аюю, -аеш, -ае, -аюць

авысакарбдзіцца зак., -джу-

ся, -дзішся [сься], -дзіцца,

“дзяцца,

авысакарбдзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць,

-аецца,
незак.
авявацца
-Зюцца, часцей абвявацца
авявіць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -бюць, часцей абвяваць
ага часу., выка.
агаблёўвацца незак., -аецца,
гаюцца і абгаблёўвацца
незак., -аю,
агаблёўваць
гаеш, -ае, -аюць і абгаблёўваць

агаблявёны і агаблёваны,
абгаблявёны, абгаблёваны
агаблявацца зак., -люецца,

-глююцца ёў абгаблявацца
агабляваць зак., -люю, -люеш, -ліюе, -поюць і абгабляваць

агава бат., агаве, агаёў
агаварыцца зак., агаварўся,
агавбрышся [сься], -рыц-ца, -рымся, -рыцеся, -рацда
агаварыць гак., агавару,
агавбрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць

агавбраны
[ньне] -пні,
агавбрванне
“нняў
агавбрвацца 'незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
агавбрваць

-аеш, -ае, аюць

агавбрка -рцы, -рак
агаласіцца зак,, агалбсіцца,

-сяцца
агалашу,
агаласіць зак,
агалбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць

агалаебўка лінгв., -бўцы,
-бвак
агалашёцца незак. ецца,
-дюпца
агалашаць незак, -410, -аеш,
-8е, -4юць
агалашэпне
“нняў
агалёлы

[ньне]

-нні,

агаленне [ньне] -нпі
агалёць зак., -ёю, -ёеш, -бе
-бюць
агаліцца зак., агалюся, агб-

лішся. [сься], -ліцца, -лім-

ся, -ліцеся, -ляцца
агаліць зак., агаліб, агбліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
агалбска -лбсцы, -лбсак

агалбшвацца негак., -асцца,
-аюцца.
агалбшваць
незак,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
агалйцца
незак,
-йюся,

,
а
ц
ц
е
я
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
я
-яюцца і агбльвацца,
агаляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць і агбльваць

аганёк

бат.,

-нькоў

агапізаваць

-нька,

-пьку,

хед.,

незак,

-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
агацьбавёныразм.
.
к
а
З
.,
зм
ра
ь
ц
а
в
а
б
ь
п
а
г
а
-бую, -бўсш, -бўе, -буюць

агацяць (зганяць) незак.,
-Яю, -яЯеш, -яе, -Яюць, часцей абганяць
агараджальны

агарадзіцца

агара-

зак,

джўся, агарбдзішся [сься],

-дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,

-дзяцца,

дзіцца

часцей

адогара-

,

агарадзіць зак., агараджу,
агарбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць, часцей аб-

.
тарадзіць
агарак -рка, -рку, -ркаў і
абгарак
агарафббія мед., -іі [ші]
агаркавы
агарнўцца згак., агарнўся,

агбрнешся [сься], -нецца,

“немся, -нецеся, -нуцца і

абгарнўцца
агарнуў,
зак,
агараўць
агбрнеш, -не, -нем, -неце,

-нуць і абгариўць

агарбд -да, -дзе, -даў

агарбджа -джы, -джаў
агарбджаны часцей абгарбджаны
агарбджвапне [ньне] -нні,
-нпяў, часцей абгарбджванне

агарбджвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

гаюцца, часцей абгарбджвацца

незак., -аю,
агарбджваць
-гаеш, -ае, -аюць, часцей
абгарбджваць

агарбдка [тк] -дды [цц],
“дак, часцей абгарбдка
агарбднік -ка, -ку, -каў
агарбдпіна -но

агародпінабульбавбдчы [чч]
агароднінакацсёрвавы
агарбднінамалбчны
агароднінамиішы
агароднінаперапрацоўчы
агароднінарэзка [ск] -зцы
[сц], “зак
агародпіпасушылка

“лак

“пцы,

агароднпінасушыильпы
агародніпасхбвішча ЧЫ, -ч

і -чаў
агарбднінны
агарбдпіцкі

-асш, -ае, -аюць
агарбдны

-ку,

-ка,

[чч]

-каў

агарбшаны разх.

агарбшваць

незак»

разхм.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

агарбшыць разм., зак., -шу,

пыш, -шыць, -шаць,
агартаць незак., -ёю, -аеш,
,

,

гае, -ёюць

агат мін., агату, агаце, агатаў
агатавы

агаткі бат., -так, адз. агёт-

ка, -тцы[цц]

агёнт

-нта,

[пьце],

-нце

-атаў

агентура -ры, -р
агентурны

агептыўнылінгв.
агёнцкі
агёнцтва -ве, -ваў
агёньчык (нідзе ні агень-

чыка) -ка,-ку, -каў; (даць

агеньчыку) -ку
незак.,
агібацца
-аюцца

-бецца,

агібёць незак., -ёю, -аеш,
-йе, -йюць
агіда -дзе
агідлівасць [сьць] -цю
агідлівы

агідпа прысл.

агіднасць [сьць] -дю
агіднік лаянк., -ка, -ку, -каў
агідніца лаянк., -цы, -ц
агідны

агіёграф -фа, -фе, -фаў

агіпацца (ухіляцца ад ра-

боты) раз.м., незак., -аюся,

-бешся

[сься],

-аецца,

гаюцца

агінаць незак., -4ю, -аеш,
где, -бюць, часцей абгінаць
агітўю,
агітаваць незак.,

-ўеш, -ўе, -ўюць

агітатар -ра, -ру, -раў
агітатарка разм., -рцы, -рак
агітатарскі

агітаційна-масавы
агітацыйна-прапагандысцкі
агітацыйнасць [сьць] -цю

агітацыйны
агітацыя -ыі [ыйі]
агіторыгада [дб] -дзе, -д
агітка разм., -тцы [цц], -так
агіткалектыў

-ыву,

-иве,

-ываў
агіткалбпа -не, -н

агіткампанія -іі [ійі], -ій
агітлітаратўра -ры

агітмасавы
агітпахбд -ду, -дзе, -даў
агітплакат -ата, -аце, -атаў
агітпбезд -да, -дзе [зьдзе],

мн. агітпаязды, -доў

агарбдніца -цыЫ, -ц
агарбдніцтва -ве
агароднічаць незак.,

агарбдчык

-аю,

агітаўнкт -кта, -кце, -ктаў
агіяграфічны
агіяграфія" літ., -іі [ій
агладблька -льцы, -лек
аглабёльны
аглабіна ж., -це, “і
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агламерат

агратэхпічны

ана

агламерёт спец., -ату, -ёце
агламерацыяспец., -ыі [ыйі]
аглапаріт -ыту, -ыде
аглапарытавы
аглафабрыка -ыцы, -ык
:
аглёджаны
аглёдзецца зак., -джуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца і (звыкнуцца; па-

глядзець вакол) абглё(апамятацца)
дзецца;
толькі аглёдзецца

аглёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць і абглё-

дзець; (адшукаць, напаткаць прыгаванае) толькі

аглёдзець
аглёдзіны-н

аглбблі аглаббль і аглббляў,

адз. аглббля, -лі
аглўхнуць зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць; -х, -хла, -хлі

агаўхшы
аглушальна прысл.
аглушальны
агаўшаны
аглушацца і аглўшвацца
невак., адпаведна -аецца,

“аюцца; -аецца, -аюцца
аглушаёць і агаўшваць незак., адпаведна -ёю, -аеш,
-4е, -бюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
аглўшванне [ньпе] -нпі
аглушыцца зак., аглўшыцца, -пацца

аглушыць зак., аглушу, аглушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
аглушэнне [ньне] -нні
аглюцінатыўны
аглюцінацыя -ыі [ыйі]
аглюцініруючы
агляд -ду, -дзе і абгляд

агнастыцызм

-ме

філас.,

-му,

агнаетычны

агнездавацца зак., агпяздў-

а.
цц
а
ўю
спц
агиёўка заал., -ёўцы, -ёвак

агніста прысл.
агиіста-чырвбны

агпісты
агнпіца -цы, -ц
агнішча гіст., -чы, -чаў
агнбстык філас., -ка, -ку,
-каў
агпяры
агняздбўвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца
агпямёт ваен., -ёта, -ёце,
-ётаў
агпямётны
агпяетрэльны
агняцвёт [цьве] -ёту, -ёце,
-ётаў
агбйтацца разм., зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца і агбўтацца
агбленаець [сьць] -цю
агблены і абгблены

агбльванне

[ньне]

-нні,

-пняў
агбльвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюпца і агаляцца, абгбль-

вацца

агбльваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і агаляць, абгб-

льваць
агбпія -іі [ійі]
агёпь агню, агні, агнёў
агбраны

агбраць зак., -аю, -аеп, -ае,

-аюць

агбрваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

агбрклы

аглядальнік -ка, -ку, -каў

агбркпуць зак., -ну, -пеш,
зне, -нуць; агбрк, -кла,

аглядальны
і
аглядйнне

агбрнуты і абгбрнуты, аб-

аглядавы

аглядванне

[ньне] (з усіх бакоў) для

абодвух -цні і абглядёнпе
аглядацца ў аглядвацца не-

зак., адпаведна (азірацца;
паглядаць

вакол

сябе)

-бюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся

-аюцца;
[сься], -аецца,
(зал. да аглядаць) -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца і абглядацца

аглядйць і аглядваць незак., адпаведна -ёю, -аеш,

-ае, -аюць; -аю, -аеш,-ае,
-аюць і абглядаць
аглядка [тк] -дцы [цц], -дак
агляднаець[сьць] -цю
аглядны

аглядчиак[чч] -ка, -ку, -каў
агляйўцца зак., -гіўся, -нёшся [сься], -ёцца, -зёмся,
-пяцёся, -нўцца

аглянуць зак., -ну, -пеш, -не,

-нуць

-клі

горнены
агбртванпе [пьне] -нні іё абгортванне
агбртвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца і абгбртвацца
агортваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць і абгбртваць
агбўтацца разм., зак., -аюся,
-ешся [сься], -аецца, -аюцца і агбітацца
аграбаза -зе, -з
аграбание [пьпе] -ппі; (пра

аграбіёлаг -та, -ту, -таў
аграбіць зак., -блю, “біш,
-біць, -бяць; аграб, “бце

[пд]

аграбіялагічцы
аграбіялбгія -іі [ійі]
аграблёше
[ньпе]

“нні,

-ппяў
аграблены
агравучбба -бе
аграгбрад -да, -дзе, ми. аграгарады, -дбў
аграгуртдк -тка, -тку, -ткбў
агразаатхпіка -іцы

агразаатэхпічны

агракліматадлбгія -іі [ійі]

агракультура -ры

агракультурны

агралабаратбрыя -ыі [ыйі],
-ый
агралесамеліяратар -ра, -ру,

т
а
ў
.
.
.
агралесамеліяраціяйны

агралееамеліярацыя
згыі
[ый
:
аграмада -дзе, -д
аграмаджацне
[ньне]

кніжн., -нні, -нняў
аграмаджаны
аграмаджванне [ньне] -нні,
“нняў
аграмаджвацца незак., -аец-

да, -аюцца
аграмёджваць кезае.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

аграмадзіна -не, -н

аграмадзіцца кніжн., зак.,
-дзіцца, -дзяцца
зак.
аграмёдзіць
джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць

аграмадны

аграмёксімум -му, -ме
аграмеліярацыішы
аграмеліярацыя -ыі [ыйі]

аграмерапрыёмства

-ве,

-ваў

аграмінімум -ху, -ме
аграпамічны
агранены

аграпіць зак., аграпю, аграніш, -ніць, -нім, -піцеё,
“няць
агранбм -ма, -ме, -маў
аграномія -іі [ійі]
аграпьванне [ньне] -ппі
-аю,
пезак.,
аграньваць

-аеш, -ае, -аюць
аграпрамыслбвы
аграпрапагапда -дзе [ньдзе]
аграпрбм (аграрна-прамыслбвы кбмплекс) -ма, -ме,

сена, салому і інш.) часцей абграбаппе
аграбатапічны

.
-маў
аграпупкт -кта, -кце, -ктаў
аграрпік разм, -а, -У,

ча-

аграрны
аграрый кніжн. -ыя, -ыю,

аграбацца пезак., -аецца,
-бюцца і агрдбвацца; (пра
сена, салому і інш.)

сцей абграбацца

аграбаць незак., -йю, -асш,
-де, юць ё агрэбваць;
(пра сепа, салому і інш.)
часцей абграбаць

-каў

-ыяў
аграебтка -тцы [цц], -так
агратэхпік -ка, -ку, -каў
агратэхпіка -іцы
агратэхнічны

ададраць
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агўзак -зка [ск], -зку, -зкаў
агўкаць разм., незак. -аю,

аграф -фа, -фе, -фаў

аграфізіка -іцы

а
аграфізічны
аграфія хмед., -і [ійі], -ій
аграфка абл., -фцы, -фак
аграхімік -ка, -ку, -каў
аграхімічцы
аграхімія -іі [ійі]
гыі
аграхімлабараторыя
[ыйі], -ый
агрбмпісты
агрубёласць [сьць] -цю

,
агрубёлы
агрубённе [цьце] шш

агрўблены
агрубляцца незак., -йецца,
-яюцца

агрубляць незак., -Яю, -Яеш,
-зкаў

-зку,

[ск],

незак.
[сься],

-аюся,
-ёецца,

агрызацца
-дешся
-аюцца
-аўся,
зак.,
агрызиўцца
-пёшся [зьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -аўцца.

агрэбвацца незак., -аецца,
гаюцца і аграбацца; (пра
сена, салому і інш.)

ча-

сцей абграбацца
агрэбваць хезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць і аграбаць; (пра
сена, салому і інш.)
сцей абграбаць

ча-

агрэбены
агрэбкі [пк] абл., -бак ёі
-бгаў
агрэбці [пд] зак., аграбў,
-ббш, -бё, -бём, -бяцб,
-бўць; агрбб, агрэбла, -лі;
(пра сепа, салому і інш.)

часцей абгрэбці
агрэгат тэх, -ёта,
“ётаў, мін, -ёту,

-аце,
-аце,

-атаў
агрэгатавацца зак. і незак.,
-тўсцца, -гўюцца
агрэгатны

агрэман дып., -ну, -пе

агрэст -сту, -сце [сьце]

агрэставы

агрэставыя бат., наз.
агрэсціпа (сьці] -пе
агрэх с.-г., -ха, -ху, -хаў
зак.,

-Зсш, -де, -Зюць

агульнаадукаційны
агульнаармёйскі

агульцавядбмасць
-дю

агульцадастўпцасць

-ю,

[сьць]

[сьць]

агурбк -рка, -рку, -ркоў
агурбчнік -ку
агурбчны

агульпажыцце [цьце] -цці
агульнажыццёвы [цьцё]

агульназавбдскі [цк]
агульназначнасць [сьць] -цю
агульназначны
агульназразумёласць [сьць]
-дю
агульназразумёлы
агульнаінстытуцкі
агульнакалгасны
агульнакамёндны
агульнакарыснаесць

-дю
агульнакарыены
агульнакарыстальны

[сьць]

агульнакласавы

агульнакурбртиы
“агульналітаратўрны
агульналюдскі [цк]
агульпамашынабудаўнічы
агульнаметадычны
агульнаміністэрскі

агульнапавукбвы
агульцанарбдпы
агульнанацыяпальны
агульнапалітычны
агульнапартіійны
агульнапашыраны
агульцапралетарскі
агульнапрамыелбвы
агульпапрызнанаець [сьць]
-дю

агульпарускі
агульцарэспубліканскі

агульпаеаіюзны

агульпаелавянпскі
агульцаець [сьць] -цю

агучваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць

агўчыць зак,
-чыць, -чаць
адабраны

агульнадастўпны
агульнадзярліёўцы
агульнадэмакратычны
агульцаеўрапёйскі

агульнатэарэтачны

0,

агучапы
агучванне [ньне] -нні
агўчвацца незак. -аецца,
-аюцца

цю

агульнасялянскі

д

агульны
агульшчына -пе

агульцавядбмы

агульпагарадскі [цк]
агульнагаспадёрчы
агульнаграмадзяпскі
агульпагрупавы

агульнафабрычны
агульнафізічны
агульцафіласбфекі

агульпаціборкскі
агульначалавёчы
агульнапцідльны
агульнаэканамічны

агульцапрынйты
агульнарасіііскі
агульнараспаўсійюджанасць
[сьць] -цю
агульпараспаўсюджацы

агрэсіўпа прысл.
агрэсіўпасць [сьць] -цю
агрэсіўлы
агрэсія -іі [11], -ій

разм.,

агульнаабавязкбвы [ск]

агульнапрызиіны

агрэсар -ра, -ру, -раў

агрэць

[ск]

[сьць] -дю

агульпавядбма прысл.

0.

і
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агульцабіялагічны
агульнавайскбвы

о
-ёеш,

ь]
ьц
[с
ь
ц
с
а
н
ь
л
а
в
ы
ж
ў
а
н
ь
л
у
г
а
-дю
агульнаўстанбўлены

агульнабеларускі

агрубёць зак., -ёю,
ця
-ёе, -бюць
агрубіцца зак., агрудіцца,
0;
“бядца
агрубіць зак., агрублю, агрубіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
-шші,
[пьне]
агрублёпне
зліняў

-яе, -Яюць
агризак -зка

“аеш, -ае, -аюць
агулам прысл.
агульна прысл.
агульпаабавязкбвасць

агульмауніверсітоцкі

-чу, -чыш,

адабрацца незак. -аецца,
гаюцца.
адабрацца зак., адбярэцца,

“руцца

адабраць незак., -аю, -аеш,
-ае, -йюць
адабраць зак., адбяру, -рэш,
“рэ, -ром, адберацё, адбя-

,

,

руць

адабрэнне [ньне] -нпі, -нняў
адагнаны

адагпёцца зак., адганюся,
адгбнішся [сься], -ніцца,
-німся, -ніцеся, -няцца

адагнаць зак., адганю, адгбпіш, -піць, -пім, -ніце,
-няць
адагиўты

адагиўцца

зак.,

-нёцца,

-“нудца

адагаўць зак., -нў, -нёш,
-пб, -пём, -пяцё, -нуць
-нні,
[ньне]
адагрананце
“ппяў

адагравацца пезак., -аюся,
ешся
[сься],
-асцца,
-дюцца
адагравйць
пезак.,
-аю,
-асш, -йе, -4юць
адагрэты
адагрэцца
зак.,
-Зюся,
Зешся
[сься],
-ецца,
Чуюцца
адагрэць зак., -Эю, -зеш,
-бе, ёюць
ададзьмуць зак., -му, -мёш,

-мб, -мём, -мяцё, -муць
ададраны і аддзёерты

ададрацца зах., аддзярэцца
[дзьдзя], -рўцца і аддзеёрціся
ададраць
зак.,
аддзяру

[дзьдзя], -рэш, -рэ, -ром,
аддзерацё,
аддзёрці

аддзярўць

і
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адажыо

адбірацце

а
н
н
а

адажыо

прысл.,

н.,

наз.,

песа.

адазвапы
адазвацца зак., адзавўся,
-вёцца,
[сься],
-вёшся
-вёмся, -вяцёся, -вўцца

адазваць зак., адзаву, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вуць

адале аба,прыса,

адаліска “сцы, -ісак
адамаит уст., -иту,
[цьце]

-пце

адамёнтавы уст.
адамашка тэкст., -шцы
адамашкавы
адамашцік (ткач) -ка, -ку,
-каў
адамкаёныі адамкиаўты,
зак. -нўся,
адамкнўцца
-нёцца,
-нёшся [сься],
-пёмея, -няцёся, ліўцца
адамкиўць згак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, “няцё, -аўць
адамсіт тім., “іту, -іце
адапталагічны мед.

аданталогія -іі [ійі]
адаитблаг -га, “ту, -гаў
адапиўтыі адпяты
адапаўць зак., “Іў, -нёш,
-нё, -пём, -няцб, -пўць і
адпяць

адаправаць

-ёе,

лезак.,

-йюць
адапрулы

адапрць зак., -зе, -5юць
адаптаваны
адаптавацца зак. і незак.,

адаптўюся, гўешся [сься],

-ўецца, ўюцца
адаптаваць

вак.

і

незак,

адаптўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
адаптар -ра, -ры, -раў
адаптацыя -ыі [ый

адапхиўты 1 адпіхиўты

-нўся,
зак.,
адапхиўцца
“нёцца,
[сься],
-нёшся
-пёмся, -няцёся, -нўцца і
адпіхиўцца
адапхиўць зак., -нў, гнёш,
-цё, -нём, -няцё, -яўць і
адпіхиўць

адараныі адвбраны
адарацца зак, -рўся, -рэшся [сься], “рэцца, “ромся,

адарфаваць зак., адарфўю,

-усш, -ўе, -ўюць

адарфоўвацца незак., -аец-

па, -аюцца

адарфоўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
адарыць зак., адару, адбрыш, -рыць, “рым, -рыцс,
“раць
-нні,
[пьпе)
адасаблёпне
-іпяў
адасабляцца незак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
-Ясшся
-“яюцца
-яЮю,
незак.,
адасабляць
-Яеш, -яе, -Яюць
адасланы

адашліо,
адаслаць зак,
-лбш, -лё, -лём, -ляцё,
-лібць
зак., -блюся,
адасббіцца
“бішся (сься), -біцца, -бяц-

ца
адасббіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
адасбблена прысл.
адасббленаесць [сьць] -цю
адасбблепы
-плбся,
адаспацца зак.,
-пішся [сьпісься!], піцца,

-пімся, -піцёся, -пяцца
адаспаць зак., -плю, -піш

[сьпі], піць, пім, -піцё,
-пЯць
адассаны

адассёць зак., -сеў, -ссёш
[сьсе], -ссё, -ссём, -ссяцё,
-сеўць
адаткиўтыі адаткнёпы
зак.,
разм.,
адаткнўцца

-нёцца, -нўцца

,

адаткаўць зак., -аў, -нёш,

-нё, нём, -пяцё, -нўць
адахвбціцца зак., -дчуся,
-бцішся [сься], -бцпіцца,

-бцяцца
адахвбціцьзак., -бчу, -бціш,
-бціць, -бцяць
адахвбчаны

адахвбчвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

-аюцца

адахвбочваць

пезак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

зак.,
[сься],

-рацёся, -рўцца

разм.,
адачхацца
-бсшся
-бюся,

“ром, -рацё, -рўць

адбабахаць разм., зак., -аю,

адараць зак., У, “рэш, -рэ,

-аеш, -ае, -аюць

адарвапа прысл.

адарпапаець [сьць] -цю

адарваны
адарвацца зак, -вўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,

-вяцёбся, -вуцца
адарваць зак., у-у), -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вуць
адарбнаець [сьць] -дю,

ча-

сцей адбрапасць
адарбны часцей адораны
адарфаваны

адарфавацца зак, адарфусцда, -“ўюцца

-бецца, «юцца

адбавіць зак., -аўлю, -авіш,
-ёвіць, -ёвяць

адбалапсаваць 722, Зак»
-еўю, -оўеш, -еўе, -сўюць
адбалбатацца разх., Зак.,
адбалбачўся, адбалббчашся [сься], -чацца, -чамся,

адбамбіцца

зак,

-блібся,

-бішся [сься], -біцца, “бім
ся, -біцёся, -бяцца
адбамбіць разм., гак., -блю
“біш, -біць, -бім, ” «біцё,

“бяць

адбацкетаваць зак.,

-тўеш, -туе, -тўюць

-тўю,

адбарабапецы
адбарабаціць
зак.,
-пю,
-піш, -піць, -пяць
адбарапаваны
адбарапаваць зак., -аўю,
-пуеш, зліўе, -шаўюць
адбарапіцца разм., зак., адбаранюся,
адбаропішся
[сься], -піцца, -німся, -ні-

цеся, -няцца
аддараніць разм., зак., адбарашо, адбарбніш, -піць,
-пім, -піце, -няць
адбарапяцца разх., незак.,
-яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца
адбарапйць разм.,

незак.,

-Яю, -яЯеш, -яе, -яЯюць:
адбарбпены разл.
адбаўка разм., -аўцы, -авак
адбаўлены
адбаўляцца незак., -яецца,
-яюцца
адбаўляць незак, -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
зак.,
разхм.,
адбёгацца
-аюся, -аешся [сься], -аецда, -аюцца.
аддёгаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
адбёгчы хч] зак. адбягу,
адбяжыш, -иць, -ым, ад-

бежыцё, адбягуць
адбёгчыся [хч] зак, адбя-

гуся, адбяжышся [сься],

яцца, -ымся, адбежыцёся, адбягўцца
адбедаваць зае., адбядўю,
-ўсш, -ўе, зўюць
адбблачныспец.
адбёлепы
адбёлка -лды
адбёльванне

[ньне]

-пиі,

-нняў
адбёльвацца незак., -аецца,
-аюцца
гаі,
хезак.,
адбёльваць
гагш, -ае, -аюць
адбёльваючы
адбёльны
адббльшчык -ка, -ку, гнаў
адбёльшчыца -цы, -д
,
з.
фі
[сьць]
адбівальнаець
-дю
адбівальпік 7э2., -ка, КУ,
-каў

адбівальны фіз.

адбівённе [пьпе] -нні, -ппяў
езак.,

«юся,

-чацсся, -чуцца
адбалбатаць разл. зак., ад-

адбівацца

-чам, -чаце, “чуць
зак.,
адбаляваць

,
сш
-а
ю,
-ё
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
і
адб

балбачў, адбалбдчаш, -ча,

-лЮюю,
-ліосш, -ліюс, -лююць

стся
-аюпца

[сься],

-аспца,
,

-4е, -дюць
адбіранне [пьпе] -ппі, таяў

адвальвацца

а0
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адбірацца

адбірацца

гаецца,

незак,

,

,

-аюцца

адбіраць незак., -ёю, -аеш,
.
-4с, -дюць

адбітак -тка, -тку, -ткаў

ца, -4юцца

адбрыквацца разм., незак.,

аюся, -асшся (сься], -аецца, -аюцца
адбрысці [сьці] гак., адбры-

дў,

адбіты

адбіўка -ўцы

-дзб,

-дзбш,

-дзяцё, -дуць,
гыла, -ыло, -ылі

-дзём,

адорыу,

адбіўпая кул., наз.
.
адбіўпы
адаб'юся,
зак.,
адбіцца
-бёшся [сься], -б'ёцца,
«б'ёмся, -б'яцёся, -б'оцца
адбіць зак., адаб'ю, -б'ёш,

,
адбрыаты
адбрыць разм., зак., -ыю,
злеш, -ле, -июць
адбрэхвацца разм., незак.,

адбліскаць зак., -ае, -аюць
-ае,
адбліскваць незак.,

,
адбудаваны
адбудавацца зак., адбудўюся, -ўсшся [сься], -ўец-

66, -б'ём, -б'яцё, -б'юць

-аюць
адбліцчаць

зак.,

,
-чыць,

-чаць
адблытапы

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

0,

ца, “ўюцца

адбудаваць зак., адбудую,

-ўеш, -ўо, “ўюць

-аюся,
зак.,
адблытацца
-аецца,
ў(сься],
гаешся
-аюцда
адблитаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

адбудбва -ве
адбудбўванне [ньне] -пні

адблітвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся

-аеш,-ае, -аюць
адбуксіраваны
адбуксіравацца зак., -рую-

адблытванне [цьне] -нні
-аюцца

незак.,

адблытваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
адббй (малаток) -бя, -бі
[ойЦ, -бяў; (дзеянне; сіегнал) -бю, -бі [ойі]
адббйка горн., -йцы
адббйнік тэх., -ка, -ку, -каў
адббйпны

адббйшчык -ка, -ку, -каў

адббр -ру, -ры

адббрачны

адббрка -рцы

адббрвік -ка, -ку, -каў
адббрны
адбёршчык -ка,-ку, -каў
адббршчыца -ды, -д
адбрадзіць зак., (пра піва,
квас) адбрбдзіць, -дзяць;

адбрадзку,

адбродзіш,

“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

адбразгаць [зг--з выбугн.
г]

зак.,

-аюць

-аю,

-аеш,

-ае,

адбракаваны і адбракбвапы

адбракаваць
гкўсш, -куе,
адбракбўванне
адбракбувацца
ца, -аюцца

адбракбўваць

зак,
-кую,
-кўюць
[пьпе] -ші
лезак., -аецнезак.,

-асш, -ае, -аюць
адбракбўка -оўцы

-аю,

адбрахацца разм., зак., адбрашуся,
адбрэшашся
[сься], -шацца, -шамся,

-шацёся, -шуцца

адбрбджаны

адброджваць незак., гаю,
, 4-ае, -аюць
-аеш
а
адбрываць разм,
незак.,
А, -аеш, -4е, -ўюць
адбрыкацца разм.
зак.,
-аюся, -аешся [сься], -асц-

адбудбўвацца незаг., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

-аюцца

-аю,

незак.,

адбудоўваць

ся, -“руешся [сься], -руец-

ца, “руюцца

адбуксіраваць

захк.,

“руеш, -руе, -руюць

-рую,

незак.,
адбуксіроўвацца
-аецца, -аюцца
адбуксірбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адбуксірбўка -ўцы
адбурыць зак., адбуру, адбурыш, -рыць, -рым, -ры-

це, -раць

адбўхаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адбушаваць зак., адбушуўю,
“уеш, зўе, “ўюць

адбуйць зак., -яе, -яюць

адбывапие [ньне] -ппі
адбывацца

незак.,

-ёецца,

-аюцца.

адбываць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць
адбіты
адбыцца зак.,

адбўдзецца,

“дуцца

адбыццё [цьцё] -цці

адбыць зак., адбуду, -дзеш,
“Дзе, -дуць

адбэрсаныразм.
адбзреаць разм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

адбэрсваць разм., незак.,
-а19, -аеш, -ас, -аюць
адбягёацца пезак.,
-аюся,
-дешся [сься],
-аецца,
-аюцца
адбягаць незак., -аю, -аеш,
-ёс, 2-дюць
4.
адбяліцца зак., адбёліцца,
“ляцца
адбяліць зак., адбялю, адбёбліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць

адвабіць зак., -блю, -біш 7
-біць, -бяць

адваблівацца кнезак., -аецца,

гаюцца

-аю,

незак,

адвабліваць

-аспі, -ае, -аюць
адвага -дзе
ипезак.,
адвёджваць
-асш, -ае, -аюць

-аю,

адвадзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -Дзяць
адвадзянёць зак., -бе, -ёюць,
часцей звадзянёць
адваёваны і адваяваны
адвабўвацца незак. -аец-

да, -аюцца
кнезак.,
адваёўваць
гасш, -ае, -аюць
адважаны

-аю,

адважванне [ньпе] -нні

адвяжвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-гаешся
гаюцца
-аю,
незак.,
адвёжваць
-аеш, -ае, -аюць
адважна прыса.
адважнасць [сьць] -дю
адважны
адважыцца

-жуся,

зак,

-кышся [сься], -жыцца,
“жацца.
адважыць зак., -жу, -ніыш,
-кыць, -жаць
адвазіць разлм., зак., адважў, адвбзіш, -зіць,
-зіце, -зяць

-зім,

адвакат -ата, -аце, -атаў
адвакатўра -ры
адвакацкі

адвакацтва разм., -ве
адвал -ла і -лу (горн.), -ле,
“лаў
адвалакацца незак., -4юся,
“аешся
[сься],
-аецца,

-бюцца
адвалакаць
незак.,
-Деш, -4е, -аюць

-4Ю,

адвалачы разм., зак., -аку,
-ачэш, -ачэ, -ачбм, -ачаце,
-акўць; адвалёк, адвалакла, -лоб, -лі
адвалачиея
разлм.,
зак.,
-акуся, -ачэшся [сься],
-ачэцца, -ачбмся, -ачацё-

ся, -акуцца

адвалены

адваліцца зак., (пра тынк
і інш.) адваліцца, -ляцца;
(на спінку крэсла) адва-

шося,

-ліцца,

адвёлішся
-лімся,

(сься],
-ліцеся,

-ляцца
адваліць зак., адвалю, адваліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
адвальвацце [пьпе] -ипі

адвальвацца
тынк

і

пезак.,
інш.)

(пра

-аецца,

гаюцца; (на спінку крэс-

ла) -аюся, -аешся [сься],
“аецца, -аюцца,

аі

адвальваць

адвязацца
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-аю,

незак.,

адвёльваць

-асш, -ае, “аюць
адвальны

адвальшчык-ка, -ку, заў
адвёльшчыца -ды, -ц
адваляццазак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -Яюцца
адвапдраваць зак, -рўю,

“рўеш, -рўе, -руюць

адвацдрбўваць незак., -аію,
-аеш, -ас, -аюць.
адвар -ру, -ры, граў
адваражыць зак. адвараў, адварожыш, -кыць,
-жым, зкыце, -жаць
адвараны
адварванне [пьпе] -нпі
адварвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аію,
цезак.,
адварваць
-аеш,-ае, -аюць
адварні
адварбт -бта, -бце, -бтаў
адварбтна прысл.
адварбтны

адварбчаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адварбчванпе [ньне] -нні
адварбчвацца незак., -аюся,

-гастся

[сься],

-аецца,

-аюцца
адварбчваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адварицца зак., адвёарыцца,

-рацца

адварыць зак., адвару, адварыш, -рыць, “рым,-рыце, “раць

адвастриць зак., адвастрў,
адвбстрыш, -рыць, -рым,

“рыце, -раць
адваявёны і адваёвапы
адваявацца разм., зак. ад-

ваююся, -бешся [сься],
-юецца, зоюцца
зак., адваюю,
адваяваць

-беш, -юе, зоюць

адвёдаць

зак.,

-ае, -аюць
адвёдванце

-аю, -аеш,

[пьне]

-пні,

-нняў
адвёдваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

адвёдзепы
адвёдзіцны-н

адвёдкі [тк] -дак і вбдведы,
вбдведкі
адвёзсны
адвёзці [сьці] зак., адвязў,

-зёш, 736, -зём, адвезяцё,
адвязуць; адвёз, адвёзла,
-лі [зьлі]
адвёйвацца незак., -аецца,
гаюцца
адвёйгаць хезак., -аю, -асіш,

-ае, “аюць
аднёну прысл.
адвбкцыя спец., -ыі [ыйі]
адвептызм рэл., -му, -ме
адвентііст -ста, -сцо [сьце],
“стаў

адвептиетка -стцы
[стц],
-стак
адвеитыў ныбат.
адвербіялізавапы лінгв.
зак.

адвербіялізавацца

і

незак., -зуецца, -зўюцца
адвербіялізацыя -ыі [ыйі]
адвербіяльны
адвёрпуты
адвёе тэгх., -са, -се, -саў

адвёсіць зак., -ёшу, -ёсіш,
-ёсіць, -ёсяць

адвеславёцца,

пўюся,

зак.,

-ўешся

адвяс-

“ўецца,-ўюцца

[сься],

адвеславаць зак., адвяслўю,
зўеш, -ўе, -ўюць

адвёсці [сьці] зак., адвядў,

-дзёш, -дзё, дзём, адведзяцё, адвядўць

адвіванне [ньне] -нні
адвівацца незак., -аецца,
гаюцца.

адвіваць незак., -ёю, -аеш,
-йс, -бюць
(адлучацца)
адвінацца

разм., незак., -бюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
(адлучыцца)
адвінўцца
разм., зак», -яўся, -нёшся
-пёмся,
-нёцца,
[сься],
-няцёся, -яўцца і адвіх-

иўцца

адвіпціць, [цьці] зак., адвіп-

чу, адвінціш [пьці], -діць,

-цім, -ціце, -цяць

адвінчвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
незак.
адвіцчваць

-аеш, -ае, -аюць

адвісаць невак., -ёе, “ёюць

адвісёцца разм., зак., -сіцца,
«сяцца
адвісласць [сьць] -цю
адвіелы

адвітанне

адвіў, “іла, -іло, -ілі
адвббражашие [пьпі] філас.,
-ниі, нняў

адвёд -ду, -дзе, -даў
адводак
-дкаў

-дка

адвбдзіцца

[тк],

-дку,

незак., -дзіцца,

“дзяцца

адвбдзіць незак,
-даіў,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
адвбдка [тк] -дцы [цп], -дак

адвбдны

адвбз -зу, незак.,

-зіцца,

адвбзіць незак., -бжку, -дбзіш,
-бзіць, -бзяць
адвбзка [ск] -зцы [сп]
адвбзчык [шч] -ка, -ку, -каў
адвбзчыца [шч] -цы, -д
адвбльна прыся.

адвбльнасць [сьць] -цю

адвбльны
адвбраны часцей адараны

адвбрвание [ньне] -пні
адвбрвацца незак., -аецца,
“аюцца
адвбрваць кезак., -аю, -аеш).
-ае, -аюць
адвёстраны

адвбстрываць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адвулкапізаваныспец.
адвулкапізаваць спец., зак»,
-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць.
адвучаны
адвўчвацне [ньне] -нні
адаўчвацца незак. -аюся,
-аешся

-аюцца

[сься],

-аецца,

адвўчваць незак., -аю, -аеш,

.
-ае, -аюць
адвучыцца зак., адвучуся,
адвўчытся [сься], -чыцца,
гчымся, -чыцеся, -чацца
адвучиць зак., адвучў, адвучыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
адвыкаппе [цьпе] -пні

адвісанце [ньне] -нні

-пуць
адвітальпы

-ўём, “ўяцё, “ўюць;

-зяцца

адвётвапине [ньпе] -нні
адвёшвацца кнезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
адвёшваць
-аеш, -ае, -аюць
адвёлпы
адвёяцца с.-г., зак., -ёецца,
-бюцца
адвёяць зак., -бю, -беш, -ёе,
-бюць
адвёртка -тцы Гртп], -так

-це

-ўе,

адвозіцца

адвёчна прысл.
адвёчнасць [сьць] -дю
адвёчпы
адвёшаны

адвіенуць зак.,

ся, -пбшся [сься], “ібцца,
-пёмея, -пяцёся, -нуцца,
часцей адвіпуцца
адвіцца
зак.,
адаўёцца,
“ўюцца
адвіць зак, адаўю, -ўёш

[сьпе],

[пьне] -нпі

адвітацца зах, -аюся, -4сш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
адвітвацца хезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гасшся
“аюцца
адвіты
адвіхинўцца разм., зак., -іў-

адвыкаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -аюць
адвыклы

адвикпуць зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць
адвявание [пцьпе] -нпі

адвявацца

незак.

-асцца,

,
-аюцца
адвяваць незак, -4ю, -асш,

-4е, “аюць
адвядзённе [пьне] -тпі

,
адвязаны
адвязацца зак. адвяжўся,
адвяжашся (сься), -кац-

ца,

-камея,

зкуцца

-жацеся,

адгрызацца
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адвязаць
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-аецца,
[сься],
-гзешся
-аюдца

,
ш
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а
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,
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з
я
в
д
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,
-ае, -аюць
адвярнуцца зак., адвярнуўся,
адвёрпешся [сься], -нецца, -пемея, -нецеся, -нуцпа

адвяриўць зак. адвяриў,
адвёрпеш, -пе, -цем, -пе-

де, -нуць

адвяслбўваць

незак.,

-аю,

,
гаеш, -ае, “аюць
адвячбрак -рка, -рку, -ркаў
адвячбркавы
адвячбркам прысл.

-аю,

адгаблёўваць кезак.,
“аеш, -ае, -аюць
адгабляваны
-люю,
зак.,
адгаблявёць
-люеш, -люе, -лоюць
адгаварыццазак., адгаваруся, адгавбрышся [сься],

“рыцца, -рымся, -рыцеся,

,

“рацца

-асш, -ае, -аюць
адгаласіць зак., адгалашу,
адгалбсіш,
-сіце, -сяць
адгалёкаць разх., зак., -аю,

,
-гаеш, -ае, -аюць
адгаліпавацне [пьне] -ині,

-пняў і адгаліпбние

-ппі,

“нняў
адгаворвацца незак., -аюся,

-аецца,
(сься),
-аешся
-аюцца
незак., -аю,
адгавбрваць

-аеш, -ае, -аюць

адгаворка -рцы, -рак

адгадавіпы
адгадавёацца зак., адгадуюся, -ўешся [сься], -ўсцца,
“уюцца

адгадавіць

зак,

“ўеш, -ўе, -ўюць

адгадую,

адгаданы
адгадаць гак, -аю, -асш,
-49, -аюць
адгадванне
[пьне]
-ппі,
-нпяў
адгадвацца

-аюцца

незак., -асцца,

адгадваць незак., -аю, -асш,

-ас, “аюць

адгадзіць разм., зак., адгаджу,
адгодзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць
адгадка [тк] -дцы [цц], -дак

адгадоўванине [пьше] -пні
адгадоўвацца пнезак., -асц-

ца, -аюцца
адгадбўваць незак.
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

адгадчык [чч] -ка, -ку, -каў
адгадчыца [чч] -цы, -д
адгакаць разм. зак., -аю,

-бешся

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

-дюцца

адгінйць незак., -аю, -аеш,
-4е, -бюць

адгляццаваць

часцей

-нняў,
ванпе

адгаліна-

адгаліцбўвацца пезак., -аецца, -аюцца
адгалінбўваць незак, -аю,
-аеш, -ае, аюць
адгаліць зак., адгаліб, адгёліш,

-ліце,

-лім,

-ліць,

-ляць
адгалбе -су, -се, -саў, часцей адгалбсак
адгалбсак і адгалбссе [сьсе]
адпаведна
-ссі

-скаў;

-ску,

адгаманіць разл., зак., адгаманю,

адгамбніш, -піць,

адгавбр -ру, -ры, -раў
[пцьпе]

эдгінйцца

адгаліцаваць зак., -пу)ю, -пу,
еш, -пўе, -иўюць
[ньпе] -пні,
адгаліпбцне

,

,

да, -нуюцца

-яе, -Яюць
адгараваць зак.,

адгавораны
адгавбрванне

адгін -ну, -не

адглянцавацы
адглянцавацца зак., -пуец-

-пім, -ніце, -няць
адганяцца незак.,
-яюцца

-бю,

-ююць

,
адгалінаваны
адгалінавацца дак., -нуец-

адгаварыць зак., адгавару,
адгавбрыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
адгавёць рэл., зак.
-беш, -бе, -ёюць

-сім,

-сіць,

-дяць; -цібю, -цюеш,-цібе,

-яецца,

адгапяць незак., -Яю, -Яеш,

адгарўю,

ца, -дўюцдца

зак.,

-дўеш, -дўе, -пўюць

-дўю 1

адгляндбўвацие [ньне] -ппі
незак.,
адглянцбўвацца
-аецца, -аюцца
адглянцоўваць пнезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
адгнівёць незак., -ёе, -ёюць

і

адгнісці [сьці]
зак,

для

адгніць

абодвух

-іё,

юць; адгпіў, -іла, -ілё,
4лі

адсбда разм., -дзе

адгбдавапне [пьпе] -нні
адгбдаваць

-аю,

незак.

-аеш, -ае, аюць

адгбн -ну, -не, -наў
адгбнка спец., нцы

адгбнны

адгбр'е -р'і, -р'яў

адгбрниуты
адгбртванне [пьне] -пні

адгбртвацца незак., -аецца,

гаюцца

адгбртваць

пнезак.,

-аю,

-ўеш, -ўе, зўюць
адгарадзіцца зак., адгара-

-аеш, -ае, -аюць
адграбацца незак., -аецца,

[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца

адграбаць пезак., -ёю, -аеш,
-4е, -бюць

джу, адгарбдзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіцо, -дзяць
адгарваць і адгараць пе-

адграніць зак., -ню, -піш,

джуся,

адгарадзіць

адгарбдзішся

зак.,

адгара-

Зак., адпаведна -ае, -аюць;

-де, -дюць
адгариўцца зак., адгбрипец-

ца, -гуцца

адгариўць зак., адгарну,
адгбрпеш, -пе, -нем, -цеце,
-нуць
адгароджаны

адгарбджванне [цьце] -ші,
ашяў
адгароджвацца

незак.,

-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцда

адгароджваць

лпезак., -аю 7

-асш, -ас, -аюць

адгарбдка [тк] -дцы

[цц],

-дак
адгартаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -ёюць
адгарцаваць

разм.

8ак.,

“аўю, -дуеш, -цус, ўюць
адгарэлы

адгарэць зак., -рыць, -раць
адгасціць [сьці] і адгасцяваць [сьця] зак., адпавед-

на адгашчу, адгбсціш
[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-аюцда

адграпёны

гніць, -пім, -піцё, -няць;
адграніў, -іла, -ілі

адграфіць зак., -флю, -фіш,
“ыць, -фім, -фіцё, -фяць
адграфаёны
адграфайць
пезак.,
-Яеш, -Яе, -яюць

-яю,

адгруўжаны
адгружйцца незак, -ецца,
-аюцца
иезак.,
адгружаць
-4ю,
-деш, -ае, -аюць
адгрузіцца зак., адгрузіцца,
-зяцца
адгрузіць зак., адгруліў, ад-

трузіш, -зіць, -зім, -зіце,
-зяць

адгрузка [ск] -зцы [сц], -зак

адгруканы
адгрукатаць і адгрукацёць
разм., зак., адпаведна ад-

грукачу, адгрукдчаш, -ча,
чам, -чаце, -чуць; -ачу,

-аціш, -аціць, -ацім, -аці-

цё, -ацяць

адгрукаць разх., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

адгрызёцца

разм,

-асцца, -фюцца

пезак.,

аз

адгрызаць

аддымиы

А
А
А

адгрызаць пезак., -4ю, -беш,
-де, “аюць
адгрызены
адгризці [сьці] зак. -зУ,
-зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зуць
[сьці] разм.
адгрызціся
зак., -зўся, -збшся [сься],
-зёцца, -зёмся, -зяцёся,

-зўцца

адгрымёць зак., -міць, -мяць
адгрэбены
адгрэбці [пц] зак., адграбу,
-ббш, -бё, -бём, -бяце,
-бўць; адгрбб, адгрэбла,
злі

зак.,

адгудзёць

адгудзе,

-дўць; адгудзёў, -бла,-ёлі,

часцей адгусці
і адгўквацца
адгукацца

адпаведна -аюся,
гак,
-аецца,
[сься],
-бешся
-аюся, -асшся
-боцца;
[сься], -аецца, -аюцца:

адгукаць

зак. -ёю,

-аеш,

-ае, -аюць
-иўся,
зак.,
адгукиўцца
-нёцца,
[сься],
нёшся
іёмея, -няцёся, -нўцца
адгўл разм., -лу, -ле, -лаў
-аю,
незак,
адгульваць
-аеш, -ае, аюць
адгўльпы
адгуляны

адгуляцца зак., -яюся, -Яешся [сься], -яецца, -яюцца
адгулйць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

аддаліць зак., -лію, -ліш,
ліць, -лім, -ліцё, -зяць
незак., -яюся,
аддаляцца

-яецца,

[сься],

-“Ясшся

-яюцца
аддаляць пезак., -Я, -Яеш,
-Яе, -яюць
аддаца прысл.

адгыркцуцца

разм.,

зак.,

-пуся, -нешся [сься], -нец-

да, -нуцца

адгэтуль прысл.

аддаванне [пьпе] -нні
аддавёцца пезак., аддаюся,
-аёцца,
[сься],
-гаёшся

гаёмся, -аяцёся, -аюцца
аддаю,
незак,
аддаваць

габш,

-аб,

-аём,

-аяцё,

-аюць
аддадзены
аддаіцца [айі] зак., аддбіц-

рў, аддбрыш, -рыць, -рым,

,

“рыце, -раць

аддацца зак., -дёмся, -дасі-

ся, -дасца, -дадзімся, -дас-

цёся

[сьце], -дадўцца;

-даўся, -далася, -далося,
-даліся

аддаць зак., -дём, -дасі,
-дасць [сьць], -дадзім, дас-

цё [сьце], -дадўць

аддача -чы, -ч
аддзёд [дзьдзе]

-ла,

-ле,

“лаў

аддзёлены [дзьдзе]

аддзёльваць [дзьдзе] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей аддзяляць

аддзёрці [дзьдзе] зак. ад-

дзярў, рэш, -рэ, -ром, ад-

дзерацё, аддзяруць, аддзёр, аддзёрла, -лі, часцей
ададраць

аддзёрціея [дзьдзе] зак., ад-

дзярёцца, -руцца

аддзёрты [дзьдзё] і ададраны
аддзёўбаны [дзьдзё] ё ад[дзьдзё]
зак., -аецца, -аюцца

не-

“аюся, -ается [сься], -ёец-

ца, -ўюцца

аддзімаць [дзьдзі] незак,
-4ю, -йеш, -йе, -аюць
аддзірацца [дзьдзі] пезак.,
-бецца, -аюцца
аддзіраць [дзьдзі] незак.,
410, -беш, -йе, -аюць
аддзьмўхаць [дзьдзь] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аддзьмўхвацца [дзьдзь] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, “аюцца

не-

(дзьдзь]

аддзьмуўхваць

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць

аддзьмўхнуць [дзьдзь] зак.,

-пу, -пеш, -пе, -пуць

ца [ойі], -бяцца
аддаіць [айі] зак., аддаю,
аддбіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць
аддалена прысл.

аддзяніўрыць [дзьдзя] зак.,

аддалённе [цьпе] -ипі, -шяў
,
,
аддалены
аддаліцца зак., -лібся, -лішся [сься], -ліцца, -лімся,
-ліцёся, -ляцца

[дзьдзя] [мьпе]

аддаленасць [сьць] -цю

[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца
аддзяліць [дзьдзя] зак., аддзялю, аддзёліш,

“лім, -ліцо, -ляць

-ліць,

аддзяляцца [дзьдзя] пезак.,

адгўшкаць разм., зак., -аю,

ца, -аюцца

аддзёелішся

адданы
аддарыць, разм., зак., адда-

аддзёўбваць [дзьдзё] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аддзімацца [дзьдзі] незак.,

адгырквацца разм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

зак,

адданасць [сьць] -цю

дзяўбаны
аддзёўбвацца

-асш, -ае, -аюць
адгітрквапне [зьне] -нпі

аддзялюся,

[дзьдзя]

аддзяляльнік [дзьдзя] тэг.
тім., -ка, -ку, -каў

адгусці [сьці] зак., адгудзё,
-дўць; адгуў, -ула, -уло,

гулі і адгудзёць
адгучаць зак., “чыць, -чаць

аддзяліцца

-ру, рыш, -рыць, -рыаць

аддзяка [дзьдзя] -яц

[дзьдзя]

аддзякаваць

зак,

-кую, -кусш -куе, -куюць
і аддзячыць

алдзялёнце

-апі, -ппяў
аддзялёпчы [дзьдзя] разм.
аддзялёшшы [дзьдзя] прым,
наз.

аддзяляльны(дзьдзя]

“яюся, -Ясшся [сься], -Яецца, -яюцца
аддзяліць [дзьдзя] незак.,
-Яю, -ЯСш, -яе, -яюць і
аддзёльваць
,
2
аддзяўбаны Ідзьдзя] і аддзёўбаны

аддзяўбці [дзьдзяўпці] і аддзяўбаць

[дзьдзя]

зак.

адпаведна -бу, -бёш, -бе,

-бём, аддзеўбяцё, аддзяўбуць; аддзёўб, аддзяўбла,

-лб, -лі; -ёю, -беш, -ёс,
гаюць; аддзяўбаў, -аёла,

-алі
аддзячыць

зак,

[дзьдзя]

гу, -чыш, -чыць, -чаць,

часцей аддзякаваць
алдбены
-ппі,
[ньце]
аддбйванпе
-нняў
аддбйвацца незак., -аецца,
-аюцца
аддбйваць незак., -аю. -аеш,
-ае, аюць
аддбраны

аддбрванне [цьне] -нпі
аддбрвацца

незак., -аецца,

-аюся,
разм.,
гаюцца;
-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца.
аддбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
аддраены мар.

аддраіць [айі мар., зак.
-4ю, -віш, -діць, -аяць
аддрайвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,
незак,
аддрайваць
-аеш, -ае, -аюць
,
аддрукаваны
аддрукавацца зак., “куецца,
-куўюцца

аддрукаваць зак., -:ўю, -куеш, -куе, -кўюць
ец
-а
,
г.
за
не
а
ц
ц
а
в
ў
б
к
у
р
д
ад
ца, -аюцца
аддрукбўваць незат.,

-аю,

,
-аеш, -ае, аюць ,
аддрыж:аць зак., -Яіў, -ЯіЫш,

-ЯіЫЦС,
-КЫМм,
-кыць,
,
зжаць
аддубасіць разм.,зак., “ау,

гасіш, -асіць, -асяць
аддўктар анат. “ра, “РЫ,

-раў

аддуха «ўсе

аддўшына -не, -П
зак.,
аддымець
“мяць

адлімны

-міць,

адзічэлы

а

аддыхацца

ААА”
-аюся,

зак.

аддыхацца

-аецца,
[сься],
-гаешся
“аюцца
“аддыхвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-гаешся
-аюцца

аддішка разм., -ццы, -шак
ад'ёдзены

адёзд

-ду,

гдзе

[зьдзе],

даў

ад'ёздзіцца [зьдзі] зак., ад”
бзджуся [яідж], ад' бздзіш[зьдзісься], -дзіцца,
ся
“дзяцца

ад'ёздзіць [зьдзі] зак, адбзджу [ыдж], ад 'ёздзіш
[зьдзі], -дзіць, -дзяць
ад''ектывавёлы лінгв.
ад'ектывавацца

зак.

і

не-

зак., -ывўецца), згывўюцца

ад!'ектывацыя гыі [ыйі]

ад'ектиўна-адвербіяльны
лінгв.

ад'ектыўнылінгв.

ад'ёнчыць зак., -чу, -чыш,
,
зчыць, -чаць
адёсці, [сьці] Зак., адём,
ад”ясі, адёсць [сьць], ад-

ядзім, ад'ясцё сьце], ад'-

ядўць
ад'ёсціся [сьці] разм. зак,
ад,ёмся, ад'ясіся, ад'ёсца,
ад'ясцёся
ад'ядзімея,

[сьце], ад'ядўцца

ад'ёхацца разм., зак., ад'ё[сься],
-дзешся
дуся,

“дзецца, -дуцца

ад'ёхаць зак., ад'ёду, -дзеш,

-дзе, -дуць

аджаваны

аджаваць

-уёш,

зуюць

зак,

-уё,

аджую,

-уём,

-ўяцё,

аджарац -рца, -рцу, -рцаў

аджарка -рцы, -рак
Аджарская Аўтапбмная Савёцкая

Сацыялістычная

Гэспубліка

Аджарскай

Аўтапбмцай Савецкай Са-

цыялістычнай Рэспўблікі
аджарскі
аджартавацца зак., -тўюся,
-тўешся [сься], -тўецца,
“туюцца
аджартбўвацца лезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца
аджёрцы-цаў

аджарыць разхм., зак., ру,

-рыш, -рыць, -раць

Аджарыя Лджёрыі [ыйі]
аджаты

аджацца зак, адажпуся,
-пёшся
Ісься],
нёцца,
-пёмся, -пядёся, “аўцца
аджёць зак., адаячіў, -пёш,
-нё, -пём, -пяцё, ліўць
аджаўкціцца зак., -ціцца,

ця
цц
а,
аджаўкціць

зак,
-кчу,
-кціш, -кціць, -кцяць
аджаўкчаны

аджаўкчвацца незак., -аецца, аюцца

аджлўкчваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-аю,
незак.,
аджбўваць
-аеш,-ае, -аюць
аджывапне [ньне] -нні
аджываць незак. -бю, -йеш,
-ёе, “ёюць
аджывіць зак, аджыўлі,
аджнвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць
аджіялак геал., -лка, -лку,
-лкаў
аджылы

аджіин (адпрацоўка жні,
вом) уст., -ну, аджынацца пезак, -аюся,
-аецца,
[сься],
-ёешся
,
-аюцца.
незак.,

аджынаць

-4ю,

-йеш, -бе, “аюць

аджыты

адапяўшы
аджыцца згак., аджывёцца
аджыць зак., аджыву, -вёш,
-вё, -вём, “вяцё, -вудь
адзавізм -му, -ме
адзавіст -ста, -сце [сьце],
“стаў
адзавісцкі
адзаду разм., прыса., часцей ззаду
адзваціць зак., адзваню, адзвбніш, гніць, -нім, -піце,
-нядь
адзвінёць [зьві] зак., -ніць,
-няцЦь
адзвбн -ну, -не
адзвбньваць
незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
адзёжа -кы, часуей адзёнпе
адзёжка [шк] -кцы (шп],

зкак
адзёлны
адзёжына -не
адзённе [пьне] -пшці; (выра-

бы з тканіны, футра і
пад., якія надзяваюць на
сябе) і адзёжа, адзётак
адзеравяпбласць і адзервяпёлаець [сьць] для абодвух -цю

адзеравянёблы і адзервяцёлы
адзеравянбине ў адзервянёшне [пьне] для абодвух
лпі
адзеравянёць і адзервяпёць
зак.,

для,

абодвух

-бю,

-беш, -бе, -ёюць
адзёржацца раах., зак., -куся, зкышся [сься], “жыдца, -кацца
адзётак разм, -тку, часцей
адзбнпе
адзёты

адзёцца
-нешся

-пуцца

зак,
адзёпуся,
[сься],
-пецца,

адзёць зак., адзёпу,

-пош,

“пе, -нуць,; (нацягнуць на
сябе) часцей падзёць

адзёр мед». адруў, адры

адзёрападббны
адзёрцы
адзімаваць ід--з] зак., адзімўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
адзімак [дз-з] -мку

адзін ліч., Р аднаго, Д адпаму, ТМ адным

адзіпа прысл.
адзінабджа -кжы
адзіпаббрнічаць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адзінаббрества -ве

адзінавёрац рэл., -рца,-рду,

-рцаў, часцей аднавёрац
адзіцавёрка -рцы, -рак, часцей аднавёрка
адзіцавёрскі часцей адна,
вёрскі
адзінавёрства -ве, часцей
аднавёрства
адзінакі разм.
адзіпакроўны і адпакрбўны
адзінаначалле [льле] -ллі
адзінаначальнік -ка, -ку,
-каў

адзінарны
адзіпаўладдзе [дзьдзе] -ддзі
і адзіпаўладетва
адзінаўладна прысл.
адзінаўладны
адзінаўладства

[цтв]

-ве,

часцей адзінаўладдзе
адзінаццаты

адзінаццаціметрбвы
адзіпаццаць ліч., РДМ-ці,

Т -цдю [цьцю]

адзінёц -нца, -нцў (пра чалавека) і цы (пра жы-

вёлу), -ацоў

адзінка -пцы, -нак
адзіпкавасць [сьць] -цю
адзінкавы

адзінбка прысл.
адзінбкаець [сьць] -цю
адзінбкая прым., наз.
адзіпбкі прым., наз.
адзінбта -бце
адзінбтнік “ка, -ку, -каў

адзінбтпіца -цы, -ц
адзінбцтва -ве

адзіцбчка агульк., м.

ДМ

-чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы
[цц], Т -чкай і -чкаю, хт.
Р ак
адзінбчнасць [сьць] -цю

адзінбчиік разм., -ка, -ку,
-каў
адзінбчпіца разм., -цы, адзінбчны
адзінства -ве
адзіны
адзіпюсенькі

разм. і

і

адзінюткі

адпбссцькі, ад-

пот

адзіхацёць [д-з] зак., -ціць,
-дЯць

адзічэласць [сьць] -цю

адзічэлы

адкачванцце
Аз
адзічэнпе
Й
МА

адзічэние [ньне] -пці
адзічэць зак., -бю, -Зеш, -зе,
-Зюць
адзнака -дцы, -ак
адзначальцы

адказыриўць [тк] зак., “аў,

-аюся,

зак., -ёчу, -ёціш, -ёціць,
-ёцяць

адзначаны
адзпачацца

пезак.,

[сься],
“аецца,
-дешся
-Мюцца
адзпачаць і адзпёчваць,не-

зак, адпаведна -ёю, -беш,

-4е, -йюць; -аю, -асш, -ае,
-аюць

адзначыцца
гчышся

зак.,

[сься],

-чуся,

-чыцца,

-чацца.

адзначыць зак., -чу, -чыш,
чыць, -чаць

-нні,

[пьне]

адзначзніе
-нняў
адзёл (дзеянне; раствор)
спец., -лу, -ле
адзбльны
адзывацца незак., -ёюся,
ешся

[сься],

-аецца,

-дюцца
адзываць незак., -аю, -беш,
-йе, “ёюць
адзюльтэр -ра, -ры
адзяванне [ньце] -нні, -нпяў
адзяваны
адзявацца незак., -ёюся,
-ёецца,
[сься],
гдешся

-аюцца
адзяваць незак., -ёю, -беш,
-ае, -ёюць
адзяржавіць, паліт,

зак.,

-авіць,
-авіш,
-ёўлію,
-вяць
адзяржаўленне [пьне] -нні
адзяржаўлепы
адзяржаўліваць незак., -аю,
-гаеш, -ае, -аюць
адкавбльваць

(тк]

разм.

незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць.
адкавяліць [тк] разм. зак.,
адкавбліш,
адкавялід,
“ліць, -лім, -ліце, -ляць
адказ [тк] -зу, -зе, -заў
адказацца [тк] зак., адкапіўся, адкіжашся [сься],
акацца, гкамся, -жацеся,
акуцца, часцей адмбвіцца
адказаць [тк] зак., адкажу,
адкажаш, -жа, кам, -жаце, -куць

адказвацца [тк] незак., -аюся, -асшся [сься], “аецца,

гаюцца, часцей адмаўляцца
адказваць [тк] незак., -аю,
-асш,-ае, -аюць
адказпа (тк прысл.
адказнасць [тк] (сьць] -дю
адказпы[тк]

адказчык [гкашч] юр., -ха,

-ку, “каў
адказчыца (ткашч] юр., -цы,
а
адказыраць [тк] зак., -4ю,
-деш, -4е, -аюць

“нбш, -цб, -нём, -ияцё,
-аўць
адкаласаваць [тк] зак., -еўе,
-сўюць

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
адкараскацца (тк] разх.,
зак., “аюся, -аешся [сься],

-аедца, -аюцца

адкараеквацца

(тк]

разл.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адкалупіць [тк] зак., адкалуплід, адкалупіш, -піць,
пім, -піце, -пяць

незак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца
адкаркаваны
адкаркавацца [тк] зак., -кўецца, -кўюцца
адкаркаваць[тк] зак., -кўю,
-уўсш, -куе, ўюць
адкаркбўванце [тк] [пьке]
-нпі
адкаркбўвацца [тк] незак.,
-асцца, -аюцца
адкаркоўваць (тк] незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
адкарміцца [тк] зак., ададкдормішся
кармлюся,
[сься], -міцца, -мімея, -міцеся, -мяцца
адкарміць: [тк] зак., адкармлю, адкбрміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць
адкарэкціраваны [тк]

адкалўнлівацца [тк] незак.,
-аецца, -аюцца
адкалупліваць [тк] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адкалупиўты (тк

“рую, -руеш, -руе, “руюць
адкасаны [тк]
адкаеацца [тк] зак., -аецца,
-бюцца
адкаеаць, [тк] зак, -ёю,

адкалашмаціць, [тк]

разм.,

адкалібраваны [тк]
адкалібраваць [тк] тэг., зак.,

“рўю, “рўеш, -руе, рўюць
адкалбцца [тк] зак., адколецца, -люцца

адкалёць [тк] зак., адкалід,

адкблеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
адкалупаны [тк]
адкалупёць [тк]

зак., -ёю,

-беш, -4е, -аюць
адкалўпвацца [тк]
“аецца, -аюцца
[тк]

адкадўпваць

незак.
незак.

зак.,

[тк]

адкалўплены [тк]

адкарэкціраваць

адкалупнуць [тк] зак., -яў,

-беш, -ае, -йюць; адкасай,
-йма, -йце
адкаеванне [тк] [ньне] -нні,
-яняў

-ибш,

-нём,

-пё,

-аўць
адкамёндаваць

-няце,

[тк] разх.,

зак., -дую, -дуеш, -ду?,
“дуюць
[тк]
адкамандзіраванне.
[ньдзі] [ньне] -нні
адкамандзіраваны
[ньдзі]

[тк]

к]
адкамандзіраваць,
[ньдзі] зак., “рую, -рўеш,

-рўе, -рўюць

[тк]

адкамапдзіроўвацца

[ньдзі незак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -асцца, -аюцца
[тк]
адкамандзірбўваць
[ньдзі] незак., -аюся, -аеш-ае, -аюць
адканапаціцца [тк] зак.
-бціцца, ёцяцца

адкацапаціць

зак.,

[тк]

-ёчу, -аціш, гаціць, -ацяць
адканапачаны[тк]
адкапапачвацца [тк] незак.,
-аецца, -аюцца

адкапапаёчваць [тк] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адкапаны (тк] і адкбпаны
адкапацца [тк] зак., -ёюся,
ешся
-аюцца.
адкапаць

[сься],

[тк]

-бецца,

зак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
адкапаць, [тк] зак. -4ю,
-дсш, -ае, -4юць
адкапылецы [тк] разм.
адкапіяліць [тк] разм., зак,
-лю, -ліш, -ліць, -ляЯць

адкапітльваць [тк] разх., не-

адкасвацца

[тк]

незак.,

гаецца, -аюцца

адкасваць (тк] незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
адкасіцца [тк] зак. адкашуся, адкбсішея [сься],
-сіцеся,
-сімся,
-сіцца,
-сяцца
адкасіць [тк], зак., адкашў,
адкбсіш, -сіць, -сім, -сіцё,
-сяць:
адкаспўцца [тк] разм., зак.,
-нбшея [аткась-аўся,
несься], -нёцца, -пёмся,
“няцёся, -иўцца
адкат [тк] ваен., -ату, -ёце
адкатачпы [тк] горн.
адкётка

[тк]

горн.
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качвацца
ад
А"
А

адкачвацца [тк] незак., -аец-

ца, -аюцца
адкачваць [тк] незак., -аю,
“аеш, -ае, аюць

адкачбўваць [тк] незак., -аю,

-аеш, -ае, аюць

адкладйшпе [ткл] [пьпе] геал., -нні, -шяў, часцей
адклады

адкладанппе

і адкладванпе

[пьпе]

[ткл]

(дзеянне)

для абодвух -нпі

гаюся, -аешся [сься], -аец-

адкладацца і адклаёдвацца
[ткл] негак., адпаведна
гёецца, -ёюцца; -аецца,
-аюцца

незак.,

адпаведна

ші

адкашлівацца

ца, -аюцца

адкёашліваць

([пьпе]

[тк]

адкішліванце

[тк]

[тк]

незак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
адкашлянўцца [тк] зак., -аўся, -пёшся [сься], нёцца,
-пёмся, -няцёся, -нўцца
адкашляцўць [тк] зак, “аў,
-ібш, -нё, -пём, -нядё,
-иўць
адкашляцца[тк] зак., -яюся,
[сься], -яецца,
-яешся
-яюцца
адкашляць [тк] зак., -яю,
-яеш, -яе, -яюць
адквітацца [ткв] разм., зак.,

-бюся, -аешся [сься]; -ёец-

ца, -аюцца

адквітаць [ткв] зак., -ёю,
“еш, -ае, -4юць
адквітвацца [ткв] незак.,
-аюся, -аешся[сься], -аед-

ца, -аюцца
адквітваць [ткв] незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
адквітнёць [ткв] зак., -ёю,
-беш, -ёе, -бюць
адкідаппе тк] [ньне] -нні
і адкідванне
адкіданы(тк]

адкідацца [тк] зак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
адкідацца[тк] незак., -ёюся,
-бешся
[сься], '.4ецца,
“бюцца і адкідвацца
адкідаць [тк] зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
адкідаць [тк] невак., “ёю,
-беш, -бе, -ёюць і “адкідваць
адкідванпе [тк] [ньне] -пні
г адкідаппе
адкідвацца [тк] незак., -аюся, -аешея [сься], “зецца,
-аюпда і адкідацца
адкідваць [тк] незах., -аю,
“аеш, -ае, аюць і адкі-

даць
адкіднй[тк]

адкіды [тк] -даў

адкінуты [тк]
адкінуцца [тк] зак., “пуся,
“нешся
[сься],
-пецца,

“дуцца

адкінуць [тк] зак, -ну,
-пеш, -пе, -пуць
адкіпапие тк] [ньпе] “нні
адкіпаць [тк] пезак., -ае
адкіпёлы[тк]
адкіпёць

(тк]

зак., -піць,

-ІЯць
адклад (ткл] -ду, -дзе

адкладаць

[ткл]

і

незак,

адкладваць

гаю, -беш, -ае, -бюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адкладзены[ткл]

адкладны[ткл]

адклады [ткл] ггал., -даў і
адкладанне
адкланьвацца [ткл] незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
адклёняцца [ткл] зак., -яюся, -ясшся [сься], “яецца,

“яюцца

адкласці Іткласьці] зак. ад-

кладў, -дзбш, -дзе, -дзём,
-дзяцё, -дўць

адкласціся

[ткласьці] зак.

адкладзбцца, -дўцца

адклёбены[ткл]
[тклейі]
адклёіцца
“біцца, -бяцца

зак.,

адклёіць [тклейі] зак., -ёю,
-біш [ейі], -ёіць, -ёяць
[ткл] [ньне]
адклёйванне
-нні
адклёйвацца [ткл] незак.

-аецца, -аюцца
адклёйваць
[ткл]
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

адклеймаваны [ткл]
адклеймаваць [ткл]

зак.,

адкляймую, -мўеш, -муе,
-мўюць і адкляйміць
адклёпванне [ткл] [ньне]
знпі і адклёпка

адклёпвацца [ткл] незак,
-аецца, -аюцца
адклёпваць
[ткл]
незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адклёлка [ткл] пцы, часцей
адклёпванне
адклёўваць
[ткл] незак.,
“ае, -аюць
адклікацпе:
[ткл]
(ньпе]
-ппі, “нняў

адкліканы[ткл]
адклікацца
[ткл]

незак,
“бюся, «ўешся [сься], -бецца, -ёюцца
адклікаць [ткл] зак., адклічу, -чаш, -ча, туць
адклікаць Іткл] незак., -аю,
-беш, -ае, -ёюць
адклікнуцца [ткл] зак, , -муся, -пешся [сься], ліецца,

пезак.,
[ткл]
адключаць
-йю, аеш, -йе, -аюць
адключыцца [ткл] зак», ад-

адключышся
ключуся,
[сься), -чыцца, -чымся,
-чыцёеся, -чацца

адключіць ткл] зак., ад-

ключў, адкліючып, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
[ньне]
адключінне, [ткл]
-дні, гшняў
адкляваць

зак.,

[ткл]

ад-

,
клюб, лоць
адкаяйміць [ткл] зак., -маю,
-міш, -міць, -мім, адклейміцё, адкляймяць, часцей
адклеймаваць
адкляпаны[ткл]
адкляпацца [ткл] тэз., зак.,
адклёплецца, -люцца і
-ёецца, -ёюцца
адкляпаць [ткл] зак, адкляплю, адклёплеш, -ле,
-лем, -леце, -люць і адкляпаю, -ёеш, -ае, -аюць; адкляпаёў,-ёла, “Алі: адкляплі, -лём, -ліце і адкляпай,
ма, -йце

адкба [тк] -чу, -ле
адкблаты і адкбланы[тк]
адкблванне [тк] [ньке] -ипі
адкбавацца [тк] незак., -аец-

ца, аюцца

адкблваць [тк] незак., -аю,

-аеш, -ае, аюць

адкбпаны [тк] ё адкапаны
адкбпванне [тк] [ньне] -нлі
адкбпвацца
[тк]
незак.
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

адкопваць [тк] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

адкбрм [тк] -му, -ме

адкбрмачны[тк]

адкбрмлепасць

[тк]

[сьць]

-цю
адкбрмлены[тк]
адкбрмліванне [тк] [ньпе]
“апі
адкбрмлівацца [тк] незак.,
-аюся, -асшся ісься], -аецца, -аюцца
адкбрмліваць (тк] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адкбе [тк] -су, -се
адкбепік [ткосьпі] тэз., -ка,
“ку, -каў

адкоены[туі]
адкбўвацца
[тк]
пезак.,
“аецца, -аюцца
адкбўваць [тк] незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
адкбчапы к] (ад адкаціць)
адкбчванце [1] [пьпе] -пні

-пуцца

адкдчвацца [тк] незах., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

да, -аюцца

адкбшаны[тк]
адкбшвацца
[тк]

адклочацы[ткл]
адключёцца
(ткл] незак.,
“бюся, “бошся [сься], -4оц,

-аюцца
адкбчваць [тк] незак., -аю,
-авш,-ае, -аюць
незак.,

адкошваць

а?

адлітавацны
аааааааа

ааааааа
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
аааааааааш

аааааа

гаюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца

адкрыццё [ткрыцьцё] -цці,

-аеш, -ае, -аюць

-деші, -ые, -ыюць
адкрычацца [ткр] захк., -чўся, чышся [сься], -чыцца,
чымся, -чыцёся, -чацца

адкбшваць [тк] незак., -аю,

(пьпе]

адкрадванне [ткр]
разм., -ниі, -нняў

не
,
м.
зх
ра
]
кр
[т
ь
ц
а
в
д
а
р
адк

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

адкрадзены ра разм.
адкрамеёны(ткр]
адкрамсёць [ткр] зак., -4ю,
гаеш, -4е, -4юць
адкрасавёць [ткр] зак., ад-

красўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
,
к
а
з
е
н
]
кр
[т
ь
ц
а
в
ў
б
с
а
р
к
ад
-ае, -аюць
,
м.
зл
ра
і]
ьц
ас
кр
[т
і
ц
с
а
адкр

зак., адкраду, -дзеш, -дзе,
-дуць

адкрбепы[ткр]
ю,
-б
,
х.
за
і]
ой
кр
[т
ь
ц
і
б
р
к
ад
-біш [ойі], -біць, -бяць
адкрбйвацца [ткр] незак,
-аецца, -аюцца
.
к
а
з
е
н
]
кр
[т
ь
ц
а
в
й
б
р
к
д
а
-аію, -аеш, -ае, -аюць
адкружыцца [ткр] зак. ададкрўжышся
кружўся,
[сься]: -кыцца, -ліымся,
зжыцеся, -кацца
адкружыць [ткр] зак. адкружў, адкружыш, -кыць,
-жым, -кыце, -жаць
адкрухмёлены [ткр]
[ткр] зак.
адкрухмаліць

-лю, -ліш, -ліць, -лЯць
адкрухмальвацца [ткр] не-

зак., -аецца, -аюцца

адкрухмальваць

не-

[ткр]

зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

адкруціцца [ткр] зак., ададкруўцішся
кручуся,
[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -дяцца

адкруціць [ткр] зак, адкручу, «адкруціш, -ціць,
гцім, -ціце, -цяць
адкручаны[ткр]
адкруўчванце [ткр] [ньне]
-ині, -нцяў
адкрўчвацца [ткр] незак.,
-аецца, -аюцца

незак,

[ткр]

адкрўчваць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

адкрыгільпік[ткр] -ка, -ку,
-гкаў
адкрывапие [ткр] [ньне] -нпі

адкрывацца [ткр] незак.
гаюся, -бется [сься], -4ецца, -аюцца

адкрываць

[ткр]

незак.

-аю, -асш, -4с, -аюць

адкрилак

[ткр]

ав.,

-лка,

-лку, -лкаў

адерита (ткр] прыса.
адкрйтасць (ткр] [сьць] -цю
адкритка [ўкр] -тцы [цц],

так
адкріты [ткр]

адеріцца [ткр] зак., зяюся,
[сься], -моцца,
глешся
чпоцца

мн. адкрыцці, -ццяў

адкрыць [ткр], зак, -ыю,

адкрычёць. [ткр] зак., -чу,
“чыш, “чыць, “чым, -“чыцё,

“чаць

адкрышвацца [ткр] незах.,

-аедца, -аюцца

адкрышваць

незак.

[ткр]

-аю, -аеш, -ае, -аюць
[ткр]
адкрышталізавацца
зак., -зўецца, -зўюцца

адкрышыцца [ткр] зак., адкрышыцца, -шацца
адкрышыць [ткр] зак., ад-

адкрышыш,

крышу,

-шыце,
-шым,
-шыць,
-шаць
адкр5елены[ткр] [сьле]
адкрэсліванне

[ткр]

[ньне] -нні

адкрэслівацца

[сьлі]

[ткрэсьлі]

незак., -аецца, -аюцца
адкрэеліваць [ткрэсьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
адкр5еліць (ткрэсьлі] затг.,

-лю, -ліш, -ліць, -лядь
адкукаваць [тк] разм., зак»,

адкукўю, -ўеш, -ўе, зўюць
адкўль [тк] прысл.
адкульгаць [тк] разм., зак.
-4ю, -беш, -йе, -ёюць
адкуль-нёбудзь [тк] прысл.
адкупіцца [тк] зак., ададкупішся
куплюся,
[сься], -піцца, -шмся, -піцеся, «пяцца
адкупіць [тк] зак., адкупліб, адкўпіш, -піць, -пім,
-піце, пяць
адкўплены[тк]

адкупляцца і адкўплівацца
незак, адпаведна
[тк]
гяюся, -яешся[сься], -Яец-

ца, -люцца; -аюся, -аешся

[сься], -аецца, -аюцца
адкупляць і адкўпліваць
[тк]

незак.,

адпаведна

:Яю, -яеш, -яе, -яюць; -аю,

-авш, -ае, -аюць

адкупнбе [тк] наз.
адкупнія [тк]
адкўпшчык [тк] гіст. -Ка,
-ку, -каў
адкўсацы[тк]
адкўсванне [тк] [цьне] -нпі
адкусвацца [тк] незак., -аец-

ца, -аюцца

адіўсваць (тк] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адкусіцца [тк] зак., адкўсіцца, “сяцца

адкусіць [тк] зак, адкушў,
адкўсіш, -сіць, -сім, -сіце,

“сяць

адкўшаны[тк]
зак,
адлавіць

адлбвіш, -віць, -вім, -віцсе,

-вяць
адлёзіць незак., -ёжу, -азіш,
-ёзіць, -ёзяць
адлакіраваны

адлакіраваць

зак.,

“руеш, “руе, -руюць

адламаны

і адпоманы, ад-

лбмлепы
адламіцца гак., адлбміцца,
-мяцца
адламацьзак., адламлю, ад-

пбміш, -міць, -мім, -міце,
-мяць; адламі, -мём, -мі-

це
адлёглаець [сьць] -цю, -цей
адлёглы
адлёгчы [хч] зак., адляжа;
адлягло
адлёжапы

зак., -жкуся,
адабжацца
-жышся [сься], -жкыцца,

-жацца і адляжацца
адлёжаць зак., -жу, -кыш,
“жыць, -жаць і адляжаць
адлёжвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся

-аюцца,

адлёжваць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць
адлёжка [шк] -жды[шц]
адлёзці [сьці] зак., -зу, -зеш,
“зе, -зуць
адлёплепы
адлёплівацдца

незак., -аец-

адлёпліваць

незак.,

ца, аюцца

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
адлётаваць разм., зак., адлётутю, -уеш, -уе, зуюць
адлёт -ёту, -ёце

адлётацца разм, зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
,
-аюцца
адлётаць

-аю,

зак.,

-асш,

-ае, -аюць

адлётны

адлівёнце [ньне] -нні, -нпяў
адліванытэг.

адлівацца незак. -ёецца,
-дюцца.
адліваць кезак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
адлівачны
адліга -ізе
адліжны
адліжыць зак., -Кыць

адлік -ку
адлікбвы

адлінёены

адліцёіць

[ейі]

зак.

-6ю,

-біш [ейі], -біць, -бяць
адліпёйвацца незак., -асц-

ца, -аюцца

адліцёйваць

незак,

-аю,

гасш, -ае, -аюць

адліпяць зак., -Яд, -Яюць
адліпйць незак., -4е, -4юць
адліпцуць зак., -пу, -неш,

-по, -нуць

адлаўлід,

-рўю,

,

ы
ян
па
ад
ей
сц
ча
ны
ва
адліта

адматаць

Ав

адлітавацца

ААА”.
адлітавацца зак» -туецца,
“туюцца, часцей адпайцца
адлітаваць зак, адлітую,
-ўсш, -ўе, -ўюць, часцей
адпаяць

адлітаграфаваны

адлітаграфаваць зак., -фўю,

ь
-фуеш, -фўе, -фўюц
-нпі,

адлітоўвацие [пьпе]
часцей адпайванце
адлітоўвацца незак., -аецца,
гаюцца, часцей адпайвацца
незак, -аю,
адлітбўваць
-асш, -ае, -аюць, часцей
адпайваць
адлітбўка -ўды, часцей адпайка

адліты
адліў адліву, -ве, -ваў,
адліўка (дзеянне) “іўды;
(вырабы) сіўцы, -івак,
часцей ліццё

адліўны
адліўшчык -ка, -ку, -каў
адліўшчыца-ды, -ц
адліцца зак. адліёцца, адліюцца і «адальёцца, -лыдцца; адліўся, адлілёся, -лбся, -ліся
адліць. зак., адлію, адліёш,
адліб, адліём, адліяцё, адліюць і адалью, -льбп,
-льяцё,
-льём,
-льб,
-лыбць; адліў, адліла, -лб,
-лі; адлі, адліце

адлічаны

адлічванне [ньне] “нні

адлічвацца г адлічацца неЗак.,

адпаведна

-аецца,

“аюцца; -аецца, -аюцца
адлічваць і адлічаць незак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,
-аюць; -ёю, -еш, -йе,
-аюць

адлічыць зак., адлічў, адлічыш, -чыць, -чым, -чыце,
“чаць
адлічэнне [пьпе] -пні, -нняў
адабжыстыразм.
адлбмак -мка, “мку, -мкаў
адлбманы і адлбмлепы, адламёапы
адабмвашце [пьпе] -ппі
адабмлівацца і адабмвацца
незак., для абодвух -аец-

ца, -аюцца

адлбмліваць і адлбмваць не-

зак., для абодвух -аю,
“аеш, -ае, -аюць
адлёў спец., -бву, -бве
адабўлены
адабўліванне [пьпе] спец,
апі
адлбўлівацца спец., незак.,
“аецца, -аюцца
адабўліваць
незак,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
адлупіцца

зак, адлўпіцца,

-пяцца
адлуа
ніць зак., адлупліба, ад-

лўпіш, -піць, -пім, -піце,
«пяць
адаўплены
адаўпліванне [пьне] -пні
адаўплівацца лезак. -аецца, -аюцда
адаўпліваць незак, -аю,
-асш, -ас, -аюць
адлупцаваны разм.

Зак.

разм.,

адлупцаваць

-аўю, -дусш, -пўе, -цуюць
,

адаўчаны
адлучацца
-бешся

незак.,
[сься]

-аюся,
-аецца,

-ёюцца

адлучаць і адаўчваць негак., адпаведна -ёю, -беш,

-ае, -бюць; -аю, -аеш, -ае,
“аюць
адаўчка -чцы [дц], -чак
адлучыцца зак, адлучуся,

адаўчышся[сься], чыцца,

“чымся, -чыцеся, -чацца

адлучыць зак., адлучу, ад-

лучыш, -чыць, -чым, -чыде, -чаць
адлучэнне [ньпе] -нні, -нняў
адаўшчвацца незак., -аецца,
“аюцца
адаўшчыцца

зак., -чыцца,

“чацца
адлюбіць зак., адлюблю, ад-

любіш, біць, -бім, -біце,
бяць
адлюстравальнік -ка, -ку,
“каў
адлюстравапа
адлюстраванне [ньне] -нці,
-нняў
адлюстравацы

адлюстравацца зак., -руецпа, руюцца

адлюстравёдь

зак.

“рўеш, -руе, -рўюць

-рую,

адлюстрбвак разх., -рбўка,

-рбўку, -роўкаў

адлюстроўвацца,
незак.,
-аепца, -аюцца
адлюстрбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адлютаваць зак., -тўе, -туюць
адлягаць незак., -ае, -аюць
адляжйцца
зак,
-жўся,

зкышся

[сься], -жімцца,

-кЫМСЯ, адлежыцёся, адляжёцца, часцей адабжацца
адляжаёць згак., зеў, -кмш,
Экыць, ЗІМ, адлежыцё,
адляжёць, часцей адлёткаць

адляпіцца зак., адлёпіцца,
“пяцца
адляпіць Зак, адляплід, адлбпіш, -піць, -пім, “піце,
ляць
адляекатаць зак., адляскачў, адляскбчаш, -ча, -чам,
“чаце, -чуць
адляскаць зак., -аю, -аеш
,
-ае, -аюць

пезак.,
адлятацца
[сься],
-дешся

-аюся,
-аецца,
,

,

-бюцца

адлятаць незак., -ёю, -аеш,
,
-4е, -бюць
адляцёцца зак. адлячуся,
адляцішся [сься], -ціцца,
гцімся, адлеціцёся, адля-

,

дяцца

адляцёць зак., адлячў, адляціш, -ціць, -цім, адлеціцё, адляцяць
адмабілізавапы ваен.
адмабілізавацца зак., -зўец,

ца, аўюцца.

адмабілізаваць Зак. -зўю,
-зўеш, -зўе, -зўюць
адмабілізбўваць незан., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адмайстраваць зак., “рўю,
“руеш, -рўе, -рўюць
адмакённе [ньне] -нні

адмакёць негак., -бе, -аюць
адмакроць разм., незак., -зе,
юць

адмалаціцца разх., зак., ададмалбцішся
малачўся,
[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

,

цеся, -цяцца

адмалаціць зак. адмалачу,
адмалбціш, -ціць, -цім,

,

-ціце, цяць

адмаліцца

зак., адмалюся,

адмблішся [сься], -ліцца,

-лімся, -ліцеся, -ляцца

адмаліць зак., адмалю, адмбліш, -ліць, -лім, -ліце,
“ляць
адмалку

прысл.

часцей

змалку
адмалбцца разж., зак., адмялюся, адмёлешся[сься],

“лецца, -лемся, -лецеся,
-люцца.
адмалбць зак., адмялю, адмёлеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
адмалбчацы
адмалбчвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца
адмалбчваць
пезак.,
-аеш,-ае, -аюць
адмаляваныразм.

-аю,

адмаляваць зак., адмаліюю,
-юеш, -юе, -оюць

адмарбканпе [ньне] -ппі
адмарбжаны
адмарбляівание [пьпе] -нпі
адмарбявацца гезак., -аецда, -аюцца
адмарбжваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адмарбзіць. зак., -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
адмаршыраваць зак., -рўю,

“рўеш, -рўс, -рўюць

адматацы

адматацца зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

адматаць зак,
-йс, -йюць

-аю, -аеш,

а

адмаўленне

адмярзанне
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адмаўлёнпе

[ньне]

-дві,

“паняў.

адмаўляцца незак., -ЯЮсЯ,
гяецца,
[сься],
-ясшся

-люцца і адказвацца
адмаўляць незак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
ўся,
зак.
адмаўчацца
“ишся [сься], -чыцца,

адмёрваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць і адмяраць
адмёрзлы і адмёрзам
адмёрзнуць зак., -пе [рзьпе],
-цуць; адмёрз, адмёрзла,
-лі [зьлі]

гаймся, -чыцёся, -чацца
адмахіцы
адмахацца гак., -аЮюся,--даешся [сься], -бецца, -бюцца

,
еш
-а
ю,
-4
к,
за
ь
ц
ё
х
а
м
д
а
-ёе, -дюць

адмёрлы

адмёрны
адмёрці зак., адамрэ, рўць;
адмёр, адмёрла, -лі

адмёсці Ісьці] зак., адмяту,

адмяцёш, -цё, -дём, адмецяцё, адмятўцьў адмёў,
адмяла, -лб, -

-аюся, -аешся[сься], -аецца, -аюцца
адмбчаны
адмбчвание [ньпе] -шні
адмочвацца лезак., -аецца,
-аюцца
адмбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
адмураваць разм., зак., адмурўю, “ўеш, -ўе, -ўюць
адмуроўваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ас, -аюць
адмуціць спец., зак. адму-

адмёсціея ыц],“зака, адмя-

цца
яту
адм
,
ца,
цёц
я,
юс
-а
,
к.
за
не
адмахвацца
-ёт
е,
-бц
ёта
адм
,
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
гаешся
ся.
пры
а
бтн
адм
-аюцца
й
-це
,
-цю
ць]
[сь
ь
асц
бтн
адм
,
еш
адмахваць незак., -аю, -а
ны
ёбт
адм
ь
ц
ю
-ае, а
ны
ёце
адм
я,
ўс
-н
к,
за
а
ц
ц
адмахиў
лы
ёрз
адм
і
лы
ёрз
адм
,
ца
бц
-п
[сься],
-пёшся
ць
-бю
-ёе,
,
зат
ь
гац
іль
адм
ца
-пёмся, -няцёся, -нўц
і
-нн
пе]
[пь
нне
ава
стр
іні
адм
,
ёш
адмахиўць зак., 78у, -н
ю,
-ру
ак,
нез
ць
ава
стр
іпі
адм
-пё, -пём, -няцё, -нўць
-руеш, “руе, “руюць
адмацавальны
ў
-ра
,
-ру
,
-ра
р
ата
стр
іпі
адм
,
ні
-н
адмадаванне [ньне]
разм., “рцы,
рка
ата
стр
іпі
адм
-нняў
к
-ра
ы
ц
а
в
а
адмац
і
рск
ата
стр
іні
адм
у
ц
а
м
д
а
,
к.
за
а
ц
ц
а
в
а
адмац
йпа
ацы
стр
іні
адм
ец
-ў
,
я]
ьс
[с
я
юся, -ўешс
ы
арч
пад
гас
ца, -ўюцца
йна
ацы
стр
іпі
адм
ю,
цу
ма
ад
,
к.
за
ь
ёц
ва
адмаца
ы
льн
рый
ыта
тэр
ь
ц
ю
ў
е,
гўеш, -ў
йны
ацы
стр
іпі
адм
адмацбўвацца незак., -аюся,
зыі [ыйі]
я
ацы
стр
іні
адм
[сься], “аецца,
гаегшся
адмірал -ла, -ле, -лаў
-аюцца
і
йск
лцё
іра
адм
адмацбўваць незак., -аю,
лцёйства -ве, -ваў
іра
адм
-аеш, -ае, “аюць
кі
льс
іра
адм
ад
адмачыць зак., адмачў,
-нні
не]
[нь
нне
іра
адм
мбчыш, -чыць, -Чым, -чыадміраць незак., -4е, -ёюць
це, -чаць
адміраючы
адмёшкаспеу., -пцы, -шак
адмёва -бве, -бў
адмежаванне [ньпе] -нні
адмбвіцца зак. адмоўлюся,
адмежаваны
адмбвішся [сься], -віцца,
адмежавацца зак., адмяжу-вяцца і адказацца
юся, -гўешся [сься], -ўецца,
адмбвіць зак., адмбўлю, адмбвіш, -віць, -вяць
“ўюцца.
адмежаваць зак., адмяжўю,
адмбклы
адмбкнуць зак., -ие, -пуць
«ўеш, -ўе, -ўюць
адмёліна і адмёль адпаведна -не, -н; -ллю [льлю],
глей і -ляў, часцей вбд-

мель

адмёнца прысл.

[сьць]

-цю,

адмёцьвацца кнезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гасшся
гаюцца
пезак,, -аю,
адмёцьываць
-авш, -ас, -аюць
адмераны
адмёраць

адмбльвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
незак.

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
адмбстка 6уд., -тцы
[ньне]
адмбтванне

[стц]
-нні,

-пняў
адмбтвацца пезак.,
(сься),
аешся

-аюся,
-аецца,

адмбльваць

адмёна -не, -н
адмёнены
адмёпнасць
-цей
адмёпны

адмблены

зак.,

-аю,

-асш,

гае, -аюць
адмерваняе [чыне] -гті
адмёрвацца леза, гаецца,
гаюцца і адмярацца

гаюцца

адмбтваць пезак., -аю, -асш,
-ас, “аюць
адмбўе грам., -ўі [ўйі], “ўяў
адмоўлены
адмбўна прысл.
ўпае паз.
адмбАз.
адмбўпасць [сьць] -цю
адмоўпы

адмоўчвацца разм. пезак.,

чу, адмўціш, -ціць, -цім,
-ціце, -цяць

адмўчацы

адмўчваіне [ньне] спец.,
“ні
адмўчвацца незак., -асцца,
-аюцца
адмучваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-чуся,
зак.,
адмўчыцца
чышся (сься, -чыцца,
-чацца
адмўчыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
адмывацие [ньпе] -нні
адмывёцца незак., -дюся,

гаешся [сься], -аецца -аюц-

ца
адмываць незак., -йю, -аеш,
-6е, -ёюць
адмыканне (ньяе] -нні
адмыкацца незак., -ёецца,
-бюцца
адмыкаць незак, -ёю, -беш,
-4е, -бюць
адмыелбва прысл.

адмыслбваець [сьць] -цю
адмыслбвы
адмыты
адміўка спец. гўды

адмяцца зак., гвпося, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца
адмыць зак., -ыю, -ыеш, -ые,
-ьпоць
адмычка-чцы [цп], -чак
адмяжёўванпе [ньне] -нці

адмяжбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
адмяжбўваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць

адмякёць незак., -4е, -аюць
адмйклы

адмякнуць зак., -пе, -нуць
адмяпіцца зак., адмяшося,
адмёнішся [сься], -ніцца,
“німся, -ніцеся, -няцца
адмяніць зак, адмяшо, ад-

мбцйн, -ніць, -пім, іце,
-няць
адмяняцца пезак., -Яецца,
“яюцца
адмяляць незак., -ЯЮ, -Яеш,
-яе, -Яюць
,
ца
ец
-4
,
к»
за
не
а
ц
ц
а
р
я
м
ал
-юцца і адмёрвацца,
адмяраць незак., -4ю, -деш,
-4е, -аюць і адмёрваць
адмярзанне [пьпе] -пці

аднараднасць
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адмярзаць незак., -ёе, -бюць
адмясіць зак., адмяшу, ад-

мбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
,
-сяць
адмятапне [ньне] -нві:
адмятацца
-аюцца

незак.,

-аецца,
,
,

адмятаць незак., -аю, -аеш,
-4е, “аюць
аднаактбвы

аднаактоўка
-бвак

0.

разм., -дўцы,

аднаасббна прыс.

.

адпааеббнік-ка, -ку, -каў
адпаасббпіца -цы, -ц
аднаасббпіцкі
аднаасббпіцтва -ве
аднааеббны

аднадзённы

аднадзіць зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць
адпадбльныбат.
адцадбмпасць

аднабакбва прысл.
аднабакбваець [сьць] -цю

адпаббка прысл.
аднаббкасць [сьць] -дю

аднадўмец і аднадўмпік ад-мда, о -мцу,
паведна

-мцаў; -ка, -ку, -каў ёі адпамыснік

аднадўмнаець [сьць] -цю і
аднамысаднадўмства,
,
паець
адпадўмны і аднамыены
і

адна-

мыснасць, часцей
дўмнаець
аднадушша прысл.

адцпа-

падушша адпаведна -цю;

-нцаў

аднаббртны

аднавалёнтнаець [сьць] -цю
аднавалёнтны211.

аднавёрац рэл., -рца, -рцу,

-рцаў і адзіпавёрац
аднавёрка -рцы, -ракі адзінавёрка
аднавёрскі і адзіцавёрескі
аднавёрства -ве і адзіпавёрства
аднавёелавы часцей аднавяслбвы
аднавіцтавы

адпавіцца зак., адновіцца,
-вяцца
адпавіць зак., аднаўлю, аднбвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
адпавбкі
аднавбеевы
аднавбчка заал., -чцы [ца],

-чак
адпавухі
адпавяскбвец -бўца, -бўцу,

-бўцаў

аднавяскбўка -бўцы, -бвак
адпагяслбвы і адпавёславы
адпагадбвы
аднагалбвы

аднагалбсна прысл.
адпагалбснасць [сьць] -цю
аднагалбены

адпагалбссе [сьсе] -ссі

-ца,

адназарадны ваен.
адназмёнка [зьме]
-ацы
адназмённы[зьме]

нцу,
разм.,

адпазнёчнасць [сьць] -цю
адназначны

адназубы
аднаіены [айі]
аднаймёпнаець [сьць] -цю
аднаймённы
аднак злучн., выкл.
чыг., -ёйцы,
адпакалёйка
-бек

адпакаліберны

аднагбдак -дка [тк], -дку,
“дкаў
адпагодка [тк] -дцы [цц],
-дак

адпакашшік разм., -ка, -ку,
-каў
аднакватэрны
аднакі разм, часцей адипблькавы

адпакласцік [сьпі] -ка, -ку,

-каў
аднакласпіца [сьпі] -цы, -ц

адцагбрбы

аднагўчны
адпадвбрац сгіст., -рца, -рцу,

ў
ца
адпадвбрка гіст., -рцы, -рак

адпаджаны

-аю,

кавыбіял.

аднакаўбнік

адпаклёт-

спарт.,

“ку, -паў
аднакаўбипіца -ды, -ц

адналётцік
і
адпалётак
-тка,
адпаведна
бат.,

-тку; -ка, -ку

адналінёйца прысл.

адналінёйнасць [сьць] -цю
адпалінёішы

адналісты
адналібб -ба, -бе, -баў
адналюбка [пк] -бцы [пп],
“бак
адналямёшны
адналямнавы
аднамасны
аднаматбрны
аднамачтавы

адпамёрна прысл.
адпамёрнаець [сьць] -цю
аднамёрны
аднамёсны
аднамёеячны
аднамбўны

адпамыснаець [сьць] -цю і
адпадумства, часцей аднадўмнасць
аднамыснік [сьні] -ка, -ку,
-каў, часцей аднадумец,

адпадўмнік
адпачмысны часцей
думны

адна-

аднанасённыбат.

аднаногі

аднапавярхбвы

аднапалчанка -пцы, -нак
аднапальцы
адпапарасткавы

адпакаўшбвы

і

аднакурснік [сьні] -ка, -ку,
,
-каў
адцакурсніца [сьні] -цы, -ц

адпапалубны
аднапалчанін -па, -не, хн.
адцапалчане, -н

аднакамерны
аднакампанёцтны
аднакамплёктны
аднакапытныя наз.
аднакаранёвы
аднакарэнны

адпаклётачны

аднакрбўны часцей адзінакроўны
адпакрылы

аднапакаёвы
аднапалатныпаліт.
аднапалбены

адпакалзёйны
аднакалённы

адпаклісны

адпагалбсы

аднадзёнйка -пцы, -нак

-ве

адпадўшнаець [сьць] ё ададнадўшны
аднажэнец

аднаббкі

“аеш,-ае, -аюць

о

-ишы

аднабакбвы

пезак.,

бат.,

[сьць]

-ю
аднадбмпы бат.

аднадумства

аднаётамны

адпаджваць

,

-га,

аднакблавы
адпакблернасць [сьць] -цю,
часцей аднакалярдвасць
аднакдлерны часцей адпакалярбвы
аднакблка -лдыЫ, -лак
аднакбнцы
аднакратнаець [сьць] -цю
аднакратны грам.

адпапартінйнасць
[сьць]
-дю
аднапартыйнцы
аднаплёнавасць [сьць] -цю
аднапланавы
аднаплёчытэ2.
адпапабдны
адпаплямёццік

[пьні]

-ка,

-ку, -каў
аднаплямёнпіца [пьпі] -цы,
-

,

адпаплямённы
адпапбкрыўныя наз,
аднапблаены
адпапбласць
[сьць]
-цю
аднапблыбат.

бат 9

аднапблюсны фізіял.
аднапрахбдныя заал., наз.
аднапрбофільны

адпапутка -тцы [цц], -так
адпапутны
аднарадкбўе [тк] -ўі [ўйі]

адпарадпаець [сьць] -цю
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адпайка
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адпарадны
адпаразбва прысл.

аднаразбваець [сьць] -цю

адпаразбвы

аднарбг

заал,

ваей, гіст,

-та, “ту, -таў
адпарбгі
аднарбднасць [сьць] -цю
адпарбдны
аднарукі
рукой)
(адной
адцарўч
прыся.
садцарўчка (піла) -чцы [дц],

чак

адпарўчны
адпарэйсавы
аднасастаўнаець [сьць] -цю
аднасастаўны
-льца,
разм,
адпаеблец

-льцу, -льцаў

аднасемядбльны бат,

аднасільнытэ2.
адпасіць зак., адпашу, аднбсіш, -сіць, гсім, -сіце,
-сяць
аднаскладбвасць [сьць] -цю
аднаскладбвы

адпаеябйны
аднаслбўны
адиаспальны
аднастайна прысл.
адпастайнасць [сьць] -цю
аднаетайны
аднастанічнік -ка, -ку, -каў
аднастволка -лцы, -лак
адпаствольны
аднаствбркавы
адпастбпныліт.
аднастрўнны

аднаступёньчаты
аднаехільны
аднасяльчанін -на, -не, мн.
адпасяльчане, -н

аднасяльчанка -нцы, -пак
адпатаваць зак, лую, -туеш, -туе, -тўюць
адцатактавы

аднатбмнік-ка, -ку, -каў
аднатбмны
аднатённа прысл.

аднатбипаець [сьць] -цю
адпатанны
аднатбўваць

незак.,

-аю,

і адпатыпб-

васць [сьць] для абодвух

-цю
аднатіпны і адпатыпбвы
адпатінсячны

адпаўкосны
адпаўлённе [пьпе] -ппі
адиаўлёнчы
аднаўляльнік -ка, -ку, -наў

адпаўляцца пезак., глецца,

“яюцца
аднаўяйць

пезак.,

-Ясш, -Яо, -Яюць

адпафазиы 24.
адпацыліндравы 722.

прысл.
адпачасбвасць іё адначаенасць [сьць] для абодвух
-ю
адначасбвы і адпачасны
апначаўндчны
адпачлёй мат,

-па,

-нпе,

-паў
адначлённы
аднашлюбнаесць [сьць] -цю
адпашлаобны
адпашпіндэльны 727.

адпашырбтны
аднашэрены
адпаядзерпы
аднайкарпы

адпайрусцы
адпёкванне [ньпе] раза,
-пші, -пняў
аднёквацца разм. незак.,
-гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

аднёкуль прысл.

адпераставаць зак, -туе,
“тўюць
аднёсенасць [сьць] -цю
аднёсены
аднёсці [сьці] зак., аднясу,
-сёш, 196, -сём, аднесяцё,
адпясўць; аднёс, аднёсла,
-лі [сьлі]
аднёсціся Дсьці] гак., аднясўся, -гбшся [сься], -сёцца, -сёмся, аднесяцёся,

аднясуцца; аднёсся [сься],

аднёслася, -ліся [сьлі]
аднізаць зак., адпіжу, ад-

ніжаш, -жа, -жам, -жаце,
-жуць
аднізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць:

адпікелі-

аднікеліравапы і
рбваны, адпікеляваны

адпікеліраваць і аднікеляваць

зак.,

адпаведна

“рўю, “руеш, “руе, руюць;
-люлю, -лібеш, -лое, -ліюць:
адпімаемае мат., наз.
адпімёппе [цьце] -ппі ё

-ЯЮ,

незак»,
адпімёцца, разм.
-аецца, -ўюцца і адымацца
адпімаць незак. -ёю, -деш,
-бе, -дюць і адымаць
аднбйчы прысл.
адпблькава прысл.
адиблькаваець [сьць] -цю
адиблькавы
аднбрак разм. -рка, -рку,
“ркаў
адпбсіпа -па, п

адпбсіпы -п
адпбсіцца незак. аднбшуся,

адпбсішся [сься], -сіцца,

-сяцца
аднбсіць

пезае,

аднбечык [шч] -ка, -ку, -каў
адноўлены
аднбшаны
адшосецькі і адшбткі разм.
і адзіпюсецькі, адзініюткі

аднясённе [цьнс] -ппі
адняты
адняцца раз“., зак., адпімецца, -муцца; адпйўся,
адпялёся, -абся, -ліся
алияць зак., адпімў, адипімеш, -ме, -мем, -меце,
“муць; адняў, адняла, -ло,
-лі

адббраны

адыманне

-аеш, -ае, -аюць
аднатрўбиы
адпатумбавы
аднатиппасць

аднёсны

адначасбва і адначаена

адпошу,

адпдсіш, -сіць, -сяць

адипбспа прысл., прыназ.

адидепасць [сьць] фіз., -цю

адббрывацца незак., -аецца,
-аюцца

-аю,

незак.,

адббрываць

, -ае, аюць
-аеш
а-а
адббрыць зак., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
адбграф мар., -фа, -фе, -фаў
адбзва -ве, -ваў

адблены
адблець зак., -ею, -ееш,-ее,
-еюць
адбльвание [ньне] -нні

адбльваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
адбльны
адбметр спец., -ра, -ры, граў
адбпак
“нкаў

-пку,

-нка,

с-г.,

адбніс бат, -су, -се

адбранасць [сьць]
адарбпасць

-цю і

адбраныі адарбны

адбрванне [ньне] -нні

адбрвацца
-аюцца

незак. -аецца,

адбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
адбрвень спец:,-ня, -пі, -няў
адпавёдна [тп] грысл., прыназ.

адпавёдпасць
-цю

адпавёднік

[тп]

[то]

-ка,

[сьць]
-ку,

-каў

адпавёдны[тп]
адпавядапне

[тп]

[ньне]

разм., -нпі
адпавядаць [тп] незак., -ёю,
-деш, -4е, -4юць
адпадание [тп] [пьпе] «ші

[ха] зак. -ае,
адпадаць
“ёюць
адпадзённе [тп] [пьпе] -нпі
адпаіць [тпайі] зак., адпаю,

адпбіш, [ойі], -біць, бім,
-біце, -бяць; адпалі, -іце
адпайванне [тп] [пьпе] тэз.
-илі і адлітоўвание
адпайвацца [тп] незак., -асцца, -аюцца ў адлітоўвацца
-аю,
незак.,
[ти]
адпайваць
адліі
“аюць
-ас,
-асш,
тбўваць
адліі
-ёцы
[(тп]
адпайка
тоў ка

ад
пі
са
ць
ь
ц
а
в
а
т
у
дпак
а
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адпакўтаваць [тл] зак., адпакўтую, гуеш, -уе, зўюць

адпал [ти] тэх., -лу, -ле

адпалавінены [та] разм.

адпалавіпіць
зак., -пю,
-няць

[тп]
-ніш,

разм,
-ніць,

адпаласаваны[тп] разм.
адпаласаваць разм., зак.
-оўю, -сўеш, -сўе, -сўюць
адпаласкапы [та]

адпаласкацца [тп] зак., адпалбшчацца, -чуцца
адпаласкаць [то] зак., адпалашчу, адпалбшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
адпалаць [то] зак. -ёю,
-беш, -4е, -аюць
адпалены[тп]
адпаліравапы[тп]
адпаліравацца
[тп] зак.,

“руецца,-рўюцца

адпаліраваць [тп] зак., -рўю,
“рўеш, -руе, -рўюць
адпаліроўвацца [тп] незак.,
-аедца, -аюцца
адпалірбўваць [тп] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адпаліцца (тп] зак., адпаліцца, -ляцца
адпаліць [70] зак., адпалю,

адпаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
адпалбсквацца (тп] незак.,
-аецца, -аюцца
адпалбскваць [тл] знезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адпалбхаць [то] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпалбць [та] зак., адпалю,
адпблеш, -ле, -лем, -леце,
-пюць
адпаяўдпаваць [тп] разм.,
зак., адпалўдную, -уеш,
-уе, -уюць
адпалымнёць [тп] зак., -ве,
-бюць
адпальванпе [тп] [пьпе] -пні
адпальвацца
[тп]
незак,
-аецца, -аюцца
адпальваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпйльпы(тп] тэг.
адпаляваць [тп] зак., -ліюю,
-люеш, -люе, -лібюць
адпампаваны [10]
адпампавацца [тп] зак., -пўецца, -пўюцца
адпампаваць[тп] зак., -аўю,
“дуеш, -пўе, -пўюць

адпампбўванне [то] (пьпе]
“нні, -ппяў

адпамнбўвацца [тп] пезак.,

-аепца, -аюцца
адпампбўваць [та] незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
адпапаваць [тп] зак., -пўю,
-аўсш, -нўе, -пўюць
адпараны[то]
адпарванле [тп] [пьпе] -ппі,
-ппяў

[ти]
адипарвацца
-аецца, -аюцца

мнезак.,

адпарваць [тп] кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
,
адпёрка (тп] -рцы
адпарбцца [тп] гак., адпо-

рацца, -руцца

адпарёць [ти] зак., адпару,
адпбраш, -ра, -рам, -раце,

“руць
адпариравапы [10]

адпарыць [тп] зак.,
г“рыш, -рыць, -раць

“РУ,

адцае [тп] -су, -се
адпасаваць [тп] спарт., зак.,
адпасўю, зўеш, -ўе, -ўюць
адпасванне [то] [ньне] -нні,
-нняў
адпасвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца
адпаеваць [то] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпасвепы [тп] [сьве] і адпашчаны
адпасвіцца [тп] [сьві] зак,
-віцца, -вяцца і адпасёцца, -еўцца;
адцпасвіўся
[сьві], -ілася, -іліся і адп4еціцца

[тп]

[сьві] зак.,

адпасу, адпасвіш [сьві],
-віць, -вім, -віце, -вяць і
адпасу, -сёш, -сё, -сём,
-сяцё,
-еўць;
адпасвіў
[сьві], -іла, -ілі ё адпасціць

адпасці [тп] [сьці] зак., адпаду, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дуць

адпасціцца [тп] [сьці] зак,
адпасёцца, -сўцца, часцей
адпасвіцца
адпасціць [г] [сьці] зак.,
адпасу, -сёш, -сё, -еём, -еяцё, -сўць, часцей адпасвіць
адпаўзанцпе [тп] [пьпе] -пні
адпаўзаць [тп] незак., -ёю,

-асш, зёе, -дюць
адпаўзці, [іш] [сьці] зак.,
-зу, -зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зуць

адпацёлы[тп]

адпацёць [та] зак., -бе, -бюць
адпачкаванце
[тп] [пьпе]
біял., -пці, -ппяў

адпачкавацца

[т]

біял.,

зак., -кўецца, -кўюцца
адпачкоўвацца [то] біяйл.,
незак., -аецца, -аюцца
адпачиўць т] зак., -аў,
-пёш,

-яўдь

-пё,

-нём,

прым., дзеепрысл., наз.

адпачынак [тп] -нку, -нкаў
адпачыць [тп] зак., адпач-

-нў, -пёш, -пб, -пём, -няцё, -нўць; адпачні, -нём,
-ніце
адпашчаны [тп] часуей адпасвены

захк.,
[тп]
адпарыраваць
“рую, -руеш, -руе, “руюць
адпарыцца[тп] зак., рыцца,
“рацца

адпасвіць

адпачываць [тп] незак., -4ю,
г4еш,-4е, -аюць
адпачываючы
[та]
дзее-

-пяцё,

адпачывальпя [то]уст, “ші,

-пяў
адпачывашне [тп] [тыне] -ппі

адпаяны [тп] тэх. і адлітаваны
,

адпаяцца [т0] зак., -яецца,
“яюцца і адлітавацца
адпаяць [тп] зак., -яю, -Яеш,
-яЯе, -яюць і адлітаваць

адперазаны[тп] ў адпяразапы
адперазацца [тп] зак., адпя-

ражацца, -жуцца
адперазёць [тп] зак., адпе-

ражу, адпяраёжаш, -жа,
,
-жам, -жаце, -куць

адпёрці

“рэш,

[тп] зак, адапру,

-рэ,

-рбм, -рацё,

руць; адпёр [тп], адпёр-

ла, -лі
адпёрціся [тп] зае., адапруся, -рэшся [сься], “рэцца,

-рдмся, -рацёся, -руцца;

адпёрся [тп], адпёрлася,
-ліся
адпётаваць [тп] разх., зак.,

адпётую, -уеш, -уе, -ўюць

адпёты[тп]

адпёў [тп] -ёву, -ёве

адпёць [тп] (кончыць спяваць) зак., адцяю, -яёш,
-Яб, -яём, адпеяцё, адпяюць; адпёй, -йце, часцей адспяваць
адпёчаны[тп]

адпёрты[тп]
адпівёцца [тп] незак., -4ецца, -4юцца
адпіваць (тп] кезак., -аю,
-деш, -4е, -4юць
адпілаваны[тп]
адпілаваць [тп] зак., адпіпўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
адпілбўвацне
[тп]
[(цьпе]
-ппі
адпілбўвацца [та] незак.,
“аецца, -аюцца

адпілбўваць
[то]
гезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
адпілоўка [тп] спеу., “ўцы
адпіпёць: (тп] незак., -ёю,

-деш, -4е, -бюць
адпіраппе [та] [ньне] -цпі
адпірацца [тп] незак. , “біся,
“ешся
[сься],
“4ецца,
“аюцца
адпіраць [тп] мезак., -бю,
-бсш, -йе, -аюць

адпіеапны тп]
адпісацца [1п] разм., зак.,

адпішуся,
адпішашся
[сься], -шацца, -шамся,
-шацеся, -пуцца

адпісаць [тп] зак., адпішу,
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адпісвание

адпраўшчыца
М“ААА
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[тпл]

пезак.,

адпішаш, -ша, -шам, -ша-

адплйёчваць

це, -шуць

адплёсці [тпл] [сьці] зак.,
адпляту, адиляцёш, -цё,

адпісваппе [тп] [ньпе] -нні
адпісвацца [тп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
адпісваць [та] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпіска [тп] адпісцы, -сак

адпіты[тп]
адпіхённе і адпіхванне [тп]
[ньне] для абодвут -ппі,

;
-нняў
адпіхацца г адпіхвацца [та]
разм. незак. адпаведна

-аюся, -4ешся [сься], -аецда, -йюцца; -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца
адпіхйць ё адпіхваць [тп]
разм, незак., адпаведна
-аю, -асш, -й4е, -аюць;

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адпіхиўты (тп] часцей адапхиўты

адпіхнўцца [тп] зак., -аўся,
-нёццда,
[сься],
гпёшся
гнёмся,

“няцёся, -иўцца,

часцей адапхнуцца

адпіхиўць [тп] зак., -ну,
-нёш, -пб, -нём, -няцё,
-яўць, часцей адапхнуць
адпіцца

[тп]

разм.

зак.,

адап'юся, -п'ёшся [сься],

агёцца, -пг'ёмся, -п'яцёся,
агюцца; адпіўся, адпілася, -лбея, -ліся
адпіць [ти] зак., адап'ю,
агёш, ш'ё, -аём, -гяце,
агюць адпіў, адпіла, -лб,

-лі; адпі, -іце
адплёваць (тпл] разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адплёкацца (тлл] разм., зак.,
адплёчуся, -чашся [сься],
-чацца, -чуцца

адалёкаць [тал] зак., адплёчу, -чаш, -ча, -чуць
адпластавёанне (тпл] [ньне]
“нні, -пняў
адпластавёапны [тпл]
адпластавёцца [тпл] зак.,

“тўецца, -тўюцца

адпластаваць

[тал]

зак.,

-тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць

адпластоўвапне [тил] [пьне]
-нпі, -ппяў

адпластбўвацца [тпл] незак.,
-аецца, -аюцца
адплаетбоўваць [тал] пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адплата [тпл] -аце
адплаціцца [тпл] зак., ададплацішея
плачўся,

[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцда

адплаціць [тпл] зак., адплачу, адплаціш, -ціць, -цім,
“ціце, -цядь

адилдчапы[тпл]
адплачвацца (тпл] незак.,
-аюся, -асшся [сься], -аецпа, -аюцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць
-дём,

туць;

адплецяцё, адпляадпляла,

адплёў,

адпбмшчуся, адпдомсцішся

[сьцісься], -ціцца, -цяцца

адпёмеціць [то] [сьці] зак.,
адабмшчу,
адпбмсціш

[сьці], -ціць, -дяць

адпомшчапы[тп]

-лб, -л
адплёсціся [тпл] [сьці] зак.,

адиабмшчваць [то] пезак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адплёцены [тол]
адплёўвацца [тал] незак,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
адплёўваць [тпл] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адплікиўць [тпл] абл., зак.,
ліў,-нбш, -иб, -пём, -пяцё,
зІўць
[тол] [ньне]
адплывённе
-нні
адплываць [тпл] незак., -аю,
геш, -ае, -ёюць
адплісці [тпл] [сьці] ё адпліць [тпл] зак., для абодвух адплыву, -вёш, -вё,
-вём, -вяцё, -вўць
адплыццё [тпл] [цьцё] -цці
(тпл] разм.
адплюнуцца
зак., -нуся, -нешся [сься],

адпбраты[тп]
адпбрвайне [тп] [ньпе] -ипі
адпбрвацца [тп] незахк., -аецца, -аюцца
адпбрваць [тп] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпбўзаць [тп] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпбўзванпе [ти] [ньне] -нпі
адпоўзваць [тп] незак., -аю,
-аепі, -ае, -аюць
адправа [тпр] -ве
адправаджаны [тпр] раза.
адправаджванпе [тпр] [ньне]
разм., -нпі
адправаджваць [тпр] разх.,

адпляцёцца, адплятўцца

-нецца, -нуцца

адплдонуць [тпл] зак., -ну,
-цеш, -не, -нуць
адпліюшчаны[тпл]

адплібшчванне [тпл] (ньне]
-нні
адплюшчвацца [тал] незах.,
гаецца, -аюцца
адпліюшчваць

[тал] незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

адплюшчыцца

(тил]

зак.,

“чыцца, -чацца

адплібшчыць [тал] зак., -чу,

“чыш, -чыць, -чаць
адплявацца [тпл] зак., адплююся, -юёшся [сься],
лоёцца, лоёмся, -юяцёся,
-гююцца
адпляваць [тпл] зак., адплюю, -обш, -юё, -юём,
лояцё, оць
адпляскаць [тпл] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адпляекаць [тал] зак.,

адпляшчу, адплёшчап, -ча,
-чам, -чаце, -чудь; адпляшч, -ыце

адпбр [1п] -ру, -ры

незак.
-аюць

-ае,

-аеш,

-аю,

[тпр]

адправадзіць

разх.,

зак., -джу, -дзіш, -дзіць,

-дзяць
адправіцца [тпр] зак., -аўлю-

ся, -ёвішся [сься], -ёвіцца,
-Явяцца
адправіць [тпр] зак., -аўлю,
-двіш, -ёвіць, -авяць
адпраганне [тпр] [ньне] -нні
незак.
адпрагацца [тпр]
-ёецца, -аюцца
адпрагапь [тпр] хезак., -аю,
гаеш, -ае, -4юць
адпрадёць [тпр] незак., -аю,
-4сш, -йе, -Зюць
адпрадзены[тар]

адпрасаваны[тпр]
адпрасавацца [тпр! зах., -еў-

ецца, -еўюцца

зак.
[тар]
адпрасавіць
-сўю, -сўеш, -сўе, -сўюць

адпрасіцца [тпр] зак., ададпросітся
прашуся,
[сься], -сіцца, -сімся, -сі-

цеся, -сяцца

адпрасбўвацца [тпр] незак.

-аецда, -аюцца
адпраебўваць [тпр] незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адпляскваць [тпл] незак.
-аю, -асш, -ае, -аюць
[тпл] незак.
адплятацца

адпрасці

зак»

[атпрасьці]

-дзёш,

-дзе,

адплятаць [тпл] незак., -ёю,
-деш, -ае, -йюць
адпбены[тп]
адпбйваше [тп] [пьпе] -ппі
незак.
[тп]
адпбйвацца
гаецца, -аюцца
адпбійваць [тп] незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

адпраўлёппе

[тпр]

[ньне]

адпраўляцца

[тпр]

адпблаты[тп]

-Ято, -Яеш, -яе, -Яюць
адпраўная [тпр]

адпраўшчык [тпр] -ка, -кУ,

гаеш, -ае, “аюць
адпбмсціцца [тл] [сьці] зак,

гкаў
-ц
ы,
-ц
]
пр
(т
а
ыц
шч
аў
пр
ад

-йсцца, -дюдца

адпблваць [тп] пезаг., -аю,

адпраду,.

-дзём, -дзяцё, -дуць
адпраўка [тпр] “ўцы
гні, -ппяў
адпраўлены [тар]

незак.

-яюся, -Яешся [сься], -Ясцца, -яюцца

адпраўляць

[тар]

незак,

адратоўвацца
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адпрацавіпы [тпр]

адпрацавёцца (тпр] раз“.
зак,

-цуюся,

-цусшСсЯ

[сься], -аўецца, -цдуюцца
зак,
[тар]
адпрацаваць

-цую, -аўеш, -цўе, -дўюць

адпрацбўвацца [тпр] незак.,

-аецца, “аюцца
адпрацоўваць [тпр] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адпрацоўка [тар] -ўцы

адпрбшвацца [тпр] незак,
“аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
адпрэгчы [(тпрэхч] зак. адпрагу,

адпрайэш,

-жэ,

-ібм, зкацё, адпрагўць;
адпрог, адпрэгла, -лі
адпрэгчыся [тпрэхч] зак.,
адпражэцца, -агўцца
адпрэжаны [тпр]
адпрэпараваны [тпр]
адпрэпараваць [тпр]

-рўю, -рўеш, -руе, -рўюць

адпрэчванне [тар] [пьне]
разм., -нні
адпрэчваць [тпр] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
адпрэчыць [тпр] разл., зак.,
-ту, чыш, -чыць, -чаць
адпўджаны [тп]
адпўджвацца [тп]

незак.,

“аецца, -аюцца

адпўдзжваць [тп] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

адпудзіць [тп] зак., -джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць; ад-

пўдзь, -дзьце [цьце]

адпужаны [тп]
адпужаць [то] зак., -аю,
-бсш, -ае, аюць
адпўжванне [та] [ньне] -нні
адпўжвацца
[тп]
незак.,

-аецца, -аюцца

адпўліваць [та] незак., -аю,
-ёеш, -ае, -аюць

адпужаўць [тп] зак., -ну,
-яёш, -пб, -пём, -пяцё,
-нўць
адпунктаваць

[тп]

палёгр.,

зак., -тўю, -тўеш, -тўе,
-тўюць
адпунктбўка [10] -“ўцы
адпускашие [то] [ньпе] -ппі
адпускёцца [ти] незак., -аюся, -ёешся [свся], -бецца,
“аюцца
адпускаць [тп] незак., -аю,
-деш, -бе, -аюць
адпускийя [тп] наз.

адпускпік[тп] -ка, -кў, -коў
адпускиіца [тп] -ды, -ц
адпускні [то]

адпускпыя [тп] каз.

адпусціцца [та] [сьці] зак,

адпўсціцца, -цяцца

адпусціць, Го] [сьці] зак.,
адпушчу, адпўсціш [сьці],

ціць, -цім, -піце, -дяць
ік

адпўшчап

[тп] гіст., -ка,

-ку, -каў
адпўшчапы [та]

адрадзіцца

-аюць
адпырепуць [тп] зах., -сну,
гспеш [рсьне], -сне, -спуць
адпіярхацца [та] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
адпырхвацца [то] незак.,
-агося, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
адпырхнуцца [тп] зак., -пуся, -нешся [сься], -пецца,
-пуцца

адразйцне [ньне] -нні.

адпырскваць [ти] незак., -ае,

адпіирхцуць [ти] зак., -пу,
“неш, -пе, -пудь

адпявашне [ти] [ньне] царк.,

зак.,

гак., адрадікуў-

адпушчэнне [тп] [ньне] уст.,
.
-ппі
адпылбўка [тп] спец., -ўцы
адпылбўшчык [тп] -ка, -ку,
-гкаў
адпылбўшчыца [тп] -цы, -ц

-нпі

,

адпявацца [ти] незак., -аец-

ца, -ёюцца

адпяваць [тп] царк., незак.,
-4ю, -аеш, -4е, -ёюць
адпякацца [тп] незак., -аец-

“ца, -бюцца

адпякаць [тп] незак., -аёю,

-деш, -ёе, -бюць
адпяразаны[тп] ў адперазаны
[та] [ньне]
адпяразванне
-нні

адпяразвацца [то] незак.,
-аецца, -аюцца
адпяразваць [тп] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адпяты [тп] ; адапиўты
адайць [тп] зак., адапну,
-пбц, -пё, -нём, -няцё,
-иўць і адапиўць
адпячы [тп] зак., адпяку,
адпячэш, -чэ, -чом, адпечацё, адпякуўць; адпёк,
адпякла, -лб, -лі

адпячыея [тп] зак. адпячэцца, адпякўцца
адрабіцца разл., зак., адраблюся,
адробішся
[сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца

адрабіць зак., адраблю, адрббіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
адрабляцца незак., -йсцца,
“яюцца
адрабляць незак., -лю, -яеш,
-Яс, -поць і адрдбліваць
адраббтак і адраббт (дзеянне) адпаведна
“тку,
“ткаў; -бту, -бце
адраббтачныгіст.
адраббткі гіст., -ткаў
адраджальны
адраджацца незак., -йецца,

-аюцца

адраджаць

незак,

-аеш, -4е, -бюць
адраджбіне [ньпе] -ппі

адраджЭйскі

-ёю,

ся,

адродзішея

[сься],

-дзіцца, -дзімся, -дзіцёся,

,
“дзяцца
адрадзіць зак, адрад,
адродзіш, -дзіць,' -дзім,
-дзіце, -дзяць

адразацца незак., -ёецца,
гаюцца і адрэзвацца

адразёць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць і адрэзваць
адразны

адразу прысл.
адраіцца [айі] пчал.,
-аіцца, -аяцца

зак.,

адраіць [айі] зах., -ёю, -аіш
[айі], -біць, -аяць
адраіць [айі] пчал.,

зак.,
гаю, -аіш, -аіць, -аім, -аіцё, -аяць

адраканне [ньне] -пні

адракацца
незак., -аюся,
-ёецца,
[сься];
-аешся
гаюцца
:
,
адрамантаваны
адрамантаваць зак., -тую,

-туеш, -тўе, -тўюць

адранак абл., -нку

[ньцьве]
адранцвёласць
[сьць] -цю
адранцвёлы [ньцьве]
адранцвёпне
“нпі

адранцвёць

[пьцьвеньне]

[зьцьве]

не-

зак., -бю, -беш, -ёе, -ёюць
адрапартаваць зак., -тую,
-туеш, -туе, -ўюць
адрапартбўнваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

адрас -са, -се, мн. адрасы,

-сбў

адрасаваны
адрасавацца

вак

ў незак.,

зўецца, -ўюцца

адрасаваць зак і незак., ад-

расўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
адрасёит -нта, -пце ([пьце],
-птаў
адрасёитка
разм,
-тцы
[птц], -так
адрасат -ёта, -бце, “ётаў
адрае-каляндар уст., адраса-калепдара,

ёдрасе-ка-

, лепдары
адрасны
адрастапне [пьне] -ппі

адрастаць незак., -4е, -4юць
адрасці [сьці] зак, -сцё,

-стўць

адрасціць [сьці] зак., адра-

шчу, адросціш, -ціць, -ціх,
-ЦІЦё, -ЦЯЦЬ

адратаванпы і адратбваны
адратавацца зак., адратуюся, -ўешся [сься], -ўсцца,
“уюцца

адратаваць зак., адратўю,
-ўсш, -ўе, -ўюць
адратоўвацца незак., -агюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
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адратбўваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
адраўнёелы
адраўпцённе [ньне] -пні

адраўнёць зак., -бе, -вюць

адрахлёлы
адрахлёпне [ньне] -цні

адрахлёць зак., -ёю, -веш,
-ёе, -ёюць
адрачыся зак., адракуся,
адрачэшся [сься], -чэцца,
гчдмся, -чацёся, адракуц-

ца

адрачэнец -нца, -нцу, -нцаў
адрачэнне [ньне] -пні

адроблены

адрббліваць
-аеш,

незак.,

-аю,

-ае, -аюць, часцей

адрабляць
адроддзе [дзьдзе]

зневаж,

“ддзі

адроджаны
адрбек пчал., адройка, -ку,
-каў
адрбены
адрбзнеппе Ізьненьне] -нві,

-нняў
[зьніваньне]
адрбзціванне
-нні
адрбзнівацца (зьпі] незае.,
гаюся, -аешся [сься], -вецца, -аюцца
адрбзніваць [зьні] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
адрбзніць [зьпі] зак. -ню,
-ніш, -ніць, -няць
адрбслы
адрёстак -тка, -тку, -ткаў

адрбшчваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
адрубпы гіст.

-аю,

руб

адрузлы разл.
адрузнуць разм., зак., -ну,
-пеш [зьне], -не, -нуць
адруліць зак., -лід, -ліш,
гліць, -лім, -ліцё, -ляць

-аю,

адрывённе [ньпе] -нні
адрывацца незак., -бюся,
-ёецца,
[сься],
-аешся
-аюцца

адрываць незак, -йю, -аеш,
-49, -дюць

адріявіста прысл.
адрілвістасць [сьць] -цю
адрівісты
разм. незак.,
адрыгацца
гаецца, -алася

адрыгёць разм., незак., -аю,
-дст, -4с, -аюць

-пёцца,

зах.,
адрыгнўцца
-яўлася
адрмгиўць зак., -иЎ, -пёш,
-и6, -нём, -пяцё, -нўць

адрижка [пк] разм. -иіцы
[шц], -лак

адрина -пе, -т
адрынуць захк.,

пе, “пуць

гу,

адрйў -ыву, -ыве
адрыўнія
Адрыйтыка Адрыйтыцы
Адрыятычнае мбра Адрыятычнага мбра
адрэагагаць зак., -гую, -гўеш, -гуе, -гўюць
адрэгуляванне [цьне] -пні
адрэгуляваны

-пеш,

адсёадка [тсатк] спец., -дцы

цц]

адсалютаваць [тс] зак., -тўтю,
“туеш, -тўс, -тўюць

адсапиўцца [тс] зак., -пуся,
“іёшся

[сься],

“пёцца,

-пёмея, -няцёея, -іўцца
адсапціся
-пёшся

[тс] зак., -аўся,
[сься],
-пёцца,

-пцёмся, -пяцёся,
адсдпся,

-пўцца;

адсаплёся, -лб-

адрэгулявацца зак., -люецца, -поюцца
адрэгуляваць зак., -1иою,

ся, -ліся
адсарбёнт [тс] -иту,

адрэдагаваны

адсарбіравацца [тс] зак.

адрэз (дзеянне) -зу, -зе;
(кусок тканіны) -за, -зе,
-заў

адсарбіраваць [тс] зак. і хезак., -руе, -руюць
адсартаваны [те]
адсартавацца [тс] зак., -ту-

-глюсш, -ліюе, -лібюць

зак., -гўю,
адрэдагаваць
-гўеш, -гўе, -гуюць

адрэзак: -зка [ск], -зку, -зкаў
адрэзацасць [сьць] -дю
адрэзаны
адрэзацца зак., адрЭжацца,
-куцца
адрэжу,
зак.
адрэзаць
-жаш, -ка, -куць
адрэзванпе [ньне] -нні

адрэзвацца незак., -аецца,
гаюцца, часцей адразёцца
адрэзваць незак., -аю, -аеш,
адра-

гае, -аюць, часцей

заць

адрэкамендавёны
адрэкамендавацца зак., -дуюся, -дуешся [сься], -дУ-

,

ецца, -дўюцца

адрэкамендаваць зак., -дўю,

-дўеш, -дўе, -дўюць

адрэкамендоўвацца

незак.,

гаюся, -асшся [сься], -аец-

адрубыгіст., -баў, адз. вбд-

незак.
адрўльваць
-аеш, -ае, -аюць

адрыпёць зак., -шць, -пяць

ца, -аюцца
незак.
адрэкамендбўваць
-аю, -асш, -ае, -аюць
адрэпаліи -ну, -не

адрэналіпавы
зак.
мар.,
адрэпставаць
-тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць

адрэпепціраваны
адрэпеціраваць зак. -рую,

“русш, -руе, -рУюць

адрэтушавапы
адрэтушавацца зак., -шуецца, заўюцца
адрэтушаваць

зак., -шўю,

-шуеш, -піўе, -шуюць
адрэцэнзавіны
адрэцэпзаваць зак. -зўю,
-зўеш, -зўе, -зўюць
адсёдак[те] сад., -дка [тка],

-дку, “дкаў

адсёдачны [тс] спец.
адсаджаны (те]

адсяджванне [тс] [пьпе] -ині
адсёджвацца

[тс]

пезах,

-асцца, -аюцца

адсадзкваць [те] пезак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
адсадзіць [тс] зак., адса-

адсёдзіш, -дзіць,
дку,
дзім, -дзіце, -дзяць

іце

[ньце]

і

незак., “руецца, -руюцца

ецца, -тўюцца

адсартаваць [тс] зак., -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
адсартбўвацца [тс] незак.,

-аецца, -аюцца

адсартоўваць

[те]

незак.

-аю, -аеп, -ае, -аюць

адсвёт [тсьве] -ёту,
часцей вбдсвет

-ёце,

адсвёчванне [хсьве] [ньне]
-нні
адсвёчвацца [тсьве] незак.,
-аецца, -аюцца
адсвёчваць [тсьве] незак.,
-ае, -аюць

адсвістйць [тсьві] зак., адсвішчў, адсвішчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
зак.,
[тсьвя]
адсвяжыць
зеў, -лімш, -кыць, -жых,

адсвяжаць,
адсвежыцё,
часцей асвяжыць

адсвяццёць

[тсьвя]

разм.,

зак., -аю, -беш, -бе. -аюць
адсвяткаваны [тсьвя]
адсвяткаваць [тсьвя] зак.,

-кўю,
юць

-кўсш, -кўе,

-ыў-

адсвяціцца [тсьвя] зак., ад-

свёціцца, -цяцца

адсвяціць [тсьвя] зак. ададсвёціш, -ціць,
свячў,

-цім, -ціце, -цяць

адсёджапы [тс]
адсёджванпе [1с] [ньпе] -нні
адсёджвацца [тс] раз.х., незак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца
адсёджваць [тс] незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
адсёдзецца [тс] разлм., зак,
-дзішся [сься],
-джуся,

-дзіцца, -дзяцца іё адсядзёцца
адсёдзець [тс] зак., -ДкУ,
д
а
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адсбйвацца[тс] незак., -аецца, -аюцца і адслвацца
адсёйваць [1с] незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць і адся-

ваць
адсёбк [тс] спец., -ка, -ку,
,
-каў
адсёкчы [тс] зак., адсяку,

адсячэш, -чэ, -чом, адсечацё, адсякуць; адсёк,

-кла, -клі, часцей адсячы

адсёкчыся[тс] зак., адсячэцда, адсякўцца, часцей адсячыся
адсёлепы[те]
адсёсці (тсесьці]

зак.,

ад-

сяду, -дзеш, -дзе, -дуць

адсёў [тс] -ёву, -ёве
адсёчаны [тс]
адсёчка [тс] тэх., -чцы[цп]

адсёчны [тс]

адсёяцы [те]
адсёяцца [те] зак., -ёюся,
-ёецца,
[сься],
-бешся
-ёюцца

адсёяць [тс] зак., -ёю, -беш,
-бе, -бюць
адсёрбаць [тс] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адсёрбваць [те] раз.м., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адсёрбнуць [тс] разм., зак.,
-пу, -пеш, -не, -нуць
адсігаць [тс] разм., зак.,
-4ю, -аеш, -ёе, -ёюць
адсігналіць [тс] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

адскаканы [7ск]
адскакацца [тск] разм., зак.,
адскачуся,
адскачашся
[сься], -чацца, -чамся,-чапдеся, -чуцца
адскакаць [тск] зак., адскачў, адскачаш, -ча, -чам,

-таце, -чуць
адекарбдзіць
-джу,

[тек]

-дзіш,

с.-г,
-дзіць,

“дзяць; адскародзь, -дзьце

[цьце]

адсікбк [тск] -ку, -каў
адскбквацие [тск]
[пьпе]
-пні
адекбкваць
[тск]
незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адскбкнуць [тех] зак., -пу,
“пеш, -пе, -цуць
адскбчыцца [тск] зак., -чуся, “чышся [сься], -чыцца,
-чацца
аедкочыць (тск] зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
адскрабапне і адскрэбванне (тскр] (ньпе] для абодвух -ппі

адскрабацца і адскрэбвацца
[текр] незак., адпаведна
-йецца, -йюцца; -аецца,
-аюцца
адскрабаць і адскрэбваць
[(тскр] незак, адпаведна
-аю, -аеш, -4е, -бюць; -аю,
-аеш, -ас, -аюць

адскрыгаць [тскр] зак., -ае,
,
-аюць

адскрыпёць [текр] зак., -лю,

-піш, -пць,

-пім, -піцё,

“пяць

.

адскрэбены [тскр]
адскрэбці

[тскрэпці]

зак.,

адскрабў, -бёш, -бе, -бём,
-бяцё, -буць; адскроб, адскрэбла, -лі

адекрэбціся (тскрэпці] зах.,

адскрабёцца, -бўцца; адскрббся [пс], адскрэблася,
,

-ліся

адекубиўць [ток] гак., -пу,
-нёш, -нё, -пём, -пяцё,
-иўць
аделаёппе [тсл] [ньне] -нні
адслаіцца [тслайі] зак., адслбіцца

[ойі], -бяцца

адслаіць [тслайі] зак., адслаю, адслбіш [ойі], -біць,
-бім, -біце, -бяць; адслаі,
“це
адсабены [тсл]
[тел] [ньпе]
аделбйванне
-нні
адслбйвацца [тел] незак.,
-аецца, -аюцца
аделбйваць [тел] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адсаўжаны [тсл]
адсаўжваць
[тсл]

незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адслужыць [тел] зак., адслужў, адслужыш, -кыць,
-жым, -жыце, -жаць
адедўхаць [тел] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адсмактаны [тем]
адемактаць [тсм] зак., адсмакчу, адсмбкчаш, -ча,
“чам, -чаце, -чуць
адемалены [тем] разм.
адсмаліць [тем] разхм., зак.,
адсмалію, адсмаліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
адемальваць [тем] незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
адсмбктвальны [тем] спец.
адембктвацне (тсм] [ньпе]
-ННі

адембктвацца [тем] незак.,
-аецца, -аюцца
адсмбктваць [тсм] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адемяйцца [тсьмя] зак., адсмяюся,
-ябшся [сься],
-яёцца, -яёмся, адемеяцёся, адсмяюцца
адсцаваць (тен] зак, адспую, -убш, -уб, -уём, -уяпс, -уюць
адсбльвапие [пьпё] хім., -апі

адебпвацца [тс] гезак., -аюся, -асшся [сься], -асцца,
“аюцца,
адсбрбер [те] спец, -ра,
“ры, -раў

адсёроцыя
[ыйі]

[тс]

[рпд]

-ыі

адсёўвацца [тс] пезак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
адсбўваць [тс] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адсбўны[тс]
адебхлы [те]

адсбхцуць

[тс]

-пуць

[тсп] разхм.,
адспавядаць
зак., -аю, -беш, -ае, -аюць

адспявацы(тсьпя]

адспяваць [тсьпя] зак., -аю,
геш, -ае, -4юць ў адпёць
адставанне [1ст] [ньне] -нпі,
“наяў
адставаць [тст] незак., адстаю, -абш, -аё, -аём, -аяцё, -аюць
ададставіць [тст] зак.,
стаўлю, адстёвіш, -віць,
-вяць
адстагнаць

[тст]

зак.,

стагиў, адстбгпеш,
-пем, -пеце, -нуць

ад-

-не,

адсталаець [тет] [сьць] -цю

адсталы [тст] прых., наз.
адстаўка [тст] -ўцы
адстаўлепы[тст]
адстаўляцца [тст] незак.,
-ясцца, -яюцца
адстаўляць [тст] незак., -Яю,

-яеш, -яе, -яюць
адстаўнік(тст] -ка, -ку, -коў
адстаўны [тст] прыхм., наз.
зак. -ёну,
адстаць [тст]
-днеш, -апе, -ёнуць
адстаючы [тст] дзеепрым.,
прым., наз.

адстаялы [тст]
адстаяцца [тст] зак., адстаіцца [айі], -аяцца
адстайць [тст] зак., -аю,
-аіш [айі], -аіць, -аім, -аіцё, -аяць

адстбены [тст]
адстбіі тст] -ою, -бі [ойі]
адстойванне [тст] (пьне] -нпі
адстбйвацца [тст] незак.,
-аецца, -аюцца
адстойваць [тст] кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адстбйпік [тет] -ка, -ку, -каў
адстойны [тст]

адстракатаць

(тстр] разхм.,

зак., адстракбча, -чуць

адстраляны (тстр]

адстралйцца
[тстр]
зак.,
-яюся, -яешся
[сься],
-яецца, -Яюцца
адетраляць [тстр] зак., -лю,
-яеш, -яе, -Яюць
адстрачіць [тстр] зак., адстрачу, адетрочыш, -чыць,

“чым, -чыце, -чаць

адетрбчапы [тстр]
адстрбчвацца [(тстр] кезах.,

-асцца, -аюцца

адстрачваць

(тстр]

кезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адструганы [тстр]
адстругаць [тстр] зак., -йю,
“ёеш, -ёс, -аюць; адстру-
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гаў, -ёла, -ёлі; адстругай,
-гйма, -йце

-асш, -ае, -аюць
адсудзіць [тс] зак., адсу-дзіць,
адсудзіш,
дзіў,

-нці
адстрўгвацца [тстр] незак.,

-дзім, -дзіце, -дзяць
адсуканы [тс]
адсукацца [тс] зак., -аецца,
гаюцца і адсучацца, -чуц-

адстругванне

[тстр] [пьпе]

-аецца, -аюцца
адстрўгваць (тетр] незак.
гаю, -асш, -ае, -аюць

адстрыгацца [тстр] лпезак.,
-асцца, -аюцца
[тстр] незак.,
адстрыгаць
-4ю, -дсш, -йе, -4юць
адстрігчы (тстрыхч] зак.,
адстрыжэш,
адстрыгу,
-н:5, зкдм, зкацё, адстрытуць

адстрыжапы[стр]

адстрэл [тстр] -лу, -ле
адстрэлены [тстр]
адстрэліць [тстр] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

адстрэльванпе [тстр] [пьпе]
-нні

адстрэльвацца [тстр] незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
адётрэльваць

[тстр] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адстрэльшчык [тотр] -ка,

-ку, -каў

адстўканы [тст]
адстўкаць [тст] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

адстўквацца

[тст]

незак.,

-аецца, -аюцца
незак.,
[тст]
адстўкваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
адступальны [тст]
адступанне [тст] (ньпе] -нні

адступацца[тет] незак., -ёюся, -ёешся [сься], -бецца,

-ёюцца.
адступаць [тет] незак., -ёю,
-деш, -ёе, -аюць
адступіцца [тст] зак., адступлюся, адступішся [сься],
ліцца,

-пімея,

-піцеся,

-пяцца
адступіць [тст] зак., адсту-піць,
адступіш,
плю,
-пім, -піце, -пяць

адступлёнпе

[тс7]

[пьне]

-нні, -нпяў
адстўппік[тот] -ка, -ку, -каў
адступніца [тст] -цы, -ц

адстўшіцкі [тет]
адступніцтва [тст] -ве
адступибе [тст] наз.
адступия [тст]

адстыкаваны [тст]
адстыкавацца [тст] спец.
зак., -кусцца, -куюцца
адстыкаваць (тст] зак., -кую,
-іўеш, -кўс, -кўюць
адстыкбоўвацца [тст] незак.,
-аецца, -аюцца
адстыкбўваць [тст] мезак,,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адеўджашыа [те]
адсеўджвацца

[1]

“аецца, -аюпца

пезак.,

адеўдиваць [тс] незак., -аю,

ца
адсукёіць

[тс]

зак.

-аю,

гасш, -йс, -аюць іё адсучу,

адсучаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
адеўквашіе [тс] [пьпе] -пні
адеўквацца [тс] незах., -аецца, -аюцца
адеўкваць [тс] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адеўнуты[те]
адеўцуцца [те] зак., -пуся,
-нецца,
[сься],
-гнешся

-нуцца

адсунуць [те] зак., -пу, -неш,
-не, -нуць
адсупбпіць [тс] зак., -ню,

-піш, -ніць, -няць

адсупбньваць [тс] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адеўтнасць [1] [сьць] -цю
адеўтнічаць [те] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адеўтны [тс] прых., наз.
адсцябаны (тсьця]
адсцябаць [тсьця] і адецёбаць [тсьцё] разм., зак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ёе,
-ёюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
адсылённе [те] [пьне] -нні

адеылёцца [тс] незак., -ёю-

ся, -дешоя [сься], -аецца,
-аюцца.
адсылаць [тс] незак., -йю,
-беш, -ас, -ёюць
адсылачны [тс]
адсылка [тс] -лцы, -лак
адсыпённе [тс] [пьне] -нні
адсыпаны [с]

адсыпацца [тс] зак, адсыплецца, -лемся, -лецёся,
-люцца
адсыпацца [тс] незак., (ад
сыпаць) -ёецца, -йюцца;
(ад спаць) -аюся, -дешся
[сься], -аецца, -аюцца
адсішаць [тс] зак., адсыплю, -леш, -ле, -ліюць
адсыпаць [1с] незак., -4ю,
-деш, -ае, -аюць
адсыпка [тс] -пцы
адсыпиы (тс]

адсшрваць [тс]
-аюць
адсырэлы [те]
адсырэць [те]

пнезак., -ае,
зак.,

-5е,

юць
адсысйппе [тс] [пьне] -нпі

адсысёцца [тс] пезак., -аецца, -аюцца
адсысаць [тс] пезак., -419,
,
-деш, -4е, -аюць
адсыхаць [те] пезак., -ае,
-4ЮюЦЬ

адсідль [тс] прысл.
адсябяціпа [те] разх., -не
тс] (ньяе]

адсяванне

-нні

г адасснванце

адеявацца [тс] негак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-4юцца і адсёйвацца

[тс] незак, -4ю,

адсявёць

-деш, -ае, -бюць і адсёй“ваць

адсядаёць [тс] разм., пезак.,
-де, -аюць

адгядзёцца [те] разм., зак.,
-дліўся, -дзішоя [с»ся],

-дзіцца, -дзімся, адседзіцёся, адсядзяцца і адеёдзец-

ца.
адсядзёць [тс] зак., гдку,
-дзіш, -дзіць, -дзім, адседзіцё,

адсядзяць

і адсё-

дзець
адсяканне [тс] [пьне] -нпі
адсякацца [тс] разм., незак.,
-ёецца, -аюцца

адсякаць [тс] незак., -ёю,
-беш, -ае, -аюць
адсялённе а [ньне] -нні
адсяліцца [тс] зак., адсялюся, адсёлішся [сься],
-лімея, -ліцеся,
-ліцца,

ляцца
адсяліць [тс] гак., адсялю,
адсбліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць

адсяляцца [тс] незак., -Яю-

ся, -Яешся (сься], -яецца,
-яюцца

адсяляць [тс] незак. -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
адсячы [іс] зак., адсяку,
адсячэш, -ч5, -чбм, адсечацё, адсякуць; адсёк, ад-

сёкла, -пі і адеёкчы

адсячыся [тс]

разм., зак.,

адсячэцца, адсякўцца; адсёкся, адсёклася, -ліся і
адсёкчыся

адсячэнне [тс] [цьне] -нпі
адтавёние (тт] [ньне] -пнві

адтаваць [тт] кезак., адтае,
-аюць

адтайванне [тт] [ньне] -нні

адтайвацца [тт] незак., -асц-

да, -аюцца
ю,
-а
,
к.
за
не
]
[11
ь
ац
йв
та
ад
,
ь
юц
-а
е,
-а
,
еш
-а
адтакавацца [тт] зак.,

-ку-

ецца, -кўюцца

адтакаваць [11] зак., -кўе,
-ЕўЮЦЬ
,
адталы [тт]
адтапцаваць [11] зах., -цую,

-пўсш, -цўе, ўюцьнезак.

адтаццбўваць [тт]
гаю, -аеш, -ае, аюць.
адтапіцца [11] зак., адтопіцца, мяцца

,

адтапіць [тт] зак., адтаплію,
-ш
,
ім
-п
,
ць
-ш
ш,
пі
тб
ад
це, -пяць
,
адтайтаны [тт]

адтаптацца [тт] зак, адтоп-

адфармоўваць
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адтаптаць

Й”

чацца, “чуцца

адтаптаць [тт] зак., адтапчу, адтбпчаш, -ча, -чам,

-чаце, -чуць

адтапыраны [11]
адтапырвацца [тт]

незак.,

адтапыирваць

незак.

-аецца, -аюцца

[11]

-аю, -аеш, -ае, -аюць
адтапырыцца [тт] зак., -рыц-

ца, “рацца

адтапыирыць [71] зах., -ру,
"рыш, -рыць, -раць

адтарабанены [тт] разм.
адтарабаніць [77] разм., зак.,
гні, -ніш, -ніць, -няць

адтаць

[т1]

зак.,

адтёне,

-нуць
адтачыць [тт] зак., адтачў,
чыць, -чым,
адточыш,
“чыце, -чаць
адтаяць [тт] зак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць

адтбк. [11] спец., -ка, -ку,

-каў; (дзеянне) -ку
адтбплены [тт]
адтбплівацне [11] [ньпе] -ппі
[тт] незак.,
адтбплівацца
-аецца, -аюцца
незак.
[тт]
адтбпліваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
незак.,
адтбптвацца [117]
-аецца, -аюцца
адтбптваць [11] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адтбркаць [тт] разм., зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адтбркнуць [17] зак., -пу,
“гнеш, -не, -нуць
адтбчанаець [177] [сьць] -цю
адтбчацы [тт]
адтбчванне [тт] [ньне] -нні
адтбчвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца

адточваць [77] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
адтрапанпы [ттр]
адтрапацца [ттр] зак., адтрэплецца, -люцца

адтрапёць (ттр] зак., адтраплю, адтрэплеш, -ле,
-лем, -леде, -люць
адтрасаць [ттр] незак., -819,
-аеш, -де, -йюць
адтрубіць тр] зак., адтрублю, адтрубіш, -біць, -бім,
-біце, “бяць
адтрэніравёацца [ттр] зак,

-рўюся, -руешея
“руецца, -руюцца

адтрэпвацца

[ттр]

-аецца, -аюцца

[сься],

зхезак.,

адтрэпваць (ттр] незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

адтрэсепы [ттр]
адтрэсці [ттр] [сьці] зак., адтрасу, -сёш, -сб, -сём, -сядб, -еўць; адтрос, адтрэсла, -лі [сьлі]
адтуліна [тт] -не, -п
адту.“ліць[тт] зак., -лю, “ліш,

“ліць, -ляць

адтўль [т1] прыса.
адтульваць [т1] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адтўпаць [тт] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адтушавапы [17]

адтушаваць [11] зак., адту-

шўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
адтушбўванне [тт] [ньне]
-ппі
адтушбўвацца [тт] зезак.,
-аецца, -аюцца
адтушобўваць [тт] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адтушбўка [тл] ўцы
адтыканне [тт] [ньне] -нні
адтыкёцца [тт] разм., незак., -4оцца, -ёюцца
адтыкаць, [11] незак., -ёю,

-бспі, -ёе, -аюць

адтыцкаваны [11]
адтынкаваць [11] зак., -кую,

-кўеш, -кўе, ўюць
адтэрміпаванне 17] [пьне]
-нні
[тт]

зак.,

“нуецца, гаўюцца

зак.,
(тт!
адтэрмінаваць
-аўю, -нўеш, -нуе, -нўюць
адтэрмінбўванне [тт] [ньне]
-нві
адтэрміпбўвацца [11] незак.,

-аецца, -аюцца
адтэрмінбўваць [тт] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

[17] -бўцы,
адтэрміноўка
-бвак
адубёласць [сьць] разл., -цю
адубёлы ў адубянёды разм.
адубённе [ньне] разм., -нциі
адубёць і адубянёць разм.,
гак,

для

абодвух

-ёю,

-беш, -ёе, -бюць
адуванчык рка, ку, -каў
дзьмухавёц
адужапы
адўжаць

зак.,

-аю,

і

-аеш,

-ае, -аюць
адўжваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
адуяёлы разм.
адужбць разм., зак. -эю,
-бош, -56, -бюць
адукаванасць [сьць] -цю
адукавапы
адукавацца

Зак.,

адуку-

юся, -усшся [сься], -ўец-

ца, “ўюцца

адукаваць

зак.,

[сься],

-аецца,

адўрвание [ньне] -няі, -нняў

адўрваць кезак., -аю, -аеш,

гае, -аюць
адурманены
адурмёпіцца зак,
[сься],
лішся
-пяцца

-пюся,
-ніцца,

адурманіць гах., -ню, “піш,

-піць, -няць
адурманьванне [ньне] -нві
адурмёньвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
адурмёньваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
адурнёлы
адуриёць зак., -ёю, -ёеш,
й
,
-ёе, -бюць

адурыць зак., здуру, адурыш, -рыць, грым, -рыце,

-раць
адурэла прыса.

адурэлаець [сьць] -цю

адтэрміпаваны[11]
адтэрмінавацца

гаешся
-аюцца
адўраны

адукую,

“ўеш, -ўе, -ўюць
адукацыйпы

адукацыя -ыі [ыйі]
адукбўвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
адукоўваць:
незак.,
гаю,
“аеш, -ае, -аюць
адўм -му, -ме
адумацца зак., “аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюдца
адумвацца езак., -аюся,

адурэлы
адурэпне ньне] -нні
адурэць зак., -Эю, -зеш, -зе,
-8юць
адусюль прысл.
адутлаватасць [сьць] -цю
адутлаваты

адухавіць

ё адухатварыць

зак., адпаведна адухаўлю, адухавіш, -віць, -вім,

-віцб, -вяць; -ру, -рыш,

“рыць, рым, -рыцё, -раць
і адухатваадухаўлёцне
рэнне [ньне] для абодвух -нпі
адухаўляцца і адухатварацца незак., адпаведна
[сься],
-яешся
-яюся,
-ёюся,
-яецца, -яюцда;

“аешся
-йюцца

[сься],

-ёецца,

адухаўляць і адухатвараць
-яю,
незак., адпаведна
-яеш, -яе, -яюць; -ёю,
-асш, -йе, -аюць
адухбўленасць [сьць] -цю

адухбўленыі адухатвбраны
адушавіць зак. адушаўл,
-віць, -віч,
адушавіш,
-віцё, -вяць
адушаўлённе (вьне] -нні

адушаўлёнасць [сьць] -цю
адушаўлёны

адушаўляцца незак., -Яецца,
“яюцца.
адушаўлйць кпезак,
-Я1,
-яеш, -яе, -яюць

адфармаваны [тф] тэз.
адфармаваць[тф] зак., -мую,
-муеш, -мўе, -мўюць
адфармбўванне [тф] [ньпе]
-нпі
адфармёўвацца [т7ф] незак.,
-аецца, -аюцца
адфармбўваць (тф] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

адцвіўшы
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адфільтраваны

ЛАЬА
адфільтраваны

[т1ф]

фільтрбвапы

адфільтравёцца

ад-

і

зак.

[тф]

-рўецца, -рўюцца

адфільтраваць
-рўю,

юць

-руеш,

[тф]

зак,

-руе,

-ру-

адфільтрбўванне [18] [цьне]
-нні
адфільтроўвацца [тф] мезак., -аецца, -аюцца
адфільтроўваць [тф] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адфрэзераваны [тфр] тэг.
,
к
а
з
]
р
ф
т
ь
ц
а
в
а
р
е
з
э
р
адф

“рую, -рўеш,
юць

-руе, -ру[тфр]

адфрэзербўванне
[ньце] -нні

адфрэзсроўвацца [тфр] незак., “аецца, -аюцца
адфрэзербўваць [тгфр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
ю
а
,
к.
за
ф]
[т
а
ц
ц
а
к
р
і
ф
ад
ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
,
к.
за
не
ф]
[1
а
ц
ц
а
в
к
р
и
ф
д
а
“аюся, -аешся [сься], -зецца, -аюцца
адфыркнуцца [1ф] зак., -пуся, -нешся [сься], -нецца,

-нуццаь

[тх] зак. адхаадхадзіц
-дзіць,
даў, адходзіш,
-дзім, -дзіце, -Дзяць

адхайвацца [тх] незак., -аюся, -аешся ]сься], -аецца,

-аюцца

адхайваць [тх] незак., -аю,

-гаеш, -ае, -аюць
адхапіць [1х] зак.,

адхап-

лю, адхбпіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць і адхваціць
адхарканы [тх]
адхаркацца [тх] зак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

-аюцца
адхёркаць [тх] зак.
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

[тх] мед.,
адхарквальнае
наз.
[пьпе]
[тх]
адхаркване
-нпі
пезак.,
адхарквацца (1х]
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
адхаркваць [тх] пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

адхаркпуты [1х]
адхаркцуцца [тх] зак., -пуся, -пешся, [сься], -пец-

ца, -пуцца

адхёркнуць [тх] зак., -ну,
-пош, -нс, -нуць
адхацёцца [тх] зак, адхдчацца; адхацёлася

адхацёць [тх] зак., адхачу,

адхочаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
адхаяны [тх]

адхаяцца [тх] разм. зак.,
аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -4юцца
адхаяць [тх] разлм., зак.,
-4ю, -беш, -ае, -аюць
адхвалявацца [тхв] разм.,
-лоюся, -люешся
гак,
[сься], -люецца, -лююцца
адхварэць [тхв] разлм., зак.,

“бю, -Зеш, -5е, -Зюць
адхвастацы [тхв]
адхвастаць [тхв] зак., адхвашчу, адхвошчаш, -ча,
-ам, -чаце, -чуць
адхватвацца [тхв] незак.

цё, -нўць

адхлінуць [1хл] зак., -пе,
-пуць

адхёд [тх] -ду, -дзе, часцей
адыхбд

адхбджаны [тх]

адходжванне [тх] [пьпе] -нпі
адхбдаваць [7х] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адхбдзіпы [тх] -дзіц,

час-

цей адыхбдзіны

адхбдзіцца [тх] незак., -дзкуся, -дзішся

[сься], -дзіц-

часцей

ца, -дзяцца, часцей ады-

адхватваць (тхв] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей

адхбдзіць [тх] незак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей адыхбдзіць
адхбдлівасць [тх] [сьць] -цю,

-аепца,

-аюцца,

адхбплівацца
адхбпліваць

адхваціць [тхв] зак., адхвачў, адхвёціш, -ціць, -цім,
-ціце, гдяць, часцей ад-

хапіць
адхвёчаны [тхв] часцей адхбплены
адхілённе [тх] [ньне] -нпі,
-нняў

адхілены [тх]
адхіліцца [тх] зак., адхілю-

ся, адхілішся [сься], -ліц-

ца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

адхіліць [тх] зак., адхілю,
адхіліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
адхіляцца [тх] незак., -йюся, -Яешся [сься], -яецца,
-яюцца

адхіляць [тх] незак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
адхіцённе [тх] [цьне] -нні
адхінацца [тх] незак., -ёюся, -Зешся [сься], -аецца,
гаюцца.
адхінаць [тх] незак.,
-деш, -4е, -аюць

адхінўты [тх]

ё

-ёю,

адхіпены

ітх]

адхіпўцца [тх] зак. -иўся,
-пёцца,
[сься],
-нёшся
-пёмся, -няцёся, -нўцца
адхінўць [тх] зак., -нў, лёш,
-пё, -нём, -пяцё, -нуць
адхіснўты [1х]
адхіенўцца [тх] зак., ніўся,
-нёшся (сьпесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, ліўцца
адхіствацца [тх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
адхланне [тхл] [пьне]: працавёць боз адхлёпня; пі
прбдыху, пі адхлёпня
незак.
(тхл])
адхлёбваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць

адхлёбпуць [тхл] зак., -ну,

гнеш, -не, -пуць

(тхл] разм,
адхліпнўцца
зак., ліўся, лібшся [сься],
-нёцца, -нёмея, -пяцбся,
міўцца
адхліпиўць [тхл] разм. зан.,
гаў, -иёш, -нё, -пиём, -ия-

хбдзіцца

часцей адыхбдлівасць
адхбдлівы [тх] часцей адыхбдлівы
адхбдпиае [тх] наз. н., часцей адыхбдпае
адхбдная [тх] царк., наз.,
часцей адыхбдная
адхбднпік [тх] гіст., -ка, -ку,
-каў, часцей адыхбднік
адхбды [тх] -даў
адхби [тх] -ну, -пе, -паў ёі
адхбине

адхбніста [тх] прысл.
адхбцісты [тх]
адхбнна [тх] прысл.
адхбнне [тх] [ньне] -нні,
-нняў, часцей адхён
адхбнны [1х]

адхбплены[тх] ў адхвачаны
адхбплівацца [тх] незак.

гаецца, -аюцца і адхват-

звацца
адхбпліваць [1х] незак., -аю,
ад
іё
ь
ц
ю
а
е,
-а
,
ш
е
-а
хватваць
адхраміраваць [тхр] спец»
зак.,

-рую,

“руюць

“руе,

-рУеш,

,

[тхрысьці]
адхрысціцца
разхж”л., “ адхрышчуся, ад,
а
ц
ц
і
ц
,
я]
ьс
[с
я
с
т
і
ц
с
ы
хр
цімся, -ціцося, -цяцца
»
м
з
а
р
]
р
х
т
(
а
ц
ц
а
в
ч
ш
ё
адхр
я
с
ш
с
а
,
я
с
ю
а
,
к
а
нез
[сься], -аецца, -аюцца
адхўканы [тх]
-аю,
,
к
а
з
х]
[т
ь
ц
а
к
ў
х
ад
-аеш, -ае, -аюць
,
ю
а
.
к
а
з
е
н
х]
[т
ь
ц
а
в
к
ў
у
ад
,
ь
ц
ю
а
е,
-а
.
ш
-ае

э
ц
д
а
.
к
а
з
]
ц
ц
[
а
ц
ц
і
з
адцад
дзіцца, -дзяцца к, адцаадцадзіць [цц] за
джу,

адцэдзіш,

-дзіІць,

гдзім, -дзіцо, -ДзЯЦЬ

.
к
а
з
]
і
ц
ь
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і
в
ь
ц
ь
ц
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ц
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в
адц
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адцвіўшы [цьцьві]

адчыкрыжыць
б0
ценепы
ад
А
АА
адцбнены [цьце]
аца [ацьцецьпе]

-нні,

адцягнена [цьця] прысл.
адцягненасць [цьця] [сьць]

-яня
адцерабіць [цьце] зак., ададцярэбіш,
цераблю,
“біць, -бім, -біце, -бяць

-дю
адцягнённе

“рэш, -р5, -рбм, -рацё,
-рўць; адцёр, адцёрла, -лі;

адцягиўцца

адцёрці [цьце] зак., адатрў,
адатры, -рэм, -рыце
адцёрціся (цьце) зак., адатрўся, -рэшся [сься], -рЭцца, -рбмся, -рацёся, -руцца; адцёрся, адцёрлася,
“ліся
адцёснены Іцьцесьне]
адцёк [цьцё] 7э2.,, -ку

адцёрты [цьцё]

адціпак [цьці] -нка, -нку,
“нкаў
[ньпе]
адцінанне [цьці]
-ппі
незак.,
[цьці]
адціпацца
,
-бецца, -дюцца
адціцёць Іцьці] незак., -аю,

-аеш, -ёе, -аюць
адціранне [цьці] [ньне] -нні
адцірацца [цьці] невак., -ёюся, -ёешся [сься], -Яецца,
-аюцца
адціраць [цьці] незак., -ёю,
-аеш, -ёе, -ёюць
адцірка [цьці] -рцы
адціскальнік [цьці] тэг., -ка,

-ку, -каў

[цьця]

адцягцецца, -пуцца
адцягиўць [цьця] зак., ад-не,
адцягнеш,
цягну,
-пем, -неце, -пуць
адцяжка

-кцы

[цьцяшк]

[шц]

,
адцяжны[цьця] спец.
адцякаць [цьця] незак., -ае,

“ёюць
адцяніць [цьця] зак., адцяпю, адцбпіш, -піць, -нім,
-ніце, -пяць

адцяняцца [цьця] незак.,
,
“яецца, -яюцца
адцяпяць. [цьця] незак., -Яю,
“яеш, -яе, -Яяюць
адцяриёць цьця] зак., “плю,

“піш, міць, -пім, адцерпіцё, адцярпяць
адцяспёнпе [ацьцясьненьне]
-нні
адцясніць

[цьцясьні] зак.,

-нюб, -ніш, гніць, -нім, аддеспіцё, адцяеняць

адцясийцца [цьцясьня] не-

зак., -яецца, -яюцца
[цьцясьня]

не-

незак.,

адцяць [цьця] зак., адатну,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,

адцурацца [цц] зак., -бюся,

-а4ецца,

адцэджаны [цц]
адцзджвацца [цц]

-аецца, -аюцца

незак.

адцзджваць[цц] пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
адцэнтраваны[цп]
аддэптраваць [цц]
спец.,

зак., -рўю, -рўеш,

-рўе,

адцяганы[цьця] разм.
адцягёцца, [цьця] разм., зак.,
-бюся, -бешся [сься] «бед:
ца, -ёюцца
адцягёць [цьця] разм., зак.,
-а19, -беш, -ае, -бюць
адцйгванне [цьця] [ньне]
-ппі
адцягвацца [цьця] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

адцягваць (цьця] пезак., “аю,

-аеш, -ае, -аюць

зак.,

[цьця]

адцяты [цьця]

да [сьне], -нудцца
адціснуць [цьці] захк., -ну,
“неш [сьне], -не, уць

“рўюць

адцягнены

ньне]

адцісцуцца [цьці] зак., -нец-

[сься],

і

адцягіуты

зак., -Яю, -яеш, -яЯе, -Яюць

аецца, -аюцца
адпіскаць [цьці] незак., -ёю,
-ёеш, -бе, -йюць
адціснуты “цьці]

-аешся
-Аюцца

,

-нні

адцясняць

адціекальны[цьці]
адціекённе [цьці]
-ппі
адціскацца. [цьці]

[пьне]

[цьця]

-нўць; адатпі, -нём, -ніце
адцячы [цьця] зак., адцячэ,
адцякуць

адчай [чч] -аю, -аі [айі]

адчайвацца [чч] незак., -аюся, -аешея [сься], -аецца,
“аюцца
адчайпасць [ч9] [сьць] -цю
адчайны [чч]
адчакапіцца [чч] зак., -піцда, -пяцца
адчакёпіць [чч] зак, -пю,
-піш, -піць, -іяць
адчакапьвацца

[чч]

незак,

-аецца, -аюцца
адчакапьваць [99] незак,
-аю, -аеш, -ае, юць
адчал [чч] мар., -лу, адчалены[чч]

адчаліцца [чч] зах., -ліцца,

“ляцца
адчаліць [чч] гак., -ло, -ліш,
-ліць, -ляць
адчальвампе [чч] [ньпе] -пні
адчальвацца
[чч]
незак.,
“аецца, -аюцца
адчальваць [чч] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

адчапіцца [чч] .Зак., адчапліся, адчэпішся [сься],
“піцца,
-пімся, -піцеся,

“пяцца
адчапіць [чч] гак, адчапл
ю,

адчэпіш, -піць, -пім, -пі-

це, -пяць

адчапляцца [чч] незак., -яюся, яешся [сься], “яецца,

гяюцца, часцей адчэплівацца
адчаплйць [чч] незак., -яю,
-яеш, -яе, -яюць, часцей
адчопліваць

адчапны [чч]

адчарацкаванне [чч] [ньне]
сад., -нні

адчарапкаваны [чч]
зак,
адчарапкаваць [чч]
-Еўю, -куеш, -кўе, -нўюць
адчарціць. [чч] зак., адчарчў, адчэрціш, -ціць, -цім,
-ціце, -дяць

адчаеёны [чч] і адчзеаны

адчасацца [чч] зак., адчэ-

шацца, -шуцца

,

адчасаць [чч] зак., адчашу,

адчэшаш, -па, -шам, -шаце, -шуць
адчаставаць [чч] разм, зак.,
-тўю, “туеш, -тўе, -тўюць
адчаяцца [чч] зак., “ёюся,
-аішся ([айісься], -аіцца,
-аяцца

адчлёнены [ччл]
адчляніцца [чэл] зак., ад-

члёніцца, -пяцца
адчляніць [чча] зак., адчля-

ню, адчлёніш, -ніць, -нім,
-ніце, -няць

адчляпйцца

[ччл]

незак.,

-яецца, -яюцца

адчляняць (ччл] незак., -яю,
-ясш, -яе, -Яюць
адчувальна [чч] прысл.
адчувальцасць [чч] [сьць]
-дю

адчувальны [чч]
адчуванне [чч] [ньне] -илі
адчувацца [чч] незак., -аецда, “бюцца

адчуваць [чч] незак., -аю,
-аеш, -де, -аюць
адчужільцасць [чч] [сьць]
юр., -цю
адчуйяі4льны [9ч]

адчужапа [чч] прысл.
адчўжанаець [чч] [сьць] -цю
адаўжаны [чч] дзеепрым.
прым,
адчужацца [чч] незак., -4юся, -аешся [сься], -4ецца,

“ёюцца
адчужаць. [чч] незак., -аю,
-ёеш, -йе, -дюць
адчужэнне [чч] [ньне] -ппі

адчуты [чч]

адзўцца [чч] зак., -ўецца,
“уюцца

адчуць [чч] зак., -ўю, -ўеш,
зўе, -ўюць
адчыбўчыць[чч] разм., зак.,
-чу, чып, -чыць, -чаць

адчыкільтаць
[чч] разм,
зак., -йю, -аеш, -ае, -дюць

адчыкражаны [49] разм.
адчыкрыжыць (чч] разм.,

бі

адчынены

адшукацца

а
н
а

зак., -жу, “жыш, -ніЫць,
-жаць
адчіпнены [чч]
адчыніцца [чч] зак., адчыніцца, -няцца

адчыніць [чч] зак., адчыні,

адзыпіш, -ціць, -пім, -піце, -няць

адчыняцца [чч] незак., -яецца, -яюцца
адчыцяць [чч] незак., -йю,
-Яеш, -яе, “люць
адчыстка [чч] разм., -тцы

,

[стц].

адчісціцца [ччысьці] зак.,
адчышчуся, адчысцішся

[сься], -ціцца, -цяцца

адчыясціць [ччысьці] зак., ад-

чышчу, адчысціш [аччысь-

ціш], -ціць, -цяць; адчысць і адчысці

адчытапы і адчытаны
адчытаць [чч] зак.,
-4еш, -ае, -ёюць
адзітванце [чч] [ньне]
адчытваць [чч] незак.,
“аеш, -ае, -аюць
адчышчаны [чч]
адчышчацца

[чч]

[чч]
-аю,
-нні
-аю,

незак.,

адчэп [чч] -па, -пе, -паў
адчпка [чч] -пцы

адчэплены [чч]
[чч] [ньне]
адчэпліванне
-нні
адчзплівацца [14] незак.
аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і адчапляцца
адчпліваць [чч] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і адчай-

ляць

адчэтцае [чч] наз., н.

адчзпшчык [чч] -ка, -ку,
-каў
адчэпшчыца [чч] -цы, -д
адчзрпапы[чч]

адчзрпаць ўчч] зак. -аю,
-веш, -ае, -аюць
адчэрпвацца [чч] незак.
-аецца, -аюцца

адчзрпваць [чч] незак., -аю,

-аюць
(чч]
(чч] зак., -пу,
-нуць

адчзрчапы [чч]
адчзрчвацца [чч]

незак.,

-аецца, -аюцца

адчэрчваць [чч] лезак., -аю,

-асш, -ае, “аюць
адчзеапы [чч] ё адчасаны
адчэсванпе [чч] [цьме] аі

адчэсвацца [чч] пезак., -аец-

ца, -аюцца
адчэсваць [чч] лмезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
[тт]
адшапацёць
-гціць, -цяць
адшаравапы (тш]

-аеш, -ае, -аюць

адшвартаваны [тшв]
адшвартавацца [тшв] зак.,
-туўецца, -тўюцца
адшвартаваць [тшв] зак.,
-тую, -туеш, -туе, -туюць
адшвартбоўвацца (тшв] не-

зак., -асцца, -аюцца

адшвартбўваць [тшв] незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

адшкадаваць

[тшк]

зак.,

разм.,

зак., -дўю, -дуеш, -дўе,
-дўюць

адшкуматаць [тшк] разх.,
зак., -бю, -беш, -ае, -бюць
адшлёпапы [тшл] разм.
адшлёпаць [тшл] разлм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
адшліфаванасць [тшл] (сьць]
-цю

адшліфаваны [тшл]

зак.,

[тшл]

зак.,

-фуецца, -фуюцца

-фую, -фуеш, -фуе, -фуюць

адшліфбўвацца

[тл]

не-

зак., -аецца, -аюцца
адшліфбўваць (тшл] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адшліфбўка [тшл] -ўцы
зак.
адшмаргнўць [тшм]
-иў, “16, -цё, -нём, -няцё, -нуць

адшматаць [тшм] разл, зак.,
-б19, -беш, -ёе, -йюць

адшмбргвацца [тшм] незак.,
гаецца, -аюцца
адшмбргваць (тшм] кезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адшмбргиуты [тшм]
адшмўляць [тшм] разм., зак.,
-яю, -яеш, -яе, -яюць
адшпілены [тшп]
адшпіліцца [тлі] зак., адшпіліцца, -ляцца
адшпіліць [тшп] зак., адшпілі, адшціліш, -ліць,
гдім, -ліде, -ляць

адшпільванние [тша] [пьне]
-ппі

адшпільвацца і адшпілйцца
[тшп] пезак., адпаведна
гаецца, -аюцца; -ясцца,
-яюцца
адшпільваць і адпшпіляць

(тшшШ

незак., адпаведна

гато, -аеш, -ае, “аюць; -Яю,

гясш, -Яе, -Яюць
адшпуптаваны (тшп]

адшпунтавйцца [гшп]

адшпуцтбўваць

(тшо]

кне-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

адшпурайць [тт] разм.,
зак,
-Яю,
-яеш, -йе,
-Яюць
адшпуриўты [тп] разм.
адшпуриўць [та] разх.,

зак, -ну, -нёш, -нё, -нём,

-пяцё, -нўць

адшрубаванцы [тр]
адшрубавацца [тр]
“буецца, -бўюцца

зак.,

адшрубаваць [тшр] зак,
-бўхю, -бўеш, -буе, буюць
[тшр]
адшруббўвание
[пьпе] -нні

адшруббўвацца

не-

[тшр]

зак., -аецца, -аюцца
адшруббўваць [тшр] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
адштабнаваны (тшт] спец.
і адштапаваны

адштабнаваць

[тшт]

зак.,

-яўю, -пўеш, -нуе, -нўюць

адшліфавёцца. [тшл]

адшліфаваць

[сься],
-бешся
-ёюся,
-аецца, -йюцца
адчышчаць [чч] незак., -ёю,
-беш, -ае, -ёюць

-аеш, -ае,
адчэрпнуты
адчэршшуць
-пеш, -не,

адшараваць [тш] зак., адшарую, -ўеш, -ўе, -ўюць
адшастаць [тш] зак., -аю,

зак.,

“тўецца, -тўюцца

адшпуптаваць (тош] зак.
-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць

[тт]
адшпунтбўвание
[пьпе] -ицпі
адшпуйтоўвацца (тгтп] кегак., -аедцца, -аюцца

і адштапаваць

адштампаваёны [тшт]
адштампавацца [тшт] зак.,

-пўецца, -пўюцца

адштампавёць [(тшт] зак.,
-аўю, -пўеш, -пўе, -аўюць
адштампбўвацца [тшт] не-

зак., -аецца, -аюцца
адштампбўваць (тшт] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
адштапавёны [(тшт] спец.
часцей адштабпаваны
[тшт] зак.
адштапаваць

-пўю, -пўеш, -пўе, -аўюць,
часцей адштабнаваць
адштбрыць [тшт] зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
адштукавёны [тшт]
([тшт] зак,
адштукаваць
“кўю, -куеш, -кўе, -кўюць
адштурхванне [тт] [ньне]
-нпі
адштўрхвацца [(тшт] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
адштурхваць

(тшт] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

адштурхиўты [тшт]
адштурхиўцца [тат] зак.,
яўся, -нёшся сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -иўц-

ца
([тшт] зак.,
адштурхиўць
-нў, -пбш, -цё, -нём, -няцё, -нуць
[тт]
адштурхоўванне
[льпс] -ині
адштурхбўвацца [тт] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюдца
адштурхбўваць [тшт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
адшугйаць [тш] зах., -йёе,
-юць
адшуканне [тт] [цьпе] -шпі
адшукіны [т]
адшукіцца (тш] зак., -дсцца, -аюцца

ажапіць

б2

адшукаць

ААА.
адшукаць [тт] зак, -4ю,
-асш, -ае, -АЮцЬ
адшўквапне [тш] [пьпе] -нні
адшуквацца [тш] незак.,
-аедца, -аюцца
адшўкваць [тш] кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
адшумёць ші] зан. -млю,
“міш, -міць, -мім, -міцё,
-мяць
адшчабятаць [тшч] зак., ададшчабёчаш,
шчабячу,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
адшчапаны [тшч]

,

адшчапацца [тшч] зак., -бецца, -ёюцца
адшчапёць [тшч] зак. -ёю,
-беш, -49, -йюць
адшчапёнец

“аду, -пцаў

[тшч]

-пца,

адшчапёнка [(тшч] -нцы,
-нак
адшчапёнскі [тшч]
адшчапёнства [тшч] -ве
адшчапіцца [тшч] зак., ад-

шчэпіцца, -пяцца

адшчапіць Ітшч] зак, ад-

шчаплію, адшчэпі, -піць,

“пім, -піце, -дяць

адшчапайпца [тшч] незак.,
-яецца, -яюцца, часцей
адшчэплівацца
адшчапіяяць [тач]
-яю, -яеш, -яе,

незак.,
-яюць,
часцей адшчэцліваць
адшчыквацца [(тгшч] разм.,
незак., -аецца, -аюцца

адшчыкваць [1шч] разм.
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
адшчыкаўцца [тшч] разм.,
зак. , “нёцца, -нўцца
адшчыкиўць шч] разм.
зак., У, нёш, -пё, -пём,
-пяцё, -Іўць
адшчыпвацца ([тшч] лгезак.,
-аецца, -аюцца
адшчыпваць [тшч] незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
адшчыппуты (тшч]
адшчыпинуць[тшч] зак., -яў,
-ёш, -пё, -нём, ляц,
-аўць
адшчэп [тшч] -па, -пе, -паў
адшчэпак [тшч] -пка, -пку,
-пкаў
адшчэплены [тч]
адшчэплівацне [тшч] [ньне]
-ппі
адшчэплівацца [тшч] 7гезак.,
“аецца, -аюцца і адіцчапайцца
адшчпліваць [тшч] незак,

-аю, -асш, -ас, -аюць і
адшчаплйць

адшывацне [тп] [пьпе] -шшпі
адшывёцца [тп]
незак.,

-ёецца, -ёюцца
адшиываць [тт] незак., -аю,
-дсш, -йе, -бюць
адшбіты [тш]

адшыцца [ги] разм., зак,
-ыешся сься],
-дюся,
;
гаецца, -ыцоцца
адшыць [т], звак., -ыю,
0.
-ысш, -ые, -ыюць

адыгёец -ёйца, -ёйцу, -ей-

цаў

адыгёйка -ёйцы, -бек
Адыгёйская аўтанбмная, вббласць, Адыгёйскай аўтанбмнай вобласці
адыгёйскі

адыгёйцы “ёйцаў

адыграцы і адыграны
-аюся,
зак,
адыграцца
-асшся
гаюцца

адыграць

-ёецца,
,

[сься],

зак., -ёю, -аеш,

-йе, -аюць

адыгрывацца разл., незак.,
-аюся, -аешся[сься], -аец-

ца, -аюцца

адыгрываць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

адыгрыш разм., -шу, -шы
адыёзнасць [сьць] кніжн.,
“цю

адыёзны
адымённе [пьне] -ппі ё адніманне
адымацца незак., -аецца,
гаюцца і адпімацца
адымёць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць і аднімаць
адымённы

адымжць

зак.,

-кыць,

-жаць
адымчаць зак, “чў, -чыш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чаць
адыпамія мед., -іі [ійі]

Адыс-Абёба г., Адыс-Абёбе
адыс-абёбскі [пек]

адысёя кніжн., -бі [ейі]
адыстар уст., прысл.

адыеці [сьці] зак., адыду,
адыдзеш, -дзе, “дзем, -дзе-цё, -дуць; адышоў, адышла, -лёб, -лі

адысціся [сьці]

зак.,

ады-

дуся, адыдзешея [сься],
-дзецца, -дземся, -дзеце-

ся, -дуцца

адыход -ду, -дзе, -даў і адхбд

адыхбдак: па адыхбдак

адыхбдзіпы -дзіп іё адхбдзі-

пы

адыхбдзіцца гезак. , “джуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,

“дзяцца і адхёдзіцца
адыхбдзіць
незак., -джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць; адыхбдзь, -дзьце [цьце] і ад-

хбдзіць

адыхбдлігасць [сьць] -дю і

адхбдлівасць
адыходлівы і адхбдлівы

адыхбдпае наз., н. і адхбднае
адыходная

адхбдцая

царк.,

наз.

ўі

адыхбднік

гіст.,

-ка, -ку,

-каў і адхбдпік

адыходніцтва -ве
адыхбдны гіст.
адычны іт.

адыябата фіз., -йце
адыябатычзны
адэкалбип -ну, -н

адэкалбніцца разм, незак.,
-пюся, -нішся [сься], “ніц.
ца, -нядца
адэкалбніць разя., незак.,
-ню, -ніш, -ніць, -няць
адэкалбины
адэкватна прысл.
адэкватнасць [сьць] -дю
адэкватны

адэкзамепаваны [гз - з выбухн. г] разм.
адэкзаменавацца [гз -- з вы-

бухн. г]
Ўся

зак., -иўюся,
[сься], -иўец-

а, -аўюцца

эдэкаамепавёць [гз-- з выбухн. г] зак. -аўю, -нуеш, -нўе, -нуюць
адэнавіруе мед., -са, -се
адэнавірусны
адэніт мед., -іту, -іце

адэнбід [ойі] жед., -да, -дзе,

-даў

адэнбідны [ойі]
адэнбма хед., -ме, -м

Адзнскі заліў Адэнскага заліва,
адзпт -пта, -пце, -птаў
Адэса г., Адэсе
адэскі

адзбпкт -кта, -кде, -ктаў
ад'юпктура ры
ад'юпкцкі
ад'ютант -пта, -нце [ньце],
-нтаў
ад'ютанццкі

адютанцтва разхм., -ве
ад'ядадцца незак.,
-юся,
“ешся
[сься],
-4ецца,
-аюцца
ад'ядёць незак., -аю, -асш,
-бе, -ёюць
ад'язджацца [кдлі] разм.
пезак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -4ецца, -бюцца
ад'язджаць [акдах] пезак.,
-4ю, -йсш, -ае, -аюць
ад 'язджаючы кд дзеегпрым, дзеепрысл., наз.

ад'язны
аёр аёру, аёры
аёрны і абравы
алі часц.
ажабрачыцьзак. з “Чу, “ЧЫ,
“чыць, -чаць
ажагі-тбў, адз. вбжаг
ажапіцца зак. аліанідся,
алізпішся

[сься], “піцца,

апмся, -ніцеся, “пяцца
ажаціць зак., ажац, ажзніш, -піць, -пім, -піце,
-няць

аздаравець
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ажарабіцца

А
А
А

“рацца і азарыцца, -рац-

ажарабіцца зак., агкарэбіц-

ажыятаж -жу, -жы

ажнб часц., злучн.

(самы пачатак) азы, азоў
біяг.,
азааспермія [сьпе]

азарыць зак., азару, азбрыш, -рыць, -рым, -рыце,

азабепзбл гім., -лу, -ле

грым, -рыцё, -раць
азарэнне [пьне] -нпі

ца, -бяцца і выжарабіцца
ажарэ5б -бу, -бе

4і [ійі

ажіўр -ру, -ры

ажіўр прысл.
ажўрпасць [сьць] -цю
ажурцпы
ажывашне [пьне] -ппі

зак., -4ецца, -йюцца

ал'ыватварйаць кезак.,

-ёю,

-беш, -ае, -аюць
ажыватварыцца зак., ажыватвбрыцца, -рацца

ажыватварыць зак., ажтыва-

аніыватвбрыш,

“рыць, -рым, -рыце, -раць
ажыватвбрапы
ажывацца

незак.,

-ёецца,

-дюцца
ажываць незак., -ёю, -аеш,

-йе, -ёюць
ажывіцца зак., ажыўліюся,
ажывішся [сься], -віцца,
гвімся, -віцеся, -вяцца

ажыўлю,
зак,
ажывіць
ажывіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
ажыжальпік спец., -ка, -ку,
-каў
спец.,
[ньне]
ажыжбнце
“нні
ажика бат., ажыцы
ажына бат., -не
ажітнавы
ажыніна -не, -н

ажыннік [ньні] -ку
ажыны бат., -н
ажыо н., нескл.

ажытацыя уст., -ыі [ыйі]
ажыўлена прысл.
ажўленаець [сьць] -цю
ажыўлёнпе [ньне] -нні

ажыўляць незак., -яю, -Яеш,
-яе, “яюць

ажыўляючы
ажіўшы
ажыццёўлены [цьцё]
[цьця]
ажыццягімасць
[сьць] -цю
ажыццявімы [цьця]
ажыццявіцца [цьця] зак.,
-віцца, -вяцца
(цьця] зак.,
ажыццявіць

ажыццяўліо, ажыццявіш,
-віць, -вім, аліыццевіцё,
ажыццявяць

ажыпцяўлёнце [цьця] [пьпе]
не-

ажыццяўляць [цьця] пезак.,
-Яю, -Ясш, -Яе, -Яюць
ажыць зак., анмвў, -вСш,
-вб,

-вём,

-вяцё,

-вуць;

адцяў, агцыла, -йб, -лі

-бвіш, -бвіць, -бвяць
азагалбўлены
незак.,
азагалбўлівацца
-аецца, -аюцца

азагалбўліваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
азагрўпа гім., -пе
азадак -дка [тк], -дку, -дкаў

ца

“раць

і

азарыш,

“рыць,

азатаванце [ньне] спец., -пиё

азатавапы
азатавацца негак., -тўецца,
-тўюцца

азатаваць зак. і незак., -тўю,

-туеш, -тўе, -тўюць
азатамётргіх., -ра, -ры, -раў
азатнаватыгіх.

азадачапа прыса.
азадачанасць [сьць] -цю
азадачаны

азатнавацісты 21.
азатызацыя спец., -ыі [ыйі]

азадачвацца незак., -аецца,

азбаліт буд., -іту, -іце
азбапластык буд., -ку
азбатэксталіт 6уд., -іту, -іце
азбафанёра буд., -ры
азбафіт жін., -іту, -іце
азбацэмёпт буд., -нту, -пце

азафарбавальнік гім., -ка,
гку, -каў

азадачванне (ньпе] -пні
-аюцца

азадёчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

-чыцца,

зак.,

азадачыцца

-чацца
азадачыць

(паставіць

У

становішча)

складанае

зак., -чу, -чыш, -чыць,
-чаць; азадёч, азадачце
азаддзі,
азёддзе Ідзьдзе]
часцей пазаддзе

гім.,

[ньне]

азазлучнне
-пці

азакерыт лін., -ыту, -ыце
азакерінтавы

азакерытатэрапія лед, “і
[йі]
азаксізлучзвне [ньне] г2іжм.,
-нні
азалаціцца зак., азалачуся,
азалбцішся [сься], -ціцца,

“цімся, -ціцеся, -цяцца
азалаціць захк., азалачу, азалбціш, -ціць, -цім, -ціце,

ажыўлены
ажыўляльны
ажыўлйцца негак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
-яешся
-яюпца

-ппі
ажыццяўляцца [цьця]
зак., -йецца, -яюцца

-оўлю,

зак.,

азагалбвіць

ажыватварацца кніжн., не-

твару,

аз (літара) азё, азё, азбў;

-дяць
азалёлы
азалёць зак., -бю, -беш, -ёе,
-ёюць
азёлія бат., -іі [ійі], -ій
азадбчаны
азамстац гіх., -ну, -не

азанавёццне

(пьпе]

спец.,

-ппі
азапаваны

азанавацца незак., азапуец-

да, ўюцца

азапаваёць зак і незак., азапўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
азапальны

азанатар -ра, -ры, -раў
азапізацыя -ыі [ыйі]
незак., -децца,
азарацца
“аюцца
азарйць пнезак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
азарт -рту, -рце
азартиа прыся.
азартпаець[сьць] -цю
азёртпічаць

разл.

пезак.,

-аю, -асш, -ас, “аюць

азартны

азарыцца

зак.

азбрыцца,

[ньце]

азбацэмёнтагы
азбацэмёнтны
азбатыфер буд., -ру, -ры

азбекасіт [зьбе] лін., -іту,
“іце
азбёст [зьбе] мін., -сту, -сце
[сьце]
азбестаабагачальны[зьбе]
азбестабетби [зьбе] буд., -ну,

-не
азбестаніт [зьбе] б6у9д., -іту,
“іце

азбестафанёра [зьбе] буд.,
-ры
азбестацэмёнт [зьбе] буд.,
“иту, -нце [ньце]
азбёставы[зьбе]
азбестацэмёнтны[зьбе]

азбестіт [зьбе] буд. -ыту,
-ыце
азбука -уцы
азбукбўнік уст., -ка, -ку,
-каў

азбучны
азвацца разх., зак., азавуся, -вёшся [сься], -вёцца,
-вёмся, -вяцёся, -вуцца,
часцей абазвацца

азвярэла [зьвя] прысл.
азвярэлаець [зьвя] [сьць] -цю
азвярлы [зьвя]
азвярбіше [зьвя] [пьпе] -пні
азвярэць [зьвя] зак., Эю,
-Зеш, -5е, -зюць
азглёлы

азглёць зак., -ёю, -ёсш, -ёе,

,
-сюць
-ниші,
[пьпе]
аздаблёнпе
-нняў
аздаблйцца незак., гяецца,
-Яюцца і аздбблівацца
аздабляць пезак., -Яю, -Ясш,
-Яс, -яюць і аздоблігаць
,
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-беш, -бо, -гюць
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аздаравіцца зак., аздардвіцца, -вяцца
аздаравіць зак., аздараўлю,
аздарбвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць

аздараўлённе [пьне] -ині
аздараўлёнчы
аздараўляцца незак., -Яецца, “яюцца

-яю,

аздараўляць незак.,
-яеш, -яе, -яюць
аздарбўлецны
аздбба -бе, -б

аздббічма разм., гаянк., -не,

л
аздббіцца захк., -біцца, -бяцца,
аздббіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць; азлбб, «бце

[пц]

аздбблепы

аздбблівацца незак., -аецца,
гаюцца, часуей аздабайцца
аздббліваць

-аю,

незак,

-гаеш, -ае, -аюць,

часцей

аздабляць
аздббпы
азеатрбшшы фіз.

азцаямлёцчы
азиаямляцца незак., -Яюся,

азімы
азімыя наз.

-яешся

азірацне [ньпе] -ппі

“бтся,
незак,
азірацца
-аецца,
[сься),
-аешся
:«йоцца
азіраць незак, саю, -беш,
-4е, -бюць
азіраўцца зах., -пуся, -пёшся [сься], лібцца, нёмся,
-пяцёся, -аўцца
азіриўць зак. ў, -ибш, -нё,
-нём, -няцё, -нўць

Азія Азіі [ійі]
азіят -ята, -яЯце, -ятаў

азійтка -тцы [цц], -так
азіятчына [чч] уст. пагард.,

-не
азіяцкі
азлаблённе [нье] -нні
азлабляцца незак., -Яюся,

-яецца,
[сься],
-Яешся
-яюцца
азлабляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
азлёбіцца зак., -блюся, -бішсясься], -біцца, -бяцца

-блю, -біш,
азлббіць зак.,
-біць, -бяць; азлбб, -бце

азеляпённе [ньне] -нні

азеляніцель -ля, -лю, -ляў,
часцей азеляняльнік
азеляніцца зак., азялёніцца,
-пяцца і абзеляніцца
азеляніць зак., азеляню,
азялёніш, -ніць, -нім, -ніце, -нядь і абзеляніць
азеляняльпік -ка, -ку, -каў
і азеляніцель
азеляняльцы
азеляняцца незак., -яецца,
-яюцца і азялёпьвацца
азеляняць незак., -Яю, -яеш,

[пц]

азлбблена прысл.
азлббленасць [сьць] -дю
азлбблены
азмрбчанаець [сьць] -цю
азмрбчаны
азмрбчвапне [ньне] -нні
азмрбчвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
азмрбчваць,

незак.,

-аеп, -ае, -аюць
азмрбчыцца зак.,
-чацца,

-аю,

-чыцца,

-Яе, -яюць і азялёпьваць
азёца мед., -

азмрбчыць зак., -чу, чыш,

Азербайджан Азербайджана, Азербайджане
азербайджанец -пца, -нду,
даў
азербайджанка -пцы, -нак
Азербайджапская Савёцкая

азпаёміцца

Сацыялістычная Рэспўбліка
Азербайдягапскай
Савёцкаій: Сацыялістычнай

Рэспублікі
азербайджанскі
азербайджанцы-даў
азёфаўшчыпа паліт,
азёриы

зак.,

-млюся,

-міцца,
(сься),
-мішся
-мяцца
азнаёміць зак., -млю, -міш,
-міць, -мяць; азпаём, -мце
азцаёмленаець [сьць] -цю

азнаёмлены
азпаёмлівацца кнезак., -аюся, -асшся [сься], гаецца,
“аюцца і азпаямайцца
азпаёмліваць

невак.,

-аю,

“аеш, -ае, -агюць і азнаям.
“пе

азёры трі -раў, адз. вбзера

азід аім., -ду, -дзе
азімізавіпы с.-г.

азімі
1 завацца , зак. і пезак.,
-зуецца, -зуюцца
азімізаваць зак. ў незанк.,
-зую, -зўсш, -зуе, “зўюць

азімізацыя “ыі [ыйі]
азіміна гне
азімка -мцы
азімут зута, -уце
азімутальцыспец.
азімутцы спец.

“чыць, -чаць

ляць

азначальпаець [сьць] -цю
азначальны

азначаны
азначацца незак., -бецца,
-дюцца
азпачаць хезак., -4ю, -4еш,
-ае, -аюць
азначыцца зак,
-чыцца,
чацца
азп4чыць зак., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць
азначэтіе [цьце] -ппі, -ппяў
азпаямлённе
[пьпе] “шні
-нняў
'

[сься

-яецца,

а
ц
ц
а
в
і
л
м
ё
а
п
з
а
і
а
ц
ц
ю
я
“
незак, -яю,
азнаямлйць
м
ё
а
н
з
а
і
ь
ц
ю
Я
,
Яе
-я
,
ш
-яе
ліваць
азбйскі геал.
азби г2ім., -ну, -

азбпавы
азопаўстойлівы хім.

азбранасць [сьць] -дю

азбраны
Азорскія, астравы Азбрскіх
астравбў ,
азбт -бту, -бце
азотабактэр гру, Ры
азотабактэрин -ну, -не
азотабактэрыя “смі [ыйі], ый
азотагён -ну, -

азотазаспбіўаючы і азотазасваяльны гім.

азотазмяшчальны

[зьмя]

зім.

азотздабываючы

азбтиа-вадарбдны гіх.
азбтпа-калійцы гім.
азотнакіелы гім.
азотпа-свіпцбвы [сьві] іх.

азбтна-тўкавы
азбтпа-фбефарны
азбтиы гім.
азотфіксатар гім., -ра, -ры
азотфіксёацыя -ыі [ыйі
Азбў г., Азбва, Азбве
Азбўскае мбра Азбўскага

мбра
азоціставадарбдны тім.
азоцістакіслы гім.
азбцісты зім.
азывацца разл, незак., -4юся, -аешся [сься], -децца,

-аюцца, часцей абзывац-

ца

азызаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -ёюць
азызлаець [сьць] -цю
азіизлы

азызцуць зак., -ну, -неш
[зьне], -пе, -нуць
азяблы
азябпуць зак., -у, -неш,
-пе, -нуць
азялёнены
азялёпьвацца незак.,

-аец-

ца, -аюцца і азеляняцца

азялёбцьваць
пезак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць і азеляпяць

азяркб азяркў, часцей азярцо
азярод гда, -дзе, “даў

азярбдзіць і азярбдзіць геЗак.,

для

абодвух -дку,

“дзіш, -дзіць, -дзяць
азярбдпы
азярцо -цьыё ззяркё
азярыпа разм., -це,
азярышча -чы, -ч ў “чаў
айва -вб
айвбвы
айканімія лінгв., -іі [ійі]
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акарыць

гіцшание
А
А
А

[пцьне] -ші,
“нняў, часуей акаймбўка

айканпе [пьне] -нні, -нпяў

акаймаМванне

айкнуць зак., -ту, -пеш,-не,

акаймаваны
акаймаваць зак., -мўю, -муеш, -муе, -мўюць

айкаць незак., “аю, -аеш,-ае,
гаюць

-нуць

айкбнім
-маў

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-нце

-пта,

бат.,,

ца, -аюцца

акаймбўваць

айкумёпа геагр., -не
айлапт

акаймоўвацца незак., -аец-

-ме,

-ма,

лінгв.,

-аю,

-бвак

і

[ньце], літаў; (драўніна,
36.) -иту, -пце [ньце]
аймак аймака, -кў, -коў
аймачны
айны -паў
айран -пу, -н
айрбл хім, у, айрбт уст., -бта, “бце, -бтаў
айрбтка уст., “тцы [цц], -так
айрбты уст., -таў
айсберг [зьбе] -га, -гу, -гаў

акаймбўка -бўцы
акаймаванпе

айсбрка, уст., -рцы, -р

гаеш, -ае, -аюць
акалбчыць зак., -чу, -чыш,
чыць, -чаць

де, -цяць

акалёлы
акалёць зак., -б1ю, -беш, -ёе,
-ёюць
акалёчапы
акалёчаць разм., зак., -аю,

айчыша -ие
айчынны

Ака р., Ацэ

акавалак спеу., -лка, -лку,
-лкаў

акаваны і акуты

зак., акую, гуёш,

і

акўць
акавіта уст, ж. “іце
акадэмізм -му, а
акадзмік -ка, -ку, “каў
акадэміст -ста, -сце [сьце],

-стаў.
акадэмічна прысл.

акадэмічнасць [сьць] -цю

акадэмічны

акадэмія 4і [іш], й

аказёпне [ньне] -нні
аказаны

акагкуся,
зак.
аказацца
акажашся [сься], -жацца,

-камся, -жацеся, -жуцца
жаш, -жа,
-жуць

аказвацца

гаешся
-аюцца

акажў, ака-

-жам, -жаце,

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

аказваць незак., -аію, -аеш,

-ае, -аюць

аказёнены разл.
аказёніцца разм., зак., -піц-

ца, -ляцца

аказёпіць разм., зак.,

-ию,

-ніш, -піць, -няць

аказёньвацца разл., незак.,

гаецца, -аюцца
аказёпьваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аказія -іі [ій
аказіяналізм -ма, -ме, -маў
аказіяцаліст
[сьце], -стаў
аказіяналісцкі

аказіянальны

З Зак, 1505

-ста,

акалачу,

,

акалбціш, -ціць, -цім, -ці-

айчіям -ма, -ме, -маў

аказаць згак.,

зак,

акалаціць

айсбрекі уст.
айсбры уст", “раў
айцёц царк, айца, “уў, -пбў

-уё, -уём, -уяцё, -уюць

акалбціц-

ца, -цяцца

аў
айсбр уст., -ра, -ру, -рак

акаваць

акалаціцца зак,

-сЦё

акаліна -не, -н

акалічнаены гра,
акалічнасць [сьць] -цю, -цей
(навакольны)
акалічны
уст. паэт.
акаабдак уст., гдка [тк],

-дку, -дкаў

акалбдачныуст., прым., наз.

акалбт -бту, -бце
акалбчаны

акалбчвацца незак., -вецца,
-аюцца
акалбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
акалпачаны

акалпёчыць зак., -чу, чыш,

“ыць, -чаць
акальцаваны спец.
акальцаваць зае., -дўю, -цўеш, -цўе, -пўюць
акальцёўванне [пьне] -ині
акальцбўвацца незак., -аецца, -аюцца

акальцбўваць кнезак., -аю,
-асш, -ае, “аюць,
акаляць незак., -яе, -яюць
акаляючы часцей навакбльны
акамадацыйны спец.
акамадацыя зыі [ыйі]
акамадзіравацца спец., зак.

і незак., -руецца, -руІцца
акамадзіраваць зак. іё неЗак. -рую, -руеш, -руе,
“руюць

акампанаваць незак», -аўгю,

с
а
ч
,
ь
ц
ю
ў
і
,
е
ў
н
,
ш
е
ў
п
цей акампаніраваць
,
у
т
п
,
.
з
у
х
т
и
ё
м
е
н
а
п
м
а
к
а
-нце [пьце]
]
е
п
ь
п
[
е
н
н
а
в
а
р
і
н
а
п
м
ака
-цці

акампаніраваць

незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

і акампанаваць
ў
а
р
у,
-р
а,
-р
р
а
т
й
і
п
а
п
м
ака

акампаніятарка разл., -рцы,
грак
акамянёла прысл.
акамянёласць

[сьць]

“цю,

-цей
акамянёлы
акамяпённе [цьпе] -пні
акамянёць зак., -ёю, -беш,
-бе, -бюць
акацапаціцца зак., -ёціцца,
-дцяцца
-ёчу,
зак.,
акацапаёціць
-ёціш, -ёціць, -ацяць
аканапачаны
акапапічванне [ньпе] -нпі
акапапачвацца хезак., -асцца, -аюцца
аканіт бат., -іту, -іце

акапітавы
аканіца -цы, -ц
акапне [ньне] лінгв., -шші
аканбм уст., -ма, -ме, -маў
і акбнам
аканбмка уст., -мцы, -мак
акёшт архіт, -цта, -пце
[ньце]; бат., -нту, -ице

Іньце]

акантаваны і акантбваны,
абкаптаваны, абкантбваны
акантаваць зак., акантую,
-ўеш, -ўе, -ўюць і абкантаваць
акантавы
акаптбвачны
акаптоўванние [ньне] -нні і
абкантдўванне
акантбўвацца незак. -аецца, -аюцца і абкаптбўвац-

ца
акаптбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і абкантбўваць
акантоўка -ўцы і абкантбўка

ей
сц
ча
ы,
ан
бп
ак
і
ы
ён
ап
ак

абкапаны, абкбпапы
еш
-б
я,
юс
-а
,
к.
за
ца
ац
акап

ся сься], -аецца, -боцца

акапёць зак, -ёю, -беш, -ае,
-4юць, часцей абкапаць
акапі заал., ж. нескл.
у-ц
,
ўю
-д
,
к.
за
ць
ва
ца
ап
ак

еш, -цўе, -дўюць
;
е]
ьц
[с
це
-с
,
та
-с
т
іс
ан
дэ
акар

-стаў
акардэапістка -тды [ста],
-так
акардэбн -па, -не, гнаў
бат,
[зьце]
акаркавённе
аші

,
ю
б
,
к»
за
,
.
м
з
а
р
ь
ц
ё
п
а
ч
акар

-ёсш, -бе, -бюць
,
акарыкатуўраны
і
н
н
е]
ьп
[я
е
н
н
а
в
р
у
т
а
акарык
,
ю
а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
р
у
т
а
к
ы
акар
-аеш, -ае, -аюць
акарыкатўрыць зак. “РУ,

-рышц,а “мруыцзь., -“проаць

акари
,
е
з
д
г
у,
-д
,
».
2і
д
і
ц
ы
акар
о
к
а
,
ў
р
а
к
а
.,
хк
за
ь
ц
и
акар
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акасцяпеласць

рыш, “рыць, -рым, -рыце,

граць і абкарыць
акасцяцёласць [сьця] [сьць]

-дю, -цей

[ньце]

,
акаецянпёць [сьця] зак., -ёю,

-беш, -бе, -ёюць
,
акаталічаны
акаталічванне [ньне] -нні
акаталічвацца незак.,, -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
акаталічваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
зак., -чуся,
акаталічыцца
[сься],

“чыцца,

-чацца
акаталічыць зак., -чу, чыш,
,
-чыць, -чаць
акатвапне [пьне] -нпі

акатыш спец., -ша, -шы,
-паў
акафіст царк., -ста, -сце
..
[сьце], -стаў
акдціцца,
акаціцца зак.

-цяцца
акацыевы
акацыя -ыі [ыйі], -ый
ёкаць незак., ёкаю, ёкаеш,

ёкае, ёкаюць
дкаючы лінгв., прым.
акайцны

акваланг -га, -ту, -гаў

аквалапгіст -ста, -сце [сьце],

-стаў
аквалангістка

“тцы

[стц],

-так
аквамабіль -ля, -лі, -ляў
аквамарын -ну, -не
аквамарынавы
акваметрыя -ыі [ыйі]
акванаўт -ўта, -ўце, -ўтаў
акванаўтка -тды, -так
акваплацн -на, -не, -наў
акварыум -ма, -ме, -маў
акварыуміст -ста, -сде [сьце],
-стаў

акварыумны
акварэліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
акварэль -ллю [льлю], -лей
і -ляў
акварэльны
акватбрыя -ыі [ыйі]

акватішта тэх, маст., -пце
[ньце], -пт і -птаў
акватыпія палігр., -іі [ійі]

акведўк -ка, -ку, -каў
аквёціцца паэт., зак., -ціцца, -цяцца

,

аквёціць зак., аквёчу, аквё-

ціш, -ціць, -цяць

аквёчаны
аквёчвацца незак, -аецца,
-аюцца
аквёчваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
акёпца -пцы, -дцаў
акідаць і акідваць

гаюць;

-ае,

-аеш,

-аю,

-аюць
Акінёва ж., Акінёво
акінаўскі

адпаведна -аю, -аеш, -ае,

пезак.,

адпаведна -бю, -аеш, -ае

акіцуты
акінуць захк., -пу, -неш, -не,
гуць

,
акіркаваны спец.
акіркаваць спеу., зак., акір-

кўю, -ўеш, -ўе, -уюць

незак.

акіркбоўваць спец.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

акіркбўка спеу., -ўцы

;
акіслены [сьле]
акісліцца [сьлі] зак., акісліцца, -ляцца

акісліць [сьлі] зак., акіслю,
-ліш, -ліць, -лЯць

акісляльпасць [сьля] [сьць]
-цю
акіеляльнік [сьля] -ку, -каў
акіеляльны [сьля]
[сьля]
акісліцца
-Яецца, -яюцца

незак.,

акісляць [сьля] незак., -яе,
-ЯЮЦЬ
акіян -на, -не, -наў

адпаведна -ма, -ме, -маў;

гыя, -ыі [ыйі], -ыяў

акіянаўт -ўта, -ўце, -ўтаў

акіянізацыя ггал., -ыі [ыйі]
акіянічны
Акійнія Акіяніі [ійі]
акіянбграф -фа, -фе, -фаў
акіянблаг -га, -тгу, -гаў
акіянскі

аклад -ду, -дзе, -даў

акладзісты
акладка [тк] уст., -дцы [цц],

-дак

акладны

акладня -ні, ян. акладні,
-пёй
аклёепы часцей абклёены
аклёіць [ейі] зак., -бю, -сіш
[ейі], -віць, -бяць, часцей
абклёіць
аклёйпацне [ньне] -ппі, часцей абклёйвацне
аклёйвацца незак., -аецца,
-аюцца, часцей абклёйвацца
аклёйваць незак., -аю, “аеш,
-ае, -аюць, часцей абклёй-

ваць
аклёйка -йцы, часцей абклёйка
звак.,

акляй-

ць
,
ш,
,
-ўю
-ўе
-ўе
мўю
аклецшчых -ка, -ку, -каў,
часцей абклёйшчык
цец

-гнешся

“нуцца

-пуся,

зак,

-нецца,

[сься],

аклікнуць зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць

іньне]

-нні
акліматызаваны
акліматызавацца зак., -зу“юся, -зўешся [сься], -зу-

ецца, -зўюцца

акліматызаваць

вак.,

зак. і

не-

-зўе,

-зўю, -зуеш,

-зуўюць
акліматызатар -ра, -ры, граў

акліматызацыйны
акліматызацыя -ыі [ыйі]
незах.,
акліматызбўвацца
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
незак.,

акліматызбўваць

гаю, -аеш, -зе, -аюць

акіянаграфічны
акіянаграфія -іі [ійі]
акіяналагічны
акіяпалбгія -іі [ійі]
акіянарыўм і акіянарый

аклёйшчыца. ЦЫ,

-аюць
аклікнуты
аклікнуцца

-ае,

-зеш,

-аЮю,

гаюць;

акліматызаванне

гім.

акіслённе [сьленьне]
-нні, -нняў

аклеймавапы
аклеймаваць

-аюся,
-йецца,

незак.,
[сься],

аклікацца
-ёешся
-аюцца

аклікаць і аклікваць незак.,

акішутаець [сьць] -цю

акасцяпёлы [сьця]
акасцянбнце (сьця]
-нні

чышся

акопвацца

-ц, час-

аокасишчыца

аклюзавапны іх.
аклюзавацца зак. і незак.,

-зўецца, -зўюцца

аклюзавёць

зак.

і

незак.,

гзую, -зуеш, -зуе, -зуюць
аклюзія -і [ійі]
акмсізм [ейі] літ., -му, -ме
-сце
[ейі] -ста,
акмеіст
[сьце], -стаў
акмеістка [ей -тцы [стц],
-так
акмеісцкі [ейі]
акнб акнё, мн. вокны, акоп
і вбкнаў
акбвы аковаў
акбліца (наваколле) -цы,
часцей вакбліца
акблічны (навакольны)
акблыш -ша, -шы, -шаў
акбдышак
-шка,
-шку,
-шкаў
акбльпічыгёіст., наз.
акблам уст., -ма, -ме, -маў,
часцей аканбм

акбиие [ньце] -нпі

акбцнны
акбнтураныспец.
аконтурванне [ньпе] -цні
акбнтурвацца гхезак., -аецда, -аюцца
акёонтурыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
акдпца -цы, -цаў
акоп -па, -пе, -паў

акопапы і акапаны часцей
абкбпаны, абкапаны

акбпванне (ньпе] -ппі, часцей абкбпванпе
акбпвацца кнезак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аепца,

гаюцца, часцей абкбпвацца
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акопваць

акеамітавы
ааааааааа

аааааааа
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
ш
а
а
ш
а
а
а
а
аааааааааа

акбпваць кнезак., -аю, -асш,
гае, -аюць, часцей абкоп-

ваць
акбпцік разм., -ка, -ку, -каў
акбпиы

акбраны і абкбраны
акбрачны спец.
акбрванне [пьнё] -ині і абкорваппе

акбрвацца незак., -аецца,
гаюдца і абкбрвацца
акбрваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і адкорваць

акрбпаль гіст., -ля, -лі, “ляў

акрбплены
акруга -ўзе, -ўг

агругласць [сьць] -цю, -цей

акруглёлы
акруглённе [цьпе] -нпні
акруглепы
акруглаёць разлм., зак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
акругліцца зак., акруглюся, акруглітшся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцёеся, -ляцца
акруглю,

зак,

акругліць

акбрдавы

акругліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
акрўглы

акбрдна-прэміЯльны

акругайцца

акбрд хуз., -да, -дзе, -даў
акбрдна прысл.

акбрдны

акбршчык -ка, -ку, -каў

акбршчыца -цы, -ц
акбрына разм., -пе
акбсак -ска, -ску, -скаў
акбт -бту, -бце
акбўванпе [льне] -ппі

-аецца,

акбўвацца незак.,
гаюцца
акбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
акбўка -бўцы, -бвак

акр акра, акры, ёкраў
Акра г., Акры
акрабат -ата, -ёце, -атаў

акрабатка -тцы [цц], -так

акрабатнічаць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
акрабатызм -му, -ме
акрабатыка -ыцы
акрабатычна прыся.
акрабатычнасць [сьць] -цю
акрабатычны
акравак акраўка, -ку, -каў
акравёрш літ., -па, шы,
-паў
акраек акрайка, -ку, -каў

акрасц акрайца, -цы, -цаў

акрай разм., прыназ.
акрайчык -ка, -ку, -каў
акралеін [ейі] гіх., -пу, -не
акрамегалія хед., зі [111]
акрамя прыназ.
акрамяпёлы разм.

акрамяйёць разм., зак., -ёе,
-ёюць

акраціцца зак., акраплюся,

акрблішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -пяцца
акрапіць зак., акраплю, акропіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
-нпі,
[пьце]
асраплённе
-нцяў
акрапайцца незак., -яЯюся,
-Яецца,
[сься],
гЯсшся
-яюцца
-Яю,
пезак.,
акрапаяць
-ясш, -яе, -Яюць

акраса разм., -се
акрасіць зак., -йшу, -асіш,
гасіць, “гасяць
акраўкавиы
акрацэфалія апат., -іі [ійі]
акрашаны
8х

-яюся,

пезак.,

-яецца,
[сься],
-Ясшся
“яюцца
акругляць гезак., -Я1, -Яеш,
-яе, -яюць

акругбвы
акружаны і абкружаны
акружацца і агрўжвацца

незак., адпаведна -ёюся,
-йецца,
[сься],
-ёешся
гаюцца; -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -зюцца і

абкружацца, абкружвацца
акружаць ў акружваць незак., адпаведна -ёю, -аеш,
-4е, -фюць; -аю, -аеш, -ае,

гаюць і абкружаць, абкрўл:ваць
[сьць] мат,
акруліпаець
-цю, -цей

акруяіны
акрўягына -не, -н
акружыцца зак., акружўся,
акрўжышся [сься], -кыц-

ца,

-кыцосЯ,

-кымся,

-хацца і абкружыцца

акружаць зак, акружу,
акружыш, -кыць, -Жым,
жзкыце, -жаць і абкружыць
акруяізцец разм., -нца, -пцу,

-нцаў і абкружднец
-ипі,
ўньне]
акружінце
“ипяў і абкружоцпе
акрўтны
акруціцца (азсапіцца) разм.
зак., акручўся, акруцішся [сься], -ціцца, -цімся,

-ціцеся, -цяцца

акруціць

зак.

(ажапіць)

разм,

акруціш,

акручу,

“ціць, -цім, -ціце, “цяць

акрывагвіцца зак., -аўлюся,
-авішся

[сься],

-авіцца,

-вяцца і абкрывавіцца
-аўлю,
зак.,
акрывавіць
-ёвіш, -авіць, -авяць і
абкрывавіць
акрываўлены і абкрываўлепы
акрываўлівацца хезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца і абкрываўлівацца
акрываўліваць

незак. -аю,

гаеш, -ас, -аюць ў абкрываўліваць

акрывёцца пезак., -4юся,
-“ёешся
[сься],
-4ецца,
-бюцца і абкрывацца

акрываць лезак., -дю, -4еш,
-йе, -ёюць і абкрываць

акрывёць разм.,

зак., -ёю,

-беш, -ёе, -бюць
акрыдзін гіх., -пу, -не
акрыдзіцавы
акрыды-даў

акрылавыгіл.

акрылёт гім., -ёту, -ёце
акрылатавы
акрілепасць [сьць] -цю
акрылены
акрыліцца
зак.,
-ліся,
-лішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцёся, -ляцца

акрыліць зак.

-ліЮ, -ліш,

-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
акрыляцца незак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
“яешся

-яюцца
акрыляць незак., -йю, -яеш,

-яе, -яюць

акрынскі

акрыты і абкрыты
акрыхін фарм., -ну, -не

акрыцца зах., -ыпося, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца і абкрыцца

акриць зак. -ыю, -ыеш,
гне, -мюць і абкрыць
акрышталізавацца

спец.,

зак., -зўецца, -зўюцца
акрышталізаваць зак., -зўю,
“зўеш, -зуе, -зуюць
акрыялы
акрыяць зак., -ю, -яеш,
-яе, -Яюць

акрэдытаванпе [ньне] спец,
-нні
акрэдытаваны

акрэдытавацца незак., -туюся, -тўешся [сься], -туецда, “тўюцца

акрэдытаваць зак. і незак.,

“тўю, -тўеш, -туе, -туюць
-ыве,
-ыва,
акрэдытыў

-гываў
акрэдытыіўны
акрэпнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць; акрэп, -пла,
-плі
акр5елена [сьле] прыся,
акрэслепаець

ісьленасць]

-дю
акрэсление (сьленьне] -пші

акрэслены[сьле]
акрэслівацца [сьлі]

незак.

гаецца, -аюцца
акрэсліваць [сьлі] незае.,
-аю, -асш, -ас, аюць ,
акрэсліцца [сьлі] зак., -ліцца, -ляцца
акрэсліць [сьлі] зак, -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
аксакёл -ла, -ле, -лаў
аксалёт хім., -ату, -аце

аксаміт -іту, -іце
аксамітавы

акупіраваць
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а

аксамітк
АД
М

аксамітка разм., -тцы [цц],
-так
аксамітцік бат., -ку
аксамітікавы
аксамітны

аксаміцістасць [сьць] -цю

аксаміцісты

7.

,

аксслерат -ата, -аце, -атаў

акселератар сгеўу., -ра, -ры,

“раў
р
акселерацыя -ыі [ыйі]
акселербграф тэз., -фа, -фе,

“фаў

акеелербметр тэг., -ра, -ры,
“раў
аксельбапт -нта, -нце [ньце],

-нтаў
аксерафтба гім., -лу, -ле
аксесуар -ра, -ры, -раў
аксесуйрны
аксід зхім., -ду, -дзеаксідавённе і аксідзіраван-

пе [ньце] хім. для абодвух -ппі
..

аксідаваны і аксідзіравапы
аксідавацца і аксідзіравацца хезак., адпаведна -дў-

ецца, -дуюцца; -руецца,

а
цц
ую
“р
аксідаваць
Зак.

і

ця
аксідзіраваць

і незак.,

адпаведна

-дўю, -дуеш, -дўе, -дуюць;

“рую, -руеш, -руе, -руюць
аксідадыя -ыі [ыйі]
аксідпы
аксідымётрыя гім., -ыі[ыйі]
аксіёма -ме, -м
аксіёметр тэх.,

“ра,

-ры,

“раў
аксілідын фарм., -ну, -не

аксіліквіт 2ім., -іту, -іце

актываваны
актывавіцца незак.,

акты-

вўецца, -ўюцца

актываваць зак. і незак.
-ўе,
-ўсш,
актывую,
.
гўюць

актыватаргіх., фізіял., -рУ,

“ры, -раў

актывацыя спец., -ыі [ыйў
актывізаваны
актывізавацца зак. і незак.,

-зуюся,

(сься],

-зўешся

-зўецца, -зўюцца

актывізаваць зак. і незак,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
актывізатар -ра, -ры, -раў
актывізацыя -ыі [ыйі]
актывіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
актывістка -тцы [стц], -так
актывісцкі
актынабацылёз вет., -зу,
-зе
актыпаметрычны фіз. .
актынамётрыя -ыі [ыйі]
актынамікоз вет., -зу, -зе
-ну,

фарм.,

актынаміцын

-не

-і

хед.,

актынатэрапія
[ійі]

актынідыя бат., -ыі [ыйі]
актіиніевы хім.

актыпій -ію, -іі [ші
актынічны фіз.
актынія задл., -іі [ійі], -ій
актырбід [ойі] гім., -ду,
“дзе
актынбметр фіз., -ра, -ры,

ў.
та
актыў -ыву, -ыве

-ку,
-ка,
акуліроўшчык
-каў
акуліст -ста, -сце ўсьце],
-стаў

акулістка разм., -тцы
-так
акўльтны
акультўраны
акультўрванне [пьне]
акультурвацца незак.,
ца, -аюцца
акультўрваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

[сту],

-шпі
-аец-

-аю,

акультуўрыцца зак., -рыцца,

“рацца
акультурыць зак., -ру, рыш,
“рыць, -раць
акультывавённе [пьпе] с.-г.,
-нні
акультываваны
акультывавацца зак., акультывўецца, -ўюцца

акультываваць зак., акультывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
акультызм -му, -ме
акуляр -ра, -ры, -раў
акуяйры-раў
акулярысты разу.

акумуліравапне [ньпе] спеу.,
-дні
акумуліраваны
акумуліравацца зак. і не-

зак., -руецца, -руюцца

акумуліраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
акумулятар -ра, -ры, -раў
акумулятарны
акумулятиўны
акумуляцыя спец., -ыі [ыйі]
акупашие [ньне] -нці
акунацца
незак,
-4юся,
-аешся
(сься],
-аецца,
-аюцца

аксіяматыка -ыцы

актыўна прысл.
актыўнасць [сьць] -цю
актыўцічаць разм., незак.,

аксюмаран і аксімарай літ.,

актыўны
актэт муз., -Эта, -Зце, -Этаў

для абодвух -па, -не
акт акта, ёкце, актаў

акупёць незак., -4ю, -аеш,
“86, -фюць
акунёвы

акўкліванне

акупёвыя заал., наз.
акупўты
акупўцца зак., -пуся, -нёшся [сься], гёцца, -пёмся,
няцёся, -нуцца

аксітацып фізіял., -ну, -не
аксіяматычны
акеби анат., -ца, -пе, -паў

актава муз., літ., -аве, -аў
актавы

актаіраваны[айі]
актаіравацца [айі] незак.,
“руецца, -руюцца
актаіраваць [айі] зак. ў незак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць

актаміязін фізіял., -пу, -не
актан гхім., гу, -не

актапавы

актант мат.,
“нце [ньце]

астр.,

-пта,

актаэдр мат., -ра, -ры, -раў
актрыса -се, -с

актуалізавацца незак., -аў-

ецца, -зуўюцца
актуалізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
актуальна прысл.
актуальнасць [сьць] -цю
актуйльны
актываванне [пьне] спец.,
лші

-аю, -аеш, -ае, -аюць

акузатыў лінгв., -ыва, -ыве
[пьне]

заал.,

лті і абкўклівацне
акўклівацца заал., лнезак.,
-аецца, -аюцца і абкўкаівацца
акўкліцца 8аал., 8 ак., ы -ліцў
ца, -ляцца і а бкўкліцца
акўла -ле, -л

акулавы
акўлавыя заал., паз.

акулачвацца незак., -аюся,
-аешся
-аюцца

(сься),

акулачыцца

“чышся
-чацца

-аецца,

зак.,

[сься],

акуліраваше
-нпі
акуліравапы

-чуся,

-чыцца,

(пьпе]

сад,

акуліравацца кезак., -руец-

ца, -руюцца

акуліраваць

зак.

ў незак.,

рую, -руеш, -рус, -руюць

акуліровачны сад.

акулірбўка -бўцы, -бвак

акунуць зах.,-нў, -нёш, -нё,

-нём, -пяцеё, -нўць
акунь акуня, -пі, -нёў

акупавёны часуей акупіравапы
акупавёцца
ецца,

кезак., акупу-

-ўюцца,

часцей

акупіравацца
акупаваць зак. і незак.,
акупўію, “ўеш, -ўе, -ўюць,
часцей акупіраваць

акупант -нта, -пце [ньце],
-птаў
акупапцкі
акупациійцы
акупацыя -ыі [ыйі]
акупіравацы і акупаваны
акупіравацца кезак., -руецца, -руюцца і акупапацца
акупіраваць

зах.

і

незак.,
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-рую, -руеш, -руе, -руюцдь

і акупаваць
зак. акўпіцца,
акупіцца
-пяцца
акупіць зак., акуплію, акўпіш,

-піць,

-піце,

-пім,

-ПЯЦЬ
акўплецы
акупляцца

і агўплівацца
пезак., адпаведна -яецца,
гяюцца; -аецца, -аюцца
акупляць і акўпліваць неЗак., адпаведна -йю, -яеш,
-яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць
акўппасць [сьць] -цю
акурак акурка, -ку, -каў
акураны
акурат прысл.

акуратна прысл.
акуратнасць [сьць] -цю
акуратны
акуратиет разм., -ста, -сце
[сьце], -стаў
акуратыстка разм., -стцы
[стп], -стак

акўрвание
-нпяў

акўрвацца

-ниі,

[пьне]

незак.,

-аецца,

-аюцца
акўрваць незак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
акурўся,
акурицца зак,
акўрышся [сься], -рыцца,

-рымся, -рыцеся,

-рацца

акуріць зак., акурў, акўрыш, -рыць, -рым, -рыцё,
-раць
акўстык -ка, -ку, -каў
акустыка -ыцы
акуетвічпы
акўт лінев., -ўта, -ўце
акутаваны лінгв.
акўты часцей акаваны

акўць зак., акую, акуёш,
акуё, акуём, акуяцё, акуюць; акуй, акуйце, час-

цей акаваць
акўчаны с.-г.
акучвальны
акўчванне [ньне] -нні, -нняў
акучвацца незак., -аецца,
гаюцца
акўчваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
акўчнік -ка, -ку, -каў
акуўчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць; акуч, -чце

акушэр -ра, -ру, -раў
акушбрка -рцы, -рак
акушэрска-гінекалагічны
акушэрскі
акупбретва -ве

акцёр -ра, -ру, -раў
акцёрка разм., -рцы, -рак
акцёрскі
акцёрства -ве

акцін біял., -пу, -не
акціравание [пьпе] -нпі
акціравацы
акціравацца пезак., -руецца,
-руюцца

зак.

акціраваць

і

незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

акцыдэнтны

акцыдзнцыя філас., палігр.,
зыі [ыйі]

акцыз -зу, -зе
акцызцік [зьпі]
-каў

-ка,

-ку,

акцызны
акциішы

акцэнтаваны

акцэнтавацца незак., -тўецда, -туюцца
акцэнтаваць зак. і незак.,
-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
акцэнталагічны
акцэптаябгія -іі [11]
акцэнтны
акцэнтбўка -ўцы, часцей
акцэнтаванне
акцэптуаційны
акцэптуйдцыя -ыі [ыйі]
акцэпт фін., -пту, -пце
акцэптаванне [ньне] -нні
акцэптаваны
акцэптавацца незак., -тўец-

ца, -туюцца

акцэптаваць зак. і незак.,
-тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
акцэптант -пта, -нце (ньце],

акцэптар

спеу.,

аў
-р
акцэптацыя

фін.,

-ра, -ры,

я
а
-ыі [ыйі]

акцэптны
Акцюбінек г., Акцюбінска,

Акцюбінску

Акцюбінекая

(сьць)

вбблаець

Акціббіпскай

во-

бласці
акцюбінскі

акцябрблак -нка, -пку, мн.
акцябраты, -т
Акцябрскі раён Акцябрскага раёпа
акцябрыны уст.,
акцябрыст гіст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
акцябрысцкі гіст.
акіш -па, -пе, -наў
акиш выкл.
алавяшнік [пьні] -ка,
-каў
алавяпы

-ку,

аласкбп фіз., -па, -пс, -паў
алатрапічны гім.

алатрбпія -іі [ійі]

алах -ха, -ху

албанец -пца, -ицу, -пцаў

албанка -пцы, -пак
Албанія Албаціі [ійі]

алганкінка -нцы, -нак

алганкінскі
алгаритм -му, -ме
алгарытмічны
алгебра -ры
алгебраіст [айі] -ста, -сце
[сьце], -стаў
алгебраічна [айі] прысл.

алгебраічны [айі]

алгбл мат., -ла, -ле

алеаграфічны

алеаграфія -іі [ійі]
алеанафт -фту, -фце
алеандаміцынй фарх.,
-пе

-пу,

алейндр -ра і (3б.) -ру, -ры,
“раў
алейндравы
алейт хім., -ату, -аце
алебарда гіст., -дзе, -д

і

-даў

алебарднік гіст., -ка, -ку,
-каў
алебастр -ру, зры

алебастравы

алегарызм -му, -ме
алегарычна прысл.
алегарычнасць [сьць] -цю
алегарычны
алегбрыя -ыі [ыйі], -ый
алёгра прысл., наз. и., нескл.
алёгры н., нескл.
алегрэта прысл., наз. н.»
нескл.

алеін [ейі] гім., -пу, -це
алеінавы [ейі]
алёістасць [ейі] [сьць] -дю

алёісты [ейі]
алёй -бю, -ёі [ейі]
алёйпаець [сьць] -цю
алёйпік -ка, -ку, -каў ё
алёйшчык
алёйпіца -цы, -ц
алёйпіцтва -ве
алёйны
алёйця -ні, -пяў
алейрби біял., -пу, пе.
алёйшчык -ка, -ку, -каў г
алёйнік

апексапдрат

хі,

“ату,

-ыце

алагічнасць [сьць] -дю
алагічны

Алекеапдрыя г., Алеігісапд-

алёдка [тк] -дцы [цц], -дак
астравы [пцк]
Алёпдскія

Алёпдскіх астравоў
алапін гім., ту, -не
аланы гіст., -паў
-йта,
алапат мед,

албанцы -цаў
алгапкін -па, -не, -наў

александрыйскі

алагізм -му, -ме, -маў

-атаў

алапётыя -ыі [ыйі]

албёпекі

акцыя -ыі [ыйі], -ый
акцыянёр -ра, -ру, -раў
акцыянёрны
акцыянпёрскі
акцэпт -ипту, -гнце [ньце],
літаў
акцэптаванне [ньне] -нні ёі
акцэнтбўка

-птаў

алапатычны

-аце,

рыі, [ыйі]

алексій біял., -пу, -ие

алёпевы
албпсвыя заал., наз.
аленсгадбвсці аленсгадоўца
адпаведна -бўца, -оўцу,
-бўцаў; -цы, -цу, -цаў

альшынпа
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алепсгадоўля

ААА
аленегаддўля -лі
алспегадоўчы
,
алёбніпа -не
алёпіха разх., -ісе, -іХ
алёць -ня, -ні, -няў
алепябик заал., алепебыка,
уў, -коў
алспявбд -да, -дзе, “даў
алспяня і аленянё, рознаска., для абодвух РДМ
-пяці, “л -нём, мн. -пяты,

-нятам,
пят,
лійтах

-пятамі,

алергалагічны, мед.

алергалёгія яі [4]
алергён мед., -па, -ие, гаў
алергічны:
алергія зі [1]
алергблаг

“мед,

“та,

“ту,

алеўт -ўта, -ўце, -ўтаў

алеўтка “тцы [цц], -так

алеўцкі
Алеўцкія астравія Алеўцкіх
астравоў
алёшнік -ку і альхбўнік,
альшанік, альшэўнік
алёшнікавы
алёшына -не, -н і альпына

алёя -ёі [ейі], сёй
,
алё выкл. і алб
алёе абл., -су, -се і альсу,
-сё
алёсавы і альебвы абл.
Алжыр Алжыра, Алжыры,
алжырац -рца, -рцу, -рцаў
алжырка -рцы, -рак
алжырскі
алжирцы -цаў
алібі н. неска.
аліва -іве, -іў; (алей; гмагачнае масла) ве
алівін зін., -ну, алігарх-ха, -ху, Заў
алігархічпы:
алігархія -іі [ійі]
алігатар заал., -ра, -ры,

ў
ра
алігафрэпія

хед., -і [ійі]

алітэрацыя гыі [ыйі]

аліўкавы
алкагалізм -му,
апкагалімётрыя

алідада геад., -дзе, -д
алізарын -лу, -не

алізарипавы
алілўйшчых разм., -ка з “ХУ,
“каў
алілўйшчына разм., “пе
алілуя выкл.
алімёнтны
алімёптшчыкразл., -ка, -ку,
гкаў
алімёнтшчыца разх., -цы,
алімёнты -таў
Алім (гара) Алімпа, Ллім-

пе

“йду, -ій-

алімпійіка -ійцы, -іек
алімпійскі

лед.,

-ыі

[ыйі]
алкагалічка чцы [цц], -чак

алкагалічны
алкагалйт 2іл., -яту, -яце

алкагблік -ка, -ку, заў
алкагбль -лю, -лі
алкагольны
алкалбід [ош] 2ім., -ду,
-дзе
алкалбідны [ойі]
Алма-Ата Апмё-Ацё
вббласць
Алма-Аціпская
Алма-Ацінскай
[сьць]
вббласці
алмаз тэг., -за, -зе, -заў;
мін., -зу, -

алмазаздабываючы і алмазаздабыўны прым.
алмазны
алмазчык [шч] -ка, -ку, -каў
алб выкл.часцей алё
албвак алоўка, -ку, -каў
албйны
албўкавы
часцей
н., нескл.,
албэ
альйе
алтаец алтайца, -цу, -цаў
Алтай Алтая, Алтаі [айі]
алтайка -айцы, -аек
алтайскі
Алтайскі край Алтайскага
грая
Алтайскія гбры Алтайскіх
тор

аяўпкінскі
алфавіт -іта, -іце, “таў
алфавітпа-лічбавы
алфавітны
алхімік -ка, -ку, -каў
алхімічны

алхімія -іі [ійі]

алыча -чы
алычовы
альбатрбе заа4., -са, -се,
“саў
альбеда фіз., н., неска.
альбігбец гіст., альбігойца,

-цу, -цаў

т.

-ме

з

альбб разм., злучн., часцей
абб

альббм -ма, -ме, -маў
альббмпы

альбумін гім., -пу, -не
альбумінавы

альбуміпбід [ойі] -да, -дзе,

-даў

альбумбза фізіял., -зе
альбуцид фарм., -ду, -дзе
альвеалярны анат., лінгв.
альвебла анат., -ле, -л
альдзіпе палігр., м., нескл.

ачтарны
алтын -на, -пе, -наў
алуніт мін., -іту, -іце
Алўпка г., Алупццы

алігурыя хед., -ыі [ыйі]

цаў

аліцейтар геад., -ра, -ры
алітаратўраны
незак.,
алітаратурвацца
-аецца, -аюцца
алітаратуўрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак., “ВУ,
алітаратўрыць
“рыш, -рыць, -раць
алітэрацыйны літ.

алтар царк., -рё, -ры, -роў

алігацэн геал., -ну, -пе
алігацэпавы

алімп -пу, алімпіец -ійца,

алімпіяда -дзе, -д

альбігбйскі гіст.
альбінізм біял., -му, -ме
альбійбе -са, -се, -саў
альбінбсска “пбсцы, -пбсак
альбіт хін., -іту, -іце

альдравёнда -дзе [ньдзе]
альдэгід хім., -ду, -дзе
алькальд -да, -дзе, -даў
алькбў -бва, -бве, -бваў
алькбўны

альма-матэр ж., нескл.
альмапах -йха, -асе, -ахаў

альмандзін [ньдзі] мін., -ну,

-не

альпака н., нескл.

прысл., наз.

альпары фій.,
н., нескл.

альпенштбкспарт., -ка, -ку,
-гкаў

альпійскі
альпінарый -ыя, -ыі [ыйі]
альпінізм -му, -ме
альпіпіст -ста, -сце [сьце],
“стаў

альпіпістка -тцы [с'ц], -так
альпінісцкі
альпініяда -дзе, -д
Альны (горы) Альпаў
альсбвы і алёсавы абл.
альт альта, альцё, альтоў
альтазімут астр., -ута, -уце
альтанка -нцы, -нак
альтбвы

альтруізм [уйі] -му, -ме
альтруіст [уйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў

альтруістка [уйі] -тцы[стц],
-так
альтруістычнасць
[уйі]
[сьць] -цю

альтруіестычны [уйі]
альтымётр тэх. -ра, зры,
“раў

альтыист лмуз., -ста, -сце
[сьце], -стаў
альтэрацыя жуз., -ыі Гыйй
альтэрнатар эл., -ра, -ры,

р
а
ў
альтэрпатыва -ыве, -ыў

альтэрцатыўны
альтэриёцыя
лінгв,
-ыі
[ыйі], -ый
альтэя бат., -5і [эйі]
альфа -фе
альфа-прамяпі фіг., -пёў
альхбвы
альхбўнік

алёшнік

-ку,

часцей

альцінг паліт., -та, сту
альшанік “ку, часцей алёшпік
альшІина
“не, -ш, часцей

алёшына

ті

альшэўнік

амніеціравацца

р

часцей
-ку,
альшэўнік
алёшнік
альяне -су, -се, -саў

альяс -са

ёі (зб.) -су, -се,

-саў і албэ
альяйсавы
альясападббиы
албвій геал., -ію, -іі [ііі]
алювіЯльны
алюмінат зхім., -ату, -аце

алюмініевы
алюміній -ію, -іі [15]

алібр -ру, -ры
Аляксандраўск - Сахалінскі
г., Аляксёпдраўска-СахаАляксёндраўлінскага,

ску-Сахалінскім

аляніца -цы, -цД

аллпавата прысл.
аляпаватасць [сьць] -цю
аляпаваты
аляпка заал., -пцы, -пак
Адяека Алясцы
аляскінскі
аляскіт мін., -іту, -іце
амаграма -ме, -м
амазбика -пцы, -нак
Амазбика р., Амазбнцы
амазбпскі
амаладжпне [ньне] -ші,
-нпяў і абмаладжэнне
амаладзіцца зак., амалаамалбдзішся
джуся,
[сься], -дзіцца, -дзімся,
гдзіцеся, -дзяцца і абмаладзіцца.
амаладзіць зак., амаладжў,
амалбдзіш, -дзіць, -дзім,

гдзіце, -дзяць іё абмаладзіць
амалбджаны і абмалбджаны
амалбджванпе (ньне] -нні,
-нняў і абмалбджванне
амалбджвацца незак., -аюся,
[сься], --аецца,
-аешся
гаюцца і абмалбджвацца
амалбджваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і абмалбджваць

амаль прысл.
амальгама -ме
амальгамаваённе [ньне] -нні
амальгтамаваны

амальгамавацца незак., -мўецца, -чуюцца

амальгамаваць зак. і незак.,
-мўю, -мўеш, -мўе, -муюць
амальгамавы

амальгаматар тэз., -ра, -ры,

о.
ў
та
амальгамацыйцы

амальгамацыя -ыі [ыйі]
амальгамны

амамарфёма -мес, -м
Амін (дзяржава) Амёна,
Амане
амапал -лу, -ле

аманалавы

амашміка ліпгв., -іцы
аманімічны
амапімія -іі (ійі]
амаціт палеант., хім, -іту,
“це, -ітаў
аманітны
аманіфікатар -ра, -ры
гыі
сім,
аманіфікацыя
[ыйі]
амапіяк фарм., -ку

аманбліз 2ім., -зу, -зе
амапскі
амар -ра, -ры, -раў
амаралізм філас., -му, -ме
амаральна прысл.
амаральпасць [сьць] -цю
амаральны
амарайт бат., -нту, -нцо
[ньце]
амарацтавы
амартызаваны
амартызавацца незак., -зўсцца, -зўюцца

амартызаваць зак. і незак.,
-зўю, -зуеш, -зуе, -зуюць
амартызатар тэх., -ра, -ры,
граў".

о.

амартызацыйны
амартызацыя -ыі [ыйі]
амартыфікацыя -ыі [ый]
амарфізм гіх, мін., -му,

-ме
амарыліе бат., -га
-ву, -се, -саў

амарилісавы
амарылісавыя бат., наз.

аматар -ра, -ру, -раў

аматарка -рцы, -рак
аматарскі
аматарства -ве
амафіла заал., -ле, -я
амафби лінгв., -на, -ие, -наў
амафбнія -іі [ійі]
амафбяны
амафбрма лінгв., -ме, -м і
-маў
амафде с.-г., -су, -се
амбарае (клопаты) разм,
-су, -се
амбіцыйны
амбіцыя -ыі [ыйі
амбби царк., -на, -пе, -паў
амбра -ры
амбравы
амбразійны хіф.
амбразуўра -ры, -р
амбрафіт бат., -іту, -іце
амбрафбб бат., -ба, -бе

амбрбзія бат., мёф., -іі [ійі]
амбулатбрна прысл.

амбулатбрны
амбулатбрыя -ыі [ыйі], -ый
амбушўр луз., -ра, -ры
-ыту,
фізіял,
амебацыт
яце
амёга амёзо
амбжпік бат., -ку

аманізаваны
аманпізаваць зак.

Амбрыка Лмерыцы
-пца,
амерыканец

амапізацыя зхім.. -ыі [ыйі]

амерыкапізаваны

і пезак.,
-аўю, -зўсш, -зуе, -зўюць

і (зб.)

-ицаў

амерыкапізавацца

і

зак.

незак., -зўюся, -зўешся
[сься], -зўецца, -зўюцца

амерыкапізаваць зак. і не-

зак.,

-зўю, -зўеш,

-зўе,

-зўюць
амерыкапізацыя-ыі [ыйі]
амерыкапізм -му, -ме; лінгв,
-ма, -ме, -маў
амерыкапіст
-ста,

-сце

[сьце], -стаў
амерыканістыка -ыцы
амерыкапка -пды, -пак
амерыканскі
амерыцый аім., -ыю, -ыі
[ыйі]
аметыст лін.,
[сьце], -стаў

сту,

-сце

аметыставы

амёці і амёцце [цьце] адпаведна -цяў; -цці
амёба заал., -бе, -б
амёбападббпы заал.
амёбіяз мед., -зу, -зе

амёбны
амід 2іл., -ду, -дзе
амідапірын -ну, -не

амідбл гім., -лу, -лае
амікашбнскі разл.
амікашонства разх., -ве
амікрбп -на, -пе
аміл 2ім., -лу, -ле
амілавы
амілаза фізіял., -зе
амілаідбз [айі] мед., -зу, -зе
амілапекцін гім., -ну, -не
амілён гім., -ву, -не
амілнітрыт хім., -ыту, -ыце
амілбід [ойі] хім., -ду, -дзе
амін часц., наз.
аміпавбцатныгіх.

амінагрўпа гіх., -пе, -я
аміцазін фарм., -ну, -пе
аміназлучЗпне [ньне] -нні,
-нпяў
амінакіслата гім., -кіслацё,

мн. -кіслбты, -кіслбт

аміпакіслбтны
амінаплёст -ста, -сцё [сьце]
аміпаспірт [сьпі] 2іх., -рту,

ц
р
аміны хіл., -наў

амітбз біял., -зу, -зе
амічныфіз.

дмія заал., -іі [ійі], -ій
аміяк гім., -ху
аміякат -ёту, -аце
аміянт мін.,, -пту,
[ньце]

-нце

аміянтавы

аміячнакіслы21х.
аміячныгіх.
амлёт -бту, -ёце, -ётаў
амисзія мед., -іі [ійі]

ампіён заал., -на, -пе, паў

ампістыя -ыі [ыйі], -ый

-пцу,

.

ампіеціраванпе [сьці] [цьпе]
-ппі
ампіеціраваны (сьці]
ампісціравацца [сьці] пезак.,

-усцца,

-уюцца

анапскі
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сціраваць
і
н
м
а
МАМА
амнісціраваць [сьці] зак. і
незак., ампісцірую, -уеш,

гус, -уюць

амдграф

лінгв., -фа,

-фе,

“фаў

амопіевы

амбиій -ію, -і [ійі]

,

амопійфасфат гхіх., -ату,
.
-аце
амбнімлінге., -ма, -ме, -маў
амёрфциасць [сьць] -дю
амбрфны

ампелаграфія бат., -іі [1]
-іі
мед,
ампелатэрапія

[ў

ампелбпсіе бат., -су, дмпельныбат.
ампёр фіз., -ра, -ры, -р
ампераж фіз., -ку, -кы
ампераметрычны, фіз.
ампераметрыя гі [ыйі]
ампервальтмётр фіз., “ра,

“ры, -раў
ампёр-віток фіз., ампёр-вітка, ампёў-вітку
ампёр-гадзіна фіз., ампёргадзіпе, ампёр-гадзіп
ампермётр фіз., -ра, -ры,

-раў

ампёрны фіз.
ампёр-секунда фіз., ампёрсокупдзе [ньдзе] ампёр-

Анадыр р.,
Ападыры

амурскі

амфара -ры, -р
амфарны
амфібаліт, мін, “ту, “іце

амфібія -іі [111], -ій.
-іі
амфібрахій літ, -ія,
б
амфібрахічны
амфітэйтр -ра, -ры, граў
амшалы

і

часцей

амшэлы

абымшулы
амшанік -ка, -ку, -каў
амшара і амшарына адпаведна

тры, “р;

гне,

-ш,

часцей імшара, імшарына
амшарысты часуей імшарысты
амшыцьзак. , амшў, амшіиш,

амшыць,

амшым,

ам-

амшаёць, часцей
шыцё,
абымшыць
амшэлы і амшалы часцей
абымшзлы
амшць зак., -эе, -зюць,
часцей абымшэЭць
амылённе [пьне] зім., -пці
амяглыабл.
амяла -лё
амялўшка -шцы, -шак

секупд
ампір маст, “РУ, “ры

амярцвёлаець [рцьве] [сьць]
-цю і абмярцвёласць
амярцвёлы [рдьве] ў абмярдвёлы

амплітрбн эл., -на, -пе, -паў
амплітуда -дзе, -д

амярцвённе [рцьвеньпе] -нні
і абмярцвённе
амярцвёць [рцьве] зак., -ёю,

ампірны
амплідзін 2л., -на, -пе, -паў
амплітуўдцы
ампліфікаваць 4літ., зак. ёў
незак., ампліфікўю, -ўеш,

ампліфікацыя -ыі [ыйі]
амплуа н., нескл.
ампула -ле, ампутаваны
ампутавацца жхед., незак.,
ампутўецца, -ўюцца
ампутаваць хед., зак. і незак., ампутую, -ўеш, -ўе,
-ўюць
ампутацыйны
ампутацыя -ыі [ыйі], -ый
Аметэрдам г., Амстэрдама,
Амстэрдаме”

амстэрдамскі
амудар'іпскі
Амудар'я р., Амудар'і
разх.,

чуся,
-чышся
“чыцца, -чацца

двёць

амярцвтёны [рцьвё]
:

амярцвіць [рцьві], зак., амя-

“уе, -ўюць

амужмчыцца

“беш, -ёе, -ёюць і абмяр.

ртвлю, амярцвіш [рдьві],
віць, -вім,
амерцвіцё,
амярцвяць

амяшчёніцца зак., -пюся,
-пішся [сься], -ніцца, -пяцца
амяшчаньвацца кнезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца

ацабазін хіх., аў, -а

апабазіе бат., -су, -

апабалізм фізіял., Зі, зме

апабалія і [йі]

апабаптызм рэл., -му, -ме
апабаптііет -ста, -сце [сьце],
зак.,

(сься],

амулёт -бта, -ёцс, -бтаў
амулёвы

-стаў
апабаптистка -тцы [стц],
-так
апабаптыесцкі
апабіёз біял., -зу, -зе

амупіцыйпы
амуніцыя “мі [ыйі]

апабіятычны

Амўр Р. Амўра, Амуры

апаграма літ., -ме, -м

амур ліф. -ра, -ру, -раў
амўрнічаць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
амўрцы

Амўрская вёблаець [сьць]
Амурскай вббласці

апігр (дзікі асёл) -ра, -ры,
-раў
апаграмны
ападзіраванне [пьпе] фіз,
-цпі
ападзіраваць зак, і незак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць

г.

Ападыра,

апёдырскі.
Ападырскі хрыбёт Апёдырскага хры! та [пт]
апакалўф літ., -фа, -фе
апакардысвыя бат., а,
апакбнда -дзе [цьдзе], -д

“даў.
апакрўза -зе

і

.

аналаг -га, -гту, таў
апалагавы

аналагічна прысл.
апалагічнасць [сьць] -цю
апалагічны
апаёліз -зу, -зе, -заў

апалізаваны
аналізавацца гезак., апалі-

,

зўецца, -ўюцца

аналізаваць кезак., апалізўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
аналізатар -ра, -ры, -раў
аналізатарны
апалізатарскі
аналітык -ка, -ку, -каў
аналітыка -ыцы
аналітыка-сінтэтичны

аналітычна прысл.
аналітычны
аналбгія -іі [ны], аналбй царк., -дя, “бі [ойі],

-бяў
аналы-лаў
анальгін фарм., -ну, -не
анальныанат.
анамалія -іі [ійі], Эй

апамальнаець [сьць] -цю
анамальпы

анамарфізм геал., -му, -ме
анамастыка лінгв., -ыцы
анамастычны
апаматалагічны
лінгв.,
анаматалбгія

-і

[і]

ан4мнез -зу, апамнестычны

апанае -са і (36.) -су, -се,
-саў
апанасны і анацасавы
апанізм -му, -ме
апапім -ма, -ме, “маў
анапімка -мцы, “мак
ананімпа прысл.
анапімпы
апапімшчыкразх., -ка , “КУ,
-каў

апанімшчыца разм., -цы, -ц
апаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
ананістка -тцы [стц], -так
апапеавапы
анапсавацца незак., апапсўецца, -ўюцца
апапсаваць

зак.

і

незак.,

апансую, -ўеп, -ўс, “ўюць
Анапа г., Апапе
анапест
літ. -ста,
-сце
[сьце]
апапестычны
анаплазма біял, -ме
апаплазмбз -зу, апапскі
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апармальнасць

ацізатроццы
.

ААА

анармальнаець [сьць] -цію
апармальны
ацартіт хін., -ыту, -ыце
анарха-сіндыкалізм паіт.,

-ме
-му,
;
:
4
апарха-сіндыкаліст
-сце [сьце], -стаў

-ста,

-нцу, -ицаў

анархіст -ста, -еце
-стаў

[сьце],

анархістка -тцы [стц], -так

анархісцкі

анархічшя

апархія -і [ійі]
апатавашце [ньне] -нні
анатаваны
анатавацца незахк., апату-

ецца, -ўюцца

анатаваць зак. і незак., ана-

тую, ўеш, -ўе, -ўюць
анатаксін -ну, -пе

анатам -ма, -ме, -маў
анатаміраванне [ньне] -нні

анатаміраваны

апатаміравацца незак., -ру-

ецца, руюцца

анатаміраваць зак. і незак.,

-рую, -руеш, -руе, -руюць

апатамічка разж., -чцы[цц],

-чак
апатамічна прысл.
анатамічны
анатацыя -ыі [ыйі], -ый
анатбмія-іі [ій1]
анёты царк. гіст., -таў

анафара лгіт., -ры, -р
апафарычны
анафема царк., -ме
апахарт -Эта, -Зце, -этаў

апахрапізм -му, -ме
анахранічны
апаэрабіёз біял., -зу, -зе

анаэрастат тэх., -ата, -ёце,
-дтаў

апаэрдб -ба, -бе, -баў

анаэрббны
ангажыраваны уст., тэатр.

ангажыравацца уст., тэатр.,

зак. і незак., апгажыруюся, гуешся [сься], -уецца,
зуюцца

ангажыраваць уст., тэатр.,
зак. і незак., апгажырую,

“уеш, -уе, -уюць

уст.,
ацгажэмёнт
літа, -нце [цьце]

тэатр.,

ангар -ра, -ры, -раў
Апгара р., Апгары

2ім.,

“даў,
ацгілридавы

апглікапец рэл., -пца, -ицу,
-іцаў
апгліканпскі
апгліцизм лінгв., -ма, -ме,
гмаў
англічане -н
апглічёнін -на, -не, мн. англічане, -н
англічанка -нцы, -нак

Апглія Англіі [ійі]
апгбб спец., -бу, -бе
Ангбла Анголе
апгбльскі
ангбрскі
ёнгетрэм [хстр] фіз., -ма,
-ме, -маў
андаксін фарм., -ну, -не

андалўзец -зца [сп] -зду,
-зпаў
Андалузія Андалузіі

апдалузка [ск] -зцы [сц],
-зак
андалузекі [ск]
Андалўзскія гбры [ск] АнАнда-

мёпскага мбра
андантэ муз., прысл., наз.
н. неска.
андапціпа хуз., прысл., наз.
н., нескл.
андарак -ка, -кў, -коў
андарачны
ацдатра -ры, -раў
апдатравы

Апдзіжап [пьдзі] г., Апдзіжана, Андзіжане

андбграф 2л., -фа, -фе, -фаў
Андбра Андбры
андбрскі

андрагёп фізіял., -пу, -не
апдрагенёз -зу, -зе
апдскі [апцкі]

андулятар спец., -ра, -ры,

апгариы
апгарманічны
апгарскі
апгідруд

англафія -ла, -ле, -лаў
англафільскі
апглафільства -ве
англафбб -ба, -бе, -баў
апглафббскі [пск]
апглафббства [пств]) -ве
ацглезіт гім., “іту, -іце
апглійскі

далузскіх гор
Андамёнскае мбра

“раў,

андулітарны

-ду,

-дзе,

апгідрыдиы
ангідріит мій., -вту, -мце
ангідрытавы
апгіна -не
апецы
ангінбзни
апгламан -па, -ле, -наў

Анёга р., Апбзе
Анбяіскае
вбзера::

Апбискага вбзера
ацёжскі [шск]
апскдатычна [гд- з
бухн. г] прысл.

[шск]

вы-

анскдатичнасць [гд -- з вы-

англаеаксбнскі

анёрха-сіндыкалісцкі

анархізм -му, -ме

англаманія -іі [ійі]
апгламанка -нцы, -нпак
аигласаке гіст., -са, -се,
-саў
апгласа4кскі
ацгласаксбнец гіст., -пца,

апдуляцыя фіз., -ыі [ыйі]
Апды (горы) Анд і Андаў

андыец апдійца, -цу, -цаў
апдийка зяйцы, -мск
апдыйскі
андынарнік гіст., -ка, -ку,

-каў

андынарыя гіст., -ыі [ыйі

андэзін мін, -ну, -пе
апдэзіт гсамл., -іту, -іце

бухн. г] [сьць] -цю
анекдатычны [гд--з выбухн. е]
ацсёдбт [гд-- з выбугн, г]
-бта, -бце, -бтаў
апексійны
анексіравацне [пьпе] -нпі
апсксіравапы
апсксіравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

анексіраваць зак.

і кнезак.,

“рую, -руепі, -руе, -руюць
апёксія -іі [ійі], -ій
апексіяніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
анексіянісцкі
метэар.,
апемаклінбграф
-фа, “фе, “фаў

апемамётрыя жхетэар., гыі
[ыйі]
анемафілія бат., -іі [ійі]
апемахарыя бат., -ыі [ыйі]
анемічнасць [сьць] -цю
анемічны
анемія мед., -іі [ійі]
апембграф -фа, -фе, -фаў
апембметр -ра, -ры, -раў

анембна бат., -не, -н
апербід [ойі] фіз., -да, -дзе,

за
ў
анестэзіёлаг -га, -гу, -гтаў
апестэзійны
анестэзін фарм., ну, -не

апестэзіраваны хед.

апестэзіравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

апестэзіраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, “руе, -руюць

ансстэзіруючы

анестэзія -іі [ійі]

ацестэзіялагічны
анестэзіялёгія -іі [ійі]

апестэтінчны лед.
ацетбл 2ім., -лу, -ле
анеўрызма хед., -ме
анеўрын біял., -пу, -не
анёл -ла, -ле, -лаў
апёлак -лка, -лку, -лкаў
анёльскі
апзерын фізіял., -пу, -не

апі прысл., часц.

апівбдпы і апіводзій разм.
апігадкі [тк] разм., прыся.
апігіляцыя фіз., -ыі [ыйі]
апід тэкст., -ду, -дзо
.
анідзё разм., прысл.
аніёп гім., -на, -пе, маў

апіённы
апізагамія біяйл., -іі [і].
апізакария спец., -мі [ыйй
апізамерияспец, -мі [ыйі]

апізатрапія
[йі]

фіз.,

бат,

3

апізатрбннаець [сьць] -цю
апізатронны

А

анізвання

разм.,
[цьня]
апізвання
прысл.
ацікблі разм., прысл.
анікблькі прысл., займ.
анілафарбавальнік гхім., -ка,
-к
аціліц -ну, -не

апіліпавы
-ыі
маст.,
апнімалізацыя
[ыйі]
анімалізм -му, -ме
анімаліст -ста, -сце (сьце],
-стаў

.
л
к
с
е
н
,
м.
,
г.
у
в
и
р
а
н
а
п
а
т
н
А
антапанаріиўскі
ь]
ьц
(с
ь
ц
с
а
н
ч
і
м
і
н
а
т
н
а
лінев., -цю

антанімічны
гіст,
Антапта
[цьце]

,
Антанце

Антарктада Антарктыдзе
г.

Аптарктыка Аптарктыцы
антарктычпы

Антарыо (возера) н., неска»
(правінцыя) ж. нескл.

антахлбр

біял.,

2ім.,

-рУ,

гры

апімалістичны
анімалзьны

апімістычны
апіе бат., -са і (3б.) -су, -сеё,
-саў
анісавы
апіеаўка -ўцы
апіхтб разм., займ.
анічбга разхм., прысл.
гапічўць разм., прыся.
анішто разм., займ.
аніяк разм., прысл.
аніякі разм., займ.
апкалагічцы лед.

анкалогія -іі [ійі]
Анкара г., ж., Анкары
анкёрскі
ёнкер спеу., -ра, “ры, -раў
апкерны

анкербк мар., -рка, -рЕў

анкербўка тэ2., -ўцы
апкерйт мін. -ыту, -ыцо
анкбта -бце, -бт
анкетаванне [ньпе] -ппі
анцкетаваць зак. і незак.,
-тўю, -туеш, -тўе, -туюць
апкётна прысл.
анкётны
анкілазаўр заал, -па, -ры,

“раў

апклёў геагр., -ёва, -ёве
анкблаг хмед., -га, -гу, -гтаў
анкбль фін, -ля, -лі
апкбльны
анбд фіз., -да, -дзе, -даў
анбдиы

анбне -са, -се, -саў
анбфелее заал., -са, -се, -саў
анеймблевы
ансамбль -ля, -лі, -ляў
ацтабіялёгія -іі [ійі]

аргіт.,

-пце [ньце], -птаў

-ита,

аптабуе фарм., -су, -се
аптаганізм -му, -ме
аптаганіст -ста, -сце [сьце],
“стаў
антагапістка
“тцы [сту],
-так
ацтагапіетычны

аптагепёз біял., -зу, -зе
аптагенетычны

аптагенія біял., -іі [ійі]

анталагізм філас., -му, -ме
анталагічны літ., філас.
анталогія -іі [ійі-ій

Антвбрпен г., Аптвёрпена,
Антвёрпене
.
антвёрпенскі
аптби разм., -на, -пе, -наў
агбць
антбнаў
антбпаў:
мед., разм.
антонаўка -аўцы, -авак
аптбнім плінгв., -ма, -ме,
-маў

аптракбз жмед., -зу, -зе
антракт -кту, -кце, -ктаў
антрапагенсз -зу, -зе
аптрапаграфія -іі [ійі]
антрапалагічны
аптрапаябгія -іі [іб]
аптрапамарфалбгія -і [ійі]
аптрапамарфізм -му, -ме
ачтрапамарфічны
антрапамёр -ра, -ры, -раў
аптрапаметрычны
антрапамётрыя -ыі [ыйі]
антрапамбрфны
аптрапаніміка лінгв., іцы

антрапанімічны
аптрапапімія лінгв., -іі [ійі]

антрапасафічны

антрапаебф -фа, -фе, -фаў

антрапаебфія -іі [ійі]
антрапасбфскі
аптрапафаг -та, -гу, -гаў
аптрапафагія -іі [ійі]
аптрапафббія хед., -іі [ійі]
антрапацэнтрызм -му, -ме
антрапацэнтрычны
антрапбід [ойі] -да, -дзе,
-даў
антрапбідны[ойі]
аитрапблаг -га, -гу, -гаў
аптрапбнім лікав., -ма, -ме,
-маў
аптраціт -йту, -ыце, -мтаў
аптрацытавы
антрацітны
антраціт гім., -ну, -пе

аптрацэнавы
антраша п., нескл.
аитрыкбт кул., -бту, -дце,

-дбтаў
аптрэ тэатр., н., нескл.
аптрэпріяза тэатр., -зо, -з

аптрэпрэцёртэатр., -ра, -ру,
“раў
аптрэнрэнёрскі
аптрэпрэпёрства -ве
ацтрэпрэнёрстваваць

-ствуеш,
-ствую,
зак,
-ствуе, -ствуюць

антрэсблі -лой і -ляў, адз.

аптрэсбль, -ллю [льлю]

аптураж уст, -ку, кы
аптыгіст., ёптаў

тэг.,
антыабледзяняльнік
-ка, “ку
аптыакісляльнік [сьля] гім.,
-ка, -ку
антыалкагбльны
аптыамерыканізм -му, -ме
антыамерыканскі
ацтыбактэрыяльны

аптыбальшавізм-му, -ме

аптацыяп 2ім., -ну, -пе

анімізм -му, -ме

аптаблемёнт

антыкварыят

антыбальшавіцкі

антыбіётык -ка, -ку, -каў

аптыбіятычны
аптыбуржуазны
аптываёнцы
антывібратар тэг., -ра, -ры,

“раў

антывіруе лед., -са, -се, -саў
антыгён фізіял, -пу, -не,
-паў
аптыгённы
аптыгігіенічны
аптыгістаріичны
антыгравітацыйны
:
антыграмадскі [цк]
антыгуманізм -му, -ме
аптыгуманістычны
аптыгумаённаець (сьць] -шо
антыгуманны
апцтыдагматычны

антыдарвінізм -му, -ме
-ста, -сце
антыдарвініст
[сьце], -стаў
аптыдзяря:іаўны
антыдыялектычны

антыдэмакратызм -му, -ме
аптыдэмакратычны
антыдэпрэсёнт фархл., -нту,
-аце [ньце]

аптыдэпрэсіўны
ацтыдэтанатар тэг., -ра, -ры,
“раў
апнтыдэтапацыйны тэх.

аптыімперыялістыичны
аптык уст, разлм., -ка, -ку,
-каў
антыкаагулянт г2іх., -нту,
-пце [ньце]
аптыкалапіяльны
антыкамуізм -му, -ме
аптыкамупіст

-ста,

[сьце], -стаў

-сце

антыкамупістичны
аптыкапстытуційны
антыкапіталістачны
ацтыкаразійны
антыкаталізатар гіх. -ра.

“ры, -раў
аптыкатод фіз.,

“даў

-да,

-дзе,

аптаква палігр., -ве
антыквар зра, -ру, -раў

аптыкварны
це-

антыкварыят

-яце

гапдл., -йту,
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антыклерыкалізм

апагацсны
а

н
ан

антыклерыкалізм -му, -ме
антыклерыкальцы
антыцліналь

геал.,

-ллю

[льлю]
аптыклінальны
антыкбемае -су, -се
мат.,
антылагарыфм

ацтысёцтыка -ыцы

[пьпе]

аптысепціраванпе
-ма,

-нпі

аптысклератычны
аптыспастычны хед.

ацтылбпа -пе, -п
Антыльскія астравы
тыльскіх астравбў
аптымагнітны
антыманапалістычны

Ан-

ацтымапархічны
антымаральны

антыстрафа літ., -фё, ми.
антыстрофы(з ліч. 9, 3, 4
аптыстрафи), -ф
антытаксін -пу, -пе, -наў
антытаксічны мед.
антытэза -зе, -з
аптытэзіе філас., 4ог., -са,

аптымарксісцкі
антымастацкі
антымастацтва -ве

-се, -саў
аптытэтычны філас.

антыматэрыя -ыі [ыйі]
аптыматэрыялістычны
аптымстабаліт фізіял., -іту,
“це

антымікрббны

аптымілітарызм -му, -ме

-сце

-ста,

антымілітарысякі
антымбнія -іі [ійі], -ій

аптынавукбваець [сьць] -цю
аитынавукбвы
аптынамічны філас.
антынарбдны

антынацыянальны
антынбмія філас., -іі [ійі],

-й
антыпамёшчыцкі
антыпартыйны
антыпасат метэар.,
-йту,
-це, -атаў
апцтыпатрыятызм -му, -ме
аптыпатрыятычны
антыпатычны

аптыпётыя -ыі [ыйі], -ый
антыпедагагічна прысл.

антынпедагагічны
антыперыстёльтыка фізіял.,

зыцы
аптыпірын фарх., -ну, пе
антыпод -да, -дзе, -даў

антыпралетарскі

антыпратби -нпа, -пе, -наў

аптыпрыгбиніцкі [ньні]
аптыпрыгбнны
апитыракёта -ёце, -ёт
аптырастваральнік хіл., -ку
антырэлігійнік разхм., -га,
“ку, -каў

айтырэлігіішы
аптырэтыкулярины

антысбптык мед., -ку, -каў
ацтысептычны

-ме, -маў

антымілітарыст
[сьце], -стаў

антысемітызм -му, -ме
антысеміцкі

антыўрадавы

-сце
-ста,
антыфашыст
[сьце], -стаў
антыфашиетка -тцы [с”п],
-так
аптыфашисцкі
антыфеадальны
антыфермёнт біял., -иту,
-нце [ньце], -нтаў
аптыфібрыин фарм., -пу, -пе
антыфби хуз., -ну, -не
антыфрыз гім., -зу, -зе
антыфрыкацыйны тэт.
антыхлбр гім., -ру, -ры
рэл., лаянк.
антыхрыст
“ста, -сце [сьце], -стаў
антыцёла біял., -ле, -л
антыцыкланальны летэар.
антыцыклбп -ну, -не, -наў

антыцыклбнны

аптыцыпацыйны спец.
антыцыпацыя -ыі (ыйі]
незак.,
антыцыпіравацца

-руецца, руюцца
антыцыпіраваць зак. і незак., -рую, -русш, -руе,
руюць .
антычалавёчны

антычасціца [сьці] -цы, -ц
аптіячнасць [сьць] -дю
аптычны

аптыэлектрбн -па, -не, -паў

антыэстэтычны
антыядрб -ры, мн. аптыядры, аптыядзер і аптыяд-

раў

аптэпа -не, -н
антэнны
аптэрыдый

бат.,

-ыя,

-ыі

[ыйі]

фізіял.,

фарм.

аптырэчыва -вс, -ваў
антысавётчык [чч] -ка, -ку,

-каў
антысаветызм -му, -ме

аптысапёцкі
антысапітарнаець [сьць] -цю

аптысапітарны
аптысапітария -ыі [ыйі]
аптысацыйльны

аитысейсмічны (сьмі]

аптысеміт -іта, -іце, -ітаў

аптысемітка -тцы [цц], -так

анў разм., выкл.

апулягйнпе [пьпе] -нпі
ануляваны
апулявйцца пезак., апулібецца, -оюцца

ануляваць
апуліою,

зак. і незак,
лае,
лоеш,

-ююць

апуляцыя -ыі [ыйі]
ануча -чы, -ч
анўчпік -ка, -ку, -каў
:
апучніца -ды, -ц
апўчны
анфае прысл.

апфілада -дзе, -д
анфіладны
апчар бат., -ра, -ры, -раў;

(драўніна) -ру, -ры
анчбўе -са, -се
ашцлаг та, -гу

ёпшаюе -су,-се
анямёла прысл.

анлмёласць сьць] -цю

апямёлы
апямёнпе [цьпе] -ннеі

апямёць зак., -ёю, -беш, -бе ?

-бюць
апямёчанне [пьпе] -нці
анямёчаны
анямёчвапне [пньгсе] -ппі

апямёчвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
анямёчваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

-чуся,
зак.,
апямёчыцца
“чышся [сься], -чыцца,

-чацца
анямёчыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
абрта анат., -рце, -рт і

“ртаў

абртавы
абрыст

грам.,

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
апавёшчаны
апавівацца незак., -аЮюся,
-ёецца,
[сься],
аешся
-аюцца
“апавіваць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -4юць
апавіты
апаўюся,
зак.,
апавіцца
гўсшся [сься], -Ўёцца,
-ўёмся, -ўяцёся, -ўюцца
апагіць зак., апаўю, -ўёш,

-ўб, -ўём, -ўяцё, -ўюць;
апавіў, апавілё, -ло, -лі;

апаві, -іце
апавядальнасць [сьць], -цю
апавядальпік -ка, -ку, -каў
апавядальніца -ды, -ц
апавядальны
апавяданне [ньне] (дзеян-

не) -нні; (жанр) -цні,
-нпяў
апавядёцца незак., -аецца,
-аюцца
апавядаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць
апавясціць [сьці] зак., апа-

вяшчў, апавясціш [сьці],
ціць, -дім, апавесціцё,
апавясцяць
ХУ,
-ка,
апавяшчальнік
-каў
апавяшчальніца -цы, -Ц
,
апавяшчальны
апавяшчацца гезак., -аецца,
,
-аюцца

кезак.,
апавяшчаць
-аеш, -йс, -4юць
апавяшчэнне [пепе]
-ппяў

-4Ю,

-нці,
;

апагамія фізіял., -і [і]
апагамены

апаражняць

апаганіцца
АА
А
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апаганіцца зак., -пюся, -нішся [сься], -піцца, яцца

апагёніць зак, -ию, -1аш,
“піць, -няць

апаганьванне [ньпе] -нні

апаганьвацца незак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
апаганьваць

незак.,

-аю,

-аеш,-ае, -аюць

апагёй -бя, -ві [ейі]

апагбдзіцца

разм,

вак,

“дзіцца

апёд (плады) зб., -ду, -дзе
і ападкі

ападбние [пьне] -нні
ападаць незак. -де, -аюць
апйдкавы [тк] хметэар.
ападкі [тк] -каў
ападкі [тк] (плады) -дкаў,
адз.

ападак,

-дка,

-дку,

часцей апад

ападэльдбк фарм., -ку
апазіцыішаець [сьць] -цю

апазіцыйны
апазіцыя зыі [ыйі]
апазіцыянёр гра, -ру, -раў

апазіцыянёрка -рцы, -рак
апазнавальны
-нні,
апазнаванце [ньне]
-нняў
апазнавацца незак., апазпаёцца, -аюцца
апазнаваць незак., апазнаю,
-абш, -аё, -аём, -аяцё,
-аюць

апазнанне [ньне] -нні
апазинапы

апазиёць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -йюць
апазпёцце [зьпельне] -нні,
-нняў, часцей спазнёнце
апазпіцца [зьні] зак., апазнюся, апознішся (сься],
спіцца, -пімея, -піцеся,
-няцца, часцей спазніцца
апазняцца [зьля]
незак.
-яюся, -яешся[сься], -яецца, -Яюцца, часцей спазняцца
апаіць [айі] зак., апаю, апбіш [ойі], апбіць, апбім,
апбіце, апбяць; апаі, -іце
апак (гатупак гліны) -ку
апакаліпсіе царк., -са, -се
апакаліпсічны і апакаліптычны
апакбвы
апакрыфічныліт,
апал (камень) -лу,-.

(дзеянне)

часцей абпал

-лу,

-ле,

апала -ле
апалавы
апалагёт хніжин., -бта, -ёце,

-бтаў
апалагётыка -ыцы

-лкаў

гае, -аюць, часцей абпаль-

апаласкапы

апалаекёць зах, апалашчу,
апалбшчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
апаласиўты
апалаенуцца зак. -иўся,
-иёшся [сьпесься], -нёцца, -нёмся, -пяцёся, -аўцца
апалаепўць зак., -нў, -нёш
[сьпе], -нб, -пём, -няцё,
,
-іўць
разм.,

апалаць

зак.,

-аю,

-4еш, -ае, -аюць
апалены часцей абпалены
апалесцэнцыя

фіз,

-ыі

0,
[ыйі
апаліца -пе, часцей абпаліна
апалітычнасць [сьць] і апалітызм

адпаведна

-цю;

апалітычны

апаліць зак., апалю, апёліш,

-ліць,

“лім,

-ліце,

-ляць, часцей абпаліць
апалбг літ., -га, -гу

апалёгія -іі [ай кніжн.
Апалби міф., Апалбна, Апалбнпе
апалбпік -ка, -ку, -каў і палбнік
апалбекванпе [ньне] -нні

апалбсквацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аегшся
гаюцца

апалбекваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
апалбць зак., апалю, аполеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
апалубачны спеў.
апалубіць спец., зак., -блю,

“біш, -біць, -бяць; апалуб,

-бце [пп]

апалубка [пк] -бцы [пц]
апалублены
апалубіячык [пшч] -ка, -ку,
-каў
ападушкі -шак
апалчацца незак., -аюся,
“ешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
ападчаць гезак., -8ю, -ёспі,
-ас, -4юць
апалчыицца
зак.,
-чўся,
чышся [сься], -чицца,
“цімся, -чыцёся, -чацца

апалчыць

зак, -чў, -чыш,

“чаць, “чым, “ыце, -чАць

апалчэпец -цца, -пцу, -ицаў
ападчэнка -пцы, -пак
апалчэнне [пьпе] -ппі
апалчэцекі
апалы

апальванпе
[пьпе]
-нпі,
-нпяў, часцей абпальванппе

апалагстичны

апалагічня кліжн.
апалак разм, -лка,

апалёны

-му, -ме

ападыктычны філас.

апал

апальваць пезак., -аю, -аеш,

-лку,

апальвацца незак, -асцца,
“аюцца, часцей абпальвац-

ца

ваць
апальны(які знаходзіцца ў

апале)
апальня -ні, -пяў, часцей
абпальня
апальшчык -ка, -ку, -каў,

часцей абпальшчык

часе-

апёльшчыца -цы, -ц,

цей абпальшчыца

апалячанне (ньне] -нпі

апалячаны

апалячванне [ньпе] -нпі
апалячвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
апалячваць

-аю,

незак.,

гаеш, -ае, -аюць
-чуся,
зак.,
апалячыцца
г“ышся [сься]; -чыцца,
-чацца
апалячыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, “чаць
апамарфін фарх., -ну, -не
-аюся,
зак.,
апамятацца
-авшся

-аецца,

(сься),

-аюцца
апанаванасць [сьць] -цю
апанавённе [ньне] -нні
апанаваны дзеепрылм., прым.
апапаваць

зак.,

апапўе,

гўем, -ўеце, -ўюць
апацёнт -пта, -нце [ньце],
-нтаў
апапбитка разл., тцы [нтцд],
-так
апанеўрбз мед., -зу, апаніраванне [пьне] -нні
апаніраваць незак., -рую,
“руеш, “руе, “руюць

апапбўваць незак., -ае, -аем,
-аеце, -аюць
апацтіша прысл.
апантанасць [сьць] -цю
апаптапы прым., наз.
апанўраць разлм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
апанча гіст., -чы, мн.

апац-

чы, -чэй
апанятаваць зак., -тую, -туеш, -туе, -тўюць
апапятбўваЦь кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

апапапаке бат., -су, апаплексічны еб.

апаплёксія -іі [ійі]
апаплёктык хед., -ка, -ку,

“каў
апаражпёбине [пьпе] -нні
апаражпіцца зак., апарал:тося,
апарбнішся
[сьсяі, -піцца, -пімся, -пі-

цеся, -няцца
апаражніць зак., апаражпі,

апарбжшіш, -піць, -пім,
піце, -пяць
апарааяцца незак., -Яюся,
“яешся

[сься],

“Ясцца,

-Яюцпа ё апарбяпівацца
апаражияць
пезак., -яю,
-Ясш, -яе, -яюць і апа-
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апарапы

аперацыйпы

анна

апаербдкаванасць [тк] сьць]

рджнпіваць
апараны
апарасіцца зак.,
ца, -сяцца

апарат

-аце,

-ёта,

тэх,

-цю
апаербдкавание [тк] [пьпе]
кніжн., -нні
апаербдкаваны[ті]

..
апаросіц-

-атаў; (у іншыя

апасрбдкаваць [тк] зак. і не-

значэн

гак., -кую, -куеш, -куе,
-Еўюць
апастрбфа літ., -фе

нях) -ату, -аце

апаратпая наз.
апаратны

апастылець разх., зак., -ею,

апаратура тэх., -ры
апаратурны

-ку,

-ка,

[чч]

апаратчык

-веш, -се, -еюць

апастылы разм.
апастыляцца разхм., незак.,

гкаў
апаратчыца [94] -цы, -ц
апарвание[ньне] -пні, -нияў
незак., -аюся,
апарвацца

-Яюся, -Яешся [сься], -яецца, -яюцца
апастэрыёрца філас., прысл.

гаешся [сься], -аецца, аюцца
апарваць незак., -аю, -аеш,
,
,
-ае, аюць

апастэрыёрпасць [сьць] -цю
апастэрыёрны
апастэрыёры прысл.
апаеці [сьці] зак, ападзё,

ні, “няў
апарбжнепы
апарбжпівацца незак., -аец-

апасялёніій астр., -ія, -іі
[і]
апатіт мін. -ыту, -ыце,
-ытаў

ца
апарбжніваць

апатитавы
апатычна прысл.
апатычнасць [сьць] -цю
апатычны
апатыя -ыі [ыйі]
апаўдні прысл. і апбўдні
апаўзанне [ньне] геал., -нні
апаўзаць (асядаць) незак.,
-4ю, -4еш, -ае, -ёюць

-ўць

апарня спец., -ні, мн. апар-

па, гаюцца і апараліняц-аеш,

-ае,

незак. -аю,
і апа-

-аюць

райняць
апарбе -су, -се, -саў
апарбць разм., зак., апару,

апбраш, -ра, -рам, -раце,
“руць

апартамёцты-таў, адз. апартамёнт, -нта, -нце [ньце]
апартупізм -му, -ме

апаўзаць (прапаўзаць вакол, міма) незак., -аю,
-беш, -ае, -аюць, часцей
абпаўзаць
апаўзці [сьці] (асесці) зак.,
-зў, -збш, -зё, -зём, -зяцё,

апартуніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

апартуністка -тцы [стц],
-так
апартупістычна прысл.
апартупіетычны
апартунісцкі
апартэід [эбі] -ду, -дзе
апаршывець

-зўць

апаўзці [сьці] (прапаўзці
вакол, міма) зак., -зу,
-збш,

-ею, -ееш, -ее, -еюць

апарына разх., -пе, -н
апйарысты (парны, душны)
абл.

апарыцца зак., -руся, -рыш-

ся [сься], -рыцца, -рацца

апарыць

-ру,

зак.,

-рыш,

“рыць, -раць
апарэль тэх., -ллю [льлю]

апаскўджаны разм. і абпа-

скўджанцы
апаскўдажвацца

разх.,

не-

зак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца і абпаскуджвацца

апаскуджваць разхм., незак.,
гаю,

-аеш,

-ас,

-аюць

і

абпаскудзжваць
апаекўдзіцца разм., зак.,
-дзішся [сься],
-дкуся,
-дзіцца, -дзяцца іё абпаекудзіцца

зак.
разм,
апаскўдзіць
гдану, -дзіш, -дзіць, -дзяць
і абпасіёўдзіць

апаспарійя бат., -ші [ыйі]
апасродкавана [тк] прыся.

-зём,

-зяцё,

гзўць, часцей абпаўзці
апаўнбчы прысл. ў апбўпачы
апафегматы гіт., -таў

зак.,

разм.,

-зё,

апафегматычны
апафёма мат., -ме
апафебз гіст, тэатр., -зу,
-зе
паба ва
апафіза бат., геал., -зе
апахмяліцца разм., зак.
апахмялюся, апахмёлішся [сься], -ліцца, -лімся,
-ліцеся, -ляцца, часцей
пахмяліцца
апацэнтр астр., -ра, “ры
апёш наз., лм., -ша, -шы,
-гшаў; прым., нескл.
апашкі разл., прысл.

апашлбішше [пьпе] -нпі
апашлёць разм., зак., -ёю,
-беш, -бо, -бюць
апашлядца пезак., -яюся,
[сься], -ясцца,
-“Ясшся
-яюцца

апашляць кезак., -ЯЮ, -Ясш,
-яе, -Яюць

апашнь гіст., -шнЯ, -шиі

апаэтызавапне [ньпе] -нпі
ацаэтызавіцы

апаэтызаваць зак., -зўю,
“зўеш, -зўе, -зўюць
апаясаны
апаясацца зак.,

апаяішўся,

апайшашся [сься], -шацца,
-шамея,
-шацсся,

-пуцца

апаясаць зак., апаяшу, апа-

яшаш, -ша, -шам, -шаце,
-шуць

апайеваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

апёка апёцы
апекаванне [зьпе] -ппі
апекавацца незак., апяку-

юся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца і апякацца

апекаваць незак., апякўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць і апя-

каць

апельсін -на, -не, -наў
апельсінавы
апельсінны

апеляванне [ньне] -нні

апеляваць зак. ё незак.,
апелюю, -юені, -юе, -оюць
апелянт -нта, -нде [ньце],
-нтаў

апелятыў лінгв., -ыва, -ыве,
-ываў
апелятыўны
апеляцыйны

апеляцыя -ыі [ыйі], -ый
апёпдыке анат., тэзх., -са,
-се, -саў
апендыцыт жед., -ыту, -ыце
Апепінекі паўвостраў Апе-

пінскага паўвдстрава
Апеніны (горы) Апенінаў
апёпька -аьцы, -нек

апепсія мед., -іі [ійі]
апераджальпы

незак, -4ю,
апераджаць
-деш, -ёе, -ёюць, часцей
апярэджваць

аперазаны і апяразаны
аперазацца раз.х., зак., апеапяражашся
ражўся,

-жамся,

[сься],

-жацца,

ражў,

апяражаш,

жэкацеся, -куцца
аперазаць разм., зак., апе-жка,

-жам, -каце, -жуць
апёрапы
аператар -ра, -ру (чалавек)

і -ры (апарат), -раў
-рцы,
разхм.,
аператарка

-рак

аператарпая газ.
аператарская газ.

аператарскі
аператыўка

разм., -ыўцы,

-ывак
аператиўна прысл.
аператіўнпаець [сьць] цю
аператиіўцік -ка, -ку, -каў
аператіяўпы
аперациішая наз.

апераційны

аплікатурны
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АААЕ
аперацыя

аперацыя -ыі [ыйі], -ый
апёрвацца незак., -аецца,
,
,
гаюцца
апёрці зак., абапру, -рэш,

-руць;
-рэ, -рбм, -рацё,
-лі,
абапбрла,
абапёр,
,

часцей абапёрці

абапруся,
апёрціся зак.
-рэцца,
[сься],
-рэшся
-рбмся, -рацёся, -рўцца;
абапёрлася,
абапёрся,
гліся, часцей абапёрціся
аперцыпіравапы псітал.
аперцыпіравацца

невак.,

“руецца, -руюцца

аперцыпіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

аперцэпціііпы псітал.

аперцэпцыя -ыі (ыйі

аперыраванне
зні

[ньне]

аперыравацца

незак.,

аперираваны

мед.,

-аюся,
незак.
апірацца
[сься], “ёсцца,
-дешся
гёюцца, часцей абапірац-

апе-

суецца, зуюцца

аперыраваць зак. і незак,
-уеш,

-уе,

-уюць

аперытыў -тыву, -тыве

апёрыцца зак., -рыцца, -рац-

па
апёрыць зак., Ву, -рыш,
“рыць, -раць
аперыядычнасць [сьць] фіз.,
-цю

аперыядычны
аперэта -эце, -Эт
аперэтачны
аперэтка разм., “тцы [цц],
-так
апёты і апяяпы
апетіт -ыту, -ыце
апетытна прысл.
апетытнасць [сьць] -цю
апетытны

апёць зак., апяю, -яёш, -яё,

-яём, апеядё,
апяюць;
апёй, апёйце і апяйць
апёчак -чка, -чку, -чкаў

апёчацыі абпёчаны
апёк -ку
апёкавы

апівацца разм., незак., -4юся, “аешся [сься], -аецца,
гаюцца
апіваць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -Аюць
апійскі
апілаваны і апілбваны, абпілаваны, абпілбвацы

апілаваць зак., апілўю, -ўеш,
-ўе, -ўюць і абпілаваць

апілкі -лак
апілбвачны

апілбўванне [пьпе] -пні ;і
абпілёўвацце
апілбўвацца пезак., -асцца,
гаюцца і абпілбўвацца
апілёўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і абпілбўваць

апілбўка -ўцы ў абпілбўка

г

”

апірйаць незак., -ёю, -аеш,
ца

-4е, -бюць, часцей абапі,
раць
апірышча разм., -чы, -ч ёі
-чаў

апісальна прысл.
апісальна-гістарычны
апісальнасць [сьць] -цю
апісальніцтва -ве
.
,
апісальцы
апісанне (ньпе] -цні, -нняў
апісапы дзеепрым., прым.
апішацца,
апісёцца зак,

“шуцца

апісаць

рируюся, -уешоя [сься],
аперырую,

ў
а
к
у,
-к
а,
-к
к
ы
ч
ш
ў
б
з
я
і
ап
апілбўшчыца -ды, -ц
апіцаць незак., -бю, -аеш,
,
-4е, -бюць

ая

зак., апішу,

апі-

шаш, -ша, -шам, -шаце,
-шуць
апісванне [ньне] -нні
апісвацца

незак.,

-аецца,

-аюцца

апісваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
апіска апісцы, -сак
апіцца зак., ап'юся, ап'ёшся [сься], ап'ёцца, ап'ёмся,

ап'яцёся,

аптюцца,

часцей абапіцца
Апія г., ж., Анпіі [ійі]
аплаёвіцца зак., -віцца, -вяц-

ца
аплёвіць зак., аплёўлю, аплёвіш, -віць, -вяць
апладатварёльнасць [сьць]
перан., -цю і апладняль-

насць

апладатварацца незак., перан., -бецца, -ёюцца і
апладняцца
апладатвараць кезак., пе-

ран., -4ю, -аеш, -ёе, -аюць

і апладняць
апладатварицца зак., перан,
апладатабрыцца, -рацца і
апладніцца
апладатварыць зак., перан,

апладатвару, апладатворыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць і апладпіць

апладатварэнпе [пьпе] перан., -пні і апладнённе

апладатвбранпаець
[сьць]
перан., -цю іаплбдненасць
апладатворацы перан, і ап-

лбднепы
апладзіраванце [пьпе] -пці
апладзіраваць угезак., -рую,
"руеш, -руе, -руюць

апладнённе [пьне] -ппі; перан.

часцей

апладатва-

рэнне
апладпіцца зак., аплбдпіцца, -няцца; перан. часцей апладатварыцца
апладпіць зак.,
апладшо,

аплбдпіш, -ніць, -нім, -ціце, -няць; перан. часцей
апладатварыць

апладняльнасць [сьць] -цю;

перан. часцей апладатва-

ральнаець
апладпяльнік
-ку, -каў

спец.

-ка,

,
апладняцца незак., -яецца,
часцей
перан.
-яюцца;
апладатварацца

апладияць незак., -Яю, -Яеш,

-яе, -Яюць; перан. часцей
апладатвараць
апаадыемёнты [сьме] -таў
,
аплаканы
аплакаць зак., аплачу, -чаш,
“ча, -чуць

аплаквапце [ньне] -нні
аплёквацца

незак., -аецца,

гаюцца
аплакваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
апламбаваны
апламбаваць захк., -бую, -бў-

сш, -буе, -буюць
апламббўванне [ньне] -няі

апламбоўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

апламббўваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
апламббўка -бўды, -бвак
апланёт фіз., -ата, -ёце
аплата -аце
аплётачны
аплаётка -тцы [цц], -так
аплётны

аплаўлённе [ньне] -нні

аплаўлены
аплаўляцца незак., -яецца,
-яюцца
аплаўляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
аплаціцца зак, аплёціцца,

а
цц
ця
аплаціць

зак., аплачу, аплёціш, -ціць, -цім, -ціце,
-дяць

аплачаны
аплачвание ([пьпе] -ппі
аплачвацца незак., -аецца,

-аюцца

аплачваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
аплёсці [сьці] зак., апляту,
апляцёш, -цё, -цём, ап.
цяцё, аплятуць; аплёў ?
апляла, -лё, -лі
аплёсціся [сьці] зак., апля-

цёцца, аплятўцца
аплёцены

аплёваны і апляваны
аплётка -тцы [ца]
аплаёўванне [ньпе] -ппі
аплеўвацца

-аюцца

хезак., -аецца,

аплёўваць незак., -аю, -аеш,

-ас. -аюць

аплік абал., -ка, -ку, -коў
апліката лат., -ёце
аплікатўра муз., -ры
аплікатурны
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аплікацыйны

апратаць

аа

аплікацыійны
аплікацыя -ыі [ыйі], -ый
аплікё спец., н., нескл.
аплічка -чцы [цц], -чак
аплбднецасць [сьць] -цю;

перан. часцей апладатвбрапаець
аплбднены, перан. часцей
апладатвбраны
аплбмб -бу, -бе
аплбт -бту, -бце
аплываты разл.
аплываць незак., -4е, -4юць
аплывінпа -пе

аплысці [сьці] ё аплиць
Зак., для абодвух аплыву, -вёш, -вё, -вём, -вяцё,

аплылё,

аплыў,
-вўць;
-лб, -лі
апліў -ыву, -аве
аплюхацыразл.

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

зак., -аю,

гаеш, -ае, -аюць

аплюхвацца незак.,

-аюся,

-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
аплюхваць гезак., -аю, -аеші,
-ае, -аюць
аплявёны і аплёваны
апляваць зак., аплюю, -юёш,
-юё, -юём, -юяцё, -ююць
аплявўха разм., -ўсе, -ўх

зак.,

разм.,

аплявўшыць

-шу, “цыш, -шыць, -шаць
аплятальны
аплятанне [ньне] -пні
аплятацца незак., -аецца,
-дюцца

аплятаць незак., -йю, -аеш,
-ае, юць
апбвеець [сьць] -цю, -цей
апбены
апбй -бю, -бі [ойі]
апбйвапне [ньне] -нні
апбйвацца

кезак.,

-аецца,

-аюцца

апбйваць незак., -аю, -агш,

-ае, -аюць
апбйка -бйцы, -бек
апойкавы
апбіны

апбка спец., -бцы, -бк
апбкрыф літ., -фа, -фе, -раў
апблаг літ. -га, -ту, -таў
апблак -лка, -лку, -лкаў
апблаты

апблванпе [ньпе] -ппі
апблвацца

кезак.,

-аецца,

-аюцца
апблваць зезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

апблец абл., -льца, -льцы;
-льцаў

апблкавы

апбмпіцца зак., -пюся, -нішся [сься], -піцца, -пяпца
апопа -пе

апбра -ры, -р

рка, -рку

апорны

апбрт -рту, -рце

апбортавы
апбрыцна -пе
апбстал рэл., -ла, -ле, -лаў

апбстальскі
апбстраф -фа, -фе, -фаў

апбсум заал., -ма, -ме, -маў
апбўдпі прысл. і апаўдпі
апбўзаць (поўзаючы, пабываць у розных месцах)

разм., зак., -аію, -аеш, -ае,
-аюць

апбўзваць

незак.

разм,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

апбўзепь геай., -зня [зьня],
-зні, -зняў

апбўзневы [зьне] геал.
апбўначы прысл. і апаўнбчы
апбфіз анат., -за, -зе
апбшлены
апбшліцца зак., -люся, -ліш-

ся [сься], -ліцца, -ляцца
-лю,

-ліш,

[ньне]

тэг.

апбшліць зак.,
-ліць, -лЯць
апбшні
апошняе наз.

апрабавённе

“нні, -нпяў

апрабаванытэг.
апрабавацца незак., апрабў-

ецца, -буюцца
апрабаваць

апрамёньванне і апрамянённе (пьпе] для абодвух
-ші, часцей абпрамёньваппе
апрамёньвацца і апрамя-

няцца незак., адпаведна

-аецца,

-аюцца; -Яецца,

-яюцца, часцей
абпрамёпьвацца
апрамёньваць і апрамяпяць
незак., адпаведна
“аеш, -аб, -аюць;

зак.

і

незак.,

-аю,
-яю,

-яеш, -яе, -яюць, часцей
абпрамёпьваць
апрамётная наз.
апрамётны
[ньне]
-ниі,
апрананне
“нняў

апранаха разм., -асе, -ах
апранацца незак.,
“ешся
[сься],

апбўзіны -н
апбоўзлы

аплюхацца разх., зак., -аюаплюхаць разх.,

адз. апбрак,

апбркі -ркаў,

-ёюся,
-аецца,

-бюцца.
апранаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -бюць

апрануты і апранены
апрануцца зак., апрапуся,
апранешся (сься], -пецца,
гнемся, -пецеся, -нуцца
апранўць зак., апранў, апрёнеш, -не, -пем, -неце,
-нуць
апрасаваныспец.
апрасаваць зак., апрасўю,

гўеш, -ўе, -ўюць

апраснёние [сьненьне] -нні,
-нняў

апраеняльнік [сьня] спец.,
зка, -ку, -каў

апрабую, -ўеш, -ўе, -ўюць
апрабатар тэгх.,, -ра, -ры,
“раў
апрабацыя -ыі [ыйі], -ый

апрасняльны[сьня]
апрасняцца [сьня] незак.,
гяецца, -яюцца і апрэсні-

тэт,

-яю, -Яеш, -яе, -яюць і
апрэсніваць
апрасбўванне [ньне] спец.
-нні
апрасбўвацца незак., -аец-

[ньне]

апраббўванпе
“нні, -пняў

апраббўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

апраббўваць тэх, незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
аправа -аве, -аёў
аправачны
аправіцца зак., апраўліюся,
аправішся [сься], -віцца,
-вяцца,
апрагіць гак., -ёўлю, -авіш,
гёвіць, -йвяць; апраў, -ўце
апрадмёціць

кніжн.,

зак.,

гбчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць

апрадмёчаны
апрадмёчванце

[пьне]

кпіжн., -ппі
апрадмёчваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
апраксія мед., -іі [ійі]
апрамёпепы часуей абпрамёпепы
, -піцца,
апрамёпіцца зак.
.
З рамё-пяпца, часцей абп
піцца
апрамёпіць зак., -шо, -піш,
-піць, -няць, часцей аб-

прамёпіць

вацца
апрасняць

ца, гаюцца

апраебўваць

[сьня]

незак.,

-аю,

незак,

-аеш, -ае, -аюць

апрасбўка -ўцы

апраставалдсіцца
-бшуся, -бсішся
-бсіцца, -бсяцца
апрастапыаб.

зак,
(сься],
,

апрастацца абл., зак., -аюся,
-аецца,
[сься]
гдешся
,
-аюцца
апрастаць абл., зак., -аю,

-деш, -4е, -аюць
апрасціцца [сьці] зак., апраапрбсцішся
шчуся,
[сьцісься], -ціцца, -цімся,
-ціцеся, -цяцца

апрасціць [сьці] зак., апра-

[сьці],
апросціш
шчу,
гдіць, -цім, -ціце, -цяць

апратапы

апратацца зак., -аюся, -асіп-

ся [сься], -асцца, -аюцца
апратаць (агледзець, ачыс-
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апратвацца

ціць, памыць) разм., зак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

апратвацца незак.,. -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

гаюцца

апратваць пезак., -аю, -аеш,

“ас, “аюць

апратка разм, -іцы [цца],
“так, часцей вбпратка
апратэставание [ньне] -нні
апратэетаваны
апратэставацца зак., -тўецца, -тўюцца
апратэставаць зак», -тую,

-туеш, гтўе, туюць
апратэстбўванне [ньне] -нні
незак.,
апратэстбўвацца
гаецца, -аюцца

апратэстоўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

апраўдальны
[ньне]
апраўдание

“нняў,
апраўданы

апраўдйцца

гёешся

апутаны

зак.

[сься],

-нні,
-ёюся,

-аецца,

-дюцца

апраўдаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -йюць

апраўдвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца

-аю,

незак.,

апраўдваць

-асш, -ае, -аюць

апраўка (дзеянне) -ёўцы;
спец., -аўцы, -авак
апраўлённе [ньпе] -нні
апраўлены
апраўляцца незак., -яюся,
[сься],
“яешся
-яецца,

-яюцца
апраўляць незак., -яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
апрацавапасць [сьць]
апрацаваны
апрацавадца захк., апрацу-

ецца, -ўюцца
апрацаваць зак., апрацўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць
апрапівець зак., -ею, -веш,
-ве, -гюць
апрацбўванпе [пьпе] -нні

апрацбўвацца гезак., -аец-

ца, -аюцца
апрацбўваць

-аю,

пезак.,

-аеш, -ае, -аюць

апрацбўка -бўцы, -бвак
апрацбўчы

апрацбўшчык -ка, -ку, -каў
апрацбўшчыца -ды, -ц
апрача прыназ. ў апроч
апрашчацца незак., -Аюся,
ешся

-дюцца

[сься],

-йецца,

апрашчаць незак., -4ю, -беш,
-4е, -йюць
апрашчэнне [пьне] -пнці

апрашчэпства -во
апрбствапце
[ньпе]
-нпі
апрбетвацца

абл.,

абл.,

незак.,

“аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

апрбстваць абл., незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
апрбч прыназ, часцей апрача
апрбш палігр, ваен. Уст»,
-ша, -шы
апруцяпёлы
апруцянёць зак, -6ю, -ёеш,
-бе, -бюць
апрыёрпасць [сьць] філас.
-цю
апрыёрны
апрыёрыпрысл.
апрыкраць разм., зак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
апрыкры
апрытомнець зак., -ею, -ееш,
-ве, -еюць
[ньне]
апрыхбдаванне
спец., -нні

апрыхбдаваны
апрыхбдаваць спеўу., -дую,

,

-дуеш, -дуе, -дуюць

апрычнікгіст., -ка, -ку, -каў
апрычніна гіст., -не

апрычныгіст.

апрэгчыся [хч] разм., зак.,
апражэшся
апрагуся,
[сься], -жёцца, -жомея,

-кацёся, апрагуцца; апрбгся [хс], апрэглася, -ліся

апрэснены [сьне]
апрбснівацца [сьні] незак.
-аецца,

часцей

-аюцца,

апраеняцца
апрэсніваць [сьні] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей апрасняць
апрэеніцца [сьні] зак., -ніц-

ца, -няцца

апрэеніць [сьпі] захк., -пю,
“ніш, -ніць, -няць
апрэтавацне [ньне] спец.,
-пі
апрэтавацца незак., -тўец-

ца, -тўюцца

апрэтаваць

зак.

і

незак.,

-тую, -тўеш, -туе, -“тўюць
апрэтура спец., -ры
апрэтўрпы
апрэтўршчык -ка, -ку, -каў
апрэтуршчыца -цы, -ц
апеанін фізіял., -ну, -пе

апсіда аргіт., -дзе, -д
аптавапыспец.
аптавацца
вак.
і незак.,
аптўецца, -ўюцца
аптаваць, зак. і незак,

тўю, -ўеш, “ўе, -ўюць
аптавік -ка, -кў, -коў

ап-

аптапт юр., -пта, -пцё [ньце],

-птаў
аптаптка
тцы
[нта],
літак
аптатэхпіка -іцы
аптацыя юр., -ыі [ыйі]
аптовы
аптымальна прыся.
аптымальны

аптымізатар-ра, -ры, -раў
аптымізаціяйпы
аптымізацыя -ыі [ыйі]
аптымізм -му, -ме

аптыміст -ста, -сце [сьце],

“стаў
аптымістка -тцы (с'пд], -так
аптымістычна прысл.

аптымістачнасць [сьць] -цю
аптымістычны
аптычны
аптэка -зцы, -5к

аптэкакіраўніцтва -ве
аптбкар -ра, -ру, -раў
аптбкарка. -рцы, -рак
аптэкарскі
аптэчка -чцы [цц], -чак
аптэчны
апублікаванне [пьне] -пні

апублікаваны
апублікаваць

зак.,

«кўеш, -кўе, -куюць

-кую,

апудлікбўванне [ньне] -нні
апублікбўвацца незах., -аецца, -аюцца
апублікбўваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
апўка апўцы

апўпцыя бат., -ыі [ыш], ый

апусканне [ньне] -нні
апускацца незак. -аюся,
-дешся

[сься]

-аецца,

-аюцца
апускаць пезак., -4ю, -аеш,

-8е, -дюць
апўсклівы

апускня:

апусташальнпасць [сьць] -цю

апусташальнік-ка, -ку, -каў
апусташальніца -ды, -ц

апусташальны
апусташацца незак., -аецца, -йюцца
-йю,
незак.,
апусташёць
-деш, -4е, -Аюць
апусташэнне [ньне] -нпі,

-пняў
апустбшапаець [сьць] -цю
апустбшанне [ньпе] -нні

апустошаны

апустбшванне [пьпе] -нні
апустошвацца незак., -аецца, -аюцца
апустбшваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
апустбшыцца зах., -шыцца,
-шапца
апустбшыць
-шу,
зак.,
-пцыш, -шыць, -шаць
апусцёлы[сьце]
апусцёнце [сьцепьпе] -пні
апусцёць [сьце] зак., -ёе,
-бюць
апусціцца [сьці] зак., апу-.

шчуся, апусцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцея, -цяцца
апусціць ўсьці] зак, апушчу, апусціш [сьці], -ціць,
-цім, -ціце, -цяць
апўтаны

аракчэсвец

ві

апутаць
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апўтаць зак., -аю, -аеш,-ае,

апярэджанце
-ппяў
апярэджаны

апіирсквацца пезак., -аюся,

гаешся

(сься],

-аецца,

-аюць
апўха -ўсе
апухёпне [пьне] -ппі
апухёць лезак., -йю, -аеш,

апіірскваць

апўхлаець [сьць] -цю
апухлы

апыренуць зак., -спу, снеш
[сьпе], -сие, -спуць і аб-

-4е, -йюць

апўхцуць

зак.,

-пу, -неш,

пе, -пуць; апух, апухла,
-лі

апўшаны
апўшванне [ньпе] -нпі
апўшвацца

незак., -аецца,

-аюцца
апўшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
апўшка -пцы
апушчаны
апушчэнне ньне] -нпі
апушына -не, -н
апушицца зак., апўшыцца,
-шацца
апўшыць зак., шыць

апушиць зак., апушу, апушыш, -шыць, цым, -шыце, -цаць
апушнне [ньне] -нні

апылённе (пьпе] бат., -ині
апыялепы
апыліцца зак., апыліцца,

-ляцца
апыліць зак., апылю, апы-

ліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць і апыяц, -ліш, -ліць,
глім, -ліцё, -ляць
апылкаванне [цьне] -нпі
апылкавёцца зак., -кўецца,
-уўюцца
апылкаваць зак., -“кўю, -кЎеш, -кўе, -кўюць
апылкбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
ацылкбўваць незак.,
-аеш, -зе, -аюць

-аю,

незак., -асцца,

-аюцца

апільваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

апыляльнік -ка, -ку, -каў
апылйцца незак., -яецца,
-яюцца

апылйць незак., -Яю, -Ясш,
-яе, -яюць
незак., -4Ююся,
апынацца
-аецца,
[сься],
гаешся

-біоцца

апынўцца зак., -нўся, -пёшся сься], -иёцца, -пёмея,
-яцёся, -пўцца
апітрсканы і абпырсканы
апіярскацца

зак.,

незак,

-аю,

гасш, -ае, -аюць і абпір-

-аюся,

-асцца,
[сься],
гасшся
гаюцца і абпіярекацца

апірскаць зак., -аю, -асш,
гас, -аюць і абпярскаць

ашрсквальпік (апарат) -ка,
-пу, -каў
ні,
апярскваппе (пье]
-гпняў і абітарекванне

апярэдзкванне

-пняў

-ппі,

[пьне] -пні,

скваць

апярэджвацца кезак., -аец-

піирснуць

апярэджваць нкезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і апера-

апытальнік -ка, -ку, -каў

апытальны
апытанне [пьпе] -пні, -цияў
апытаны
апытаць зак., даю, -аеш,

-4е, -дюць
-нші,
[пьне]
апитванце
-нпяў
апытвацца незак., -аецца,

-аюцца

ца, -аюцца

джаць
апярэдзіць зак., -ду, -дзіш,
-дзіць, -дзЯць

апярэшце [ньпе] -шші
апячатаны
апячатаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
апячётванне [ньне] -пиі

апячатвацца незак., -аецца,

-аюцца

кезак.,

-аю,

апытваць незак., -аю, -аеш,

апячатваць

апэцканыразм.
апэцкацца разл., зак., -аю-

апячы зак., апяку, апячэш,
-ч5, -чбм, апечацё, апякўць і абпячія
апячыся зак., апякуся, апя-чэцца,
[сься],
чэшся

-ае, -аюць

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
апцкаць разм., зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
апявальнік -ка, -ку, -каў
апяванпе [ньне] -нні
-ёецца,
апявйацца хезак.,
гаюцца.
апяваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -ёюць
апякацца (абпальвацца) незак., -бюся, -бешся [сься],
-бецца, -4юцца
-аюся,
апякацца незак,
-йецца,
(сься],
гбешся
гаюцца, часцей апекавацца
апякаць (абпальваць) незак., -аю, -аеш, -ёе, -бюць
апякаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей апекаваць

апільвальнік -ка, -ку, -каў
апільванне [ньне] -ннпі
апыльвацца

“аюцца і абпырсквацца

[ньце]

апякўн апекула, -пё, -нбў
апякўпка -ццы, -нак
апякунскі
апякўнства -ве

апякўнстваваць незак., апякўяствую, -уеш, -уе, зуюць
апялюха (пра вялікую зусту алеба, кавалак сала)
аба., Досе, -ох
атяпёласць [сьць] -цю

атгяпёлы
ап'япёппе (цьпе] -пні, -пдняў
ап'япёць зак., -ёю, -беш,
-бе, “ёюць
ап'янёпы
я,
т.
,
агяпіць зак., -шо,

-1ш,
гніць, -пім, -піцё, -пяць
ап'яцйльны
5.

ап'япяць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Я19ць

апяразаны і аперазйпы

апяразванне [цьпе] -нпі
апяразвацца разх., лнезак.,
“аюся, -асшся[сься], -аец-

ца, -аюцца

анлразнаць

разм.,

пезак.,

гаю, -асш, -ае, -аюць

-аеш, -ае, -аюць

-чбмся,

апечацёся,

апя-

кўцца і абпячыея
апяяны часцей апёты
апяйць зак., апяю, апяёш,
апяё, ацяём, апеяцё, апяюць, часцей апёць

ар ара, ары, браў
араб -ба, -бе, -баў
араббска араббсцы, -сак
арабёскавы
арабізм лінгв. -ма, -ме,
-маў

ра
й
е
ц
с
а
ч
,
-н
е,
-н
а
п
і
б
а
ар
,
біна

арабінавы часцей рабінавы
арабішпік [пьні] -ку
арабіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
арабістыка -ыцы
арабка [пк] -бцы [пп], -бак

Арабская

Рэспубліка Егі-

пет [пск] Арабскай Рэспўблікі Егіпет
арабекі [пек]

а
к
с
й
і
в
а
р
А
а
р
б
м
е
а
к
с
й
і
в
а
р
А
та мора
а
р
А
я
н
ы
т
с
у
п
я
а
к
с
й
і
в
Ара
війскай пустыні

Аравійскі паўвбстраў Аравійскага паўвбстрава

Аравія ж. Аравіі [ійі]

арагавёлаець [сьць] -цю
арагавёлы

арагавёние [ньюе] “апі
ь
ц
ю
б
е,
г6
к.
за
ь
ц
ё
в
а
г
а
р
а
арагапіт хі, -ІтУ, “іце

Арагві р., жс., нескл.

арагенбз гсал., -зу, -зе

араграфічны
араграфія -і [й
арак -ку

,
аракавы
е
с
к
а
р
А
,
а
с
к
а
р
А
,
р.
е
г
а
р
А
;
ў
а
л
г
е,
-л
а,
-л
л
у
к
а
р
а

еў
чо
ак
ар
.
м
з
а
р
к
е
в
с
э
ч
к
а
р
а
ца, -цу, -цаў

ардынарнасць
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акчэеўскі
ар
м
ы
аракчэеўскі гіст,
аракчзеўшчына -пе
арала уст., паэт., н. -ле
-аралісвыя наз.
аралія бат, сай: [ійі], -лій
Аральскае мбра Аральскага
мбра
аральскі
араматызатар -ра, -ры, граў
араматызацыя зыі [ыйі]
арамёецгіст., -ёйца, -ёйцу,
-ёйцаў
арамейка -ёйцы, -бек
арамёйскі

арангутан і арангутанг абпаведна -на, -ие, -наў; -га,

-ту, -гаў

арандаваппе [ньне] -нні
арапдаваны
арандавацца незак, -дўецца, “дўюдца

,

арандаваць зак. і незак,
арандўю, -ўеш, -уе, -ўюць
арандатар -ра, -ру, -раў
арапдатарка разм. -рцы,
-рак
арандатарскі
аранпдатарства -ве
аранжавы
арапжарэііны
арацжарэя -5і [эйі], -зй
арацжыраваны
аранжыравацца ху3., незак.,

“руецца, -руюцца
аранжыраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
аранжырбўка -оўцы, -бвак
арённе [цьце] -нпі
араны дзеепрым., прым.

арёц уст., -па, -пе, -паў
арёпка уст., -пцы, -пак
арапнпік -ка, -ку, -каў
арар царк., -ра, -ры, -раў
Арарат (гара) м., Арарата,
Арараце
арарацкі
арасіцца зах., арашуся, аросішся [сься], “сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца і арашўся, арасішся [сься],
-сіцца,
-сімся, -сіцёся,
-сяцца
арасіць зак., арашу, арбсіш,

-сіць,

-сім,

-сіце,

-сяць і арашў, арасіш,
гсіць, -сім, -сіцё, -ейць
арат -ата, -аце
аратай -ая, -аю, -аяў, часцей араты

аратар -ра, -ру, -раў
аратарскі

аратарстваваць разм. іран.,

пезак.,

-ствую,

-ствуеш,

-ствуе, -ствуюць
аратарыяльпы хуз.
аратбриы
араторыя -ыі [ыйі], -ый
араты паз. і аратай

араўкарыя бат, -ыі [ыйі],
ый

арахіс -су, -се
гарахісавы

часцей

-ку,

арахёў пік

арэшнік
незак,
арацца

аруцца

,
арэцца,

,

,

араць незак. ару, арэш,
арэ, арбм, арацё, аруць
.
арачныі аркавы
арачби этн., -па, -не, -паў
арачбнскі.
арашальнік -ка, -ку, -каў
,
араштальны

арашёцца незак., -аецца,
-аюцца
арашёць незак., -ёю, -аеш,
“е, -Аюць

арашбны

арашёнпе [ньне] -нні
арба -бё, мн. дрбы, ёрбаў
арбавірус мед., вет., -са, -се,

-саў
арбавірусны

арбалёт
-ётаў

гіст.,

,
-ёта,

-ёце,

арбіта -іце, -іт

.

арбітр -ра, -ру, -раў

арбітраж -ку, -жы
арбітраяшы
арбуцін: аім., -пу, -

аргаддзёл [дзьдзе] -ла, -ле,
-лаў
аргазм -му, -ме
аргалі заал., м., несел.
аргамак -ка, -ку, -каў
арган муз., -на, -пе, -наў
арганагенёз анат., бат., -зу,

-зе
арганагённыгеал.
арганаграфічны біял.

аргапаграфія -і [ійі]
аргёна-мінеральпы “іж.

арганаплёстыка мед., -ыцы
аргапатэрапеўтычны
арганатэрапіялед., -іі [ійі]
арганёўт -нёўта, -наўце,
-паўтаў
арганёлы біла», -Л, адз. арганёла, -ле
аргапізавіша прыса.
арганізавапаець [сьць] гцю

арганізаваны і аргапізбваны

аргапізавацца зак., -зўюся,
-зусшся [сься], "зўецца,
“зуюцца
аргапізаваць
зак., -зўю,
-зуеш, -зўе, -зўюць
аргапізатар “ра, -ру, -раў

арганізатарскі

-аюцца
аргапізоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
арганізўючы прым.
аргапік разм., -ка, -ку, -каў
аргёпіка раз», -іцы
аргапіст -ста, -сце [сьце]
-стаў
-тцы
разм,
аргапістка
(сц), -так
арганічна прысл.
арганічнасць [сьць] -цю
арганічны
арганны
арганбід [ойі] біял., -да,
“дзе, -даў ,

аргатызм плінгв., -ма, -ме,
-маў
аргатычны плінге.
аргбюрб
(арганізацыйнае
бюрб) н., нескл.
аргвывады

арбаліт буд., -іту, -іце
арбітальны
арбітны

ся, -аешся [сься], -аедца,

аргапізаціяйна-гаспадарчы
аргапізаційца-практачны
аргапізаційпа-тэхнічны
арганізаціійны
аргапізацыя “ыі [мйі], -ый
арганізм -ма, -ме, -маў
арганізбваны і арганізаваны
аргапізбўванпе [пьле] -папі
аргапізбувадцца пезак., -аю-

(арганізацый-

ныя вывады) -даў
аргентыт мін., -ыту, -ыце
аргенціна [ньці] заал., -не,
-н і -наў

Аргенціна [пьці] Аргенціне

аргенцінец [ньці] -нца, -нцу,
“нцаў
аргенцінка, [ньці] -нцы, -паі:
аргенцінскі [ньці]
аргенцінцы [ньці] -цаў

аргіліт мін., -іту, -іце
аргінін гім., -пу, -не
аргкамітэт (арганізацыйны
камітэт) -Эта, -Эце
аргнаббр (арганізавёны на-

66р) -ру, -ры

арго гінгв., н., нескл.

аргбн гіх., -ну, -

аргбпавы

аргбннызім.
арграббта (арганізацыйная

раббта) -бце
аргтэхніка (арганізацыйная
тёгніка) іцы

аргумёнт -ита, -пце [ньце],
-птаў
аргумептавіца прысл.
аргументаванасць
[сьць]
-дю,

аргумептаванне [пьне] -нні
аргумсптаваны

аргумептавацца незак., -туецца, -тўюцца
аргументаваць зак. і незак,
-тўю, “тўеш, -тўе, -тўюць
аргументацыя -ыі [ыйі]
аргуе уст., заал., -са, “се,
“саў
аргіпкло (арганічнае шкло)
-лё

арда гіст., ардзё, мн.

орд і брдаў

брды,

ардалія гіст., -іі [ійі]

зрданёпе гіст., -са, -се
Арджапікідзе г., м. песка.
арджапігідзеўскі
ардыпар спеу., -ра, -ры

ардынарац -рца, “рду, -рцаў
ард
ыпарнпасць [сьць] -цю

артшкола
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ардыцнарцы
А
А
А

ардынарны
ардынарыя уст. -ыі [ыйі]
ардыпата мат., -аце, -йт

ардынатар -ра, -арзу., -раў
ардыцатарская н
ардыпатарскі
ардынатуўра -ры

ардыпец гіст., -ица, -нцу,
-іцаў
ардінскігіст.
ардыншчына гіст., -пе
ардзн -ца, -ис, -паў
ардэпанбсец -нбсца, -ндсцу,
-нбсцаў

,
ы
ц
с
б
н
,
.
“
з
а
р
а
к
с
д
н
а
н
э
д
ар
-ібсак
ардэнанбены
ардзинскі

Ардзпы (горы) Ардэпаў
ар'ергард ваен., -да, -дзе
ар'ергардиы

аржапіца бат., -цы
аржапішча -чы, -чаў, часцей іржышча

н
а
к
э
р
,
ы
н
а
ж
р
і
і
і
п
а
арж

ёрка брцы, арак
бркавы часцей арачны
аркада аргіт., -дзе, -д

Аркадзія Аркадзіі [ні]
аркадскі [цк]
аркай -на, -не, -наў
арканны
аркёніць незак., -ню, -ніш,
-ніць, пяць

аркебуза ваен. гіст., -зе, -з
аркёстр -ра, -ры, -раў
аркестраваны
аркестравёцца кезак., -ру-

ецца, -рўюцца

,
.
к
а
з
е
н
і
,
к
ь
а
ц
з
а
в
а
р
т
с
е
к
ар

ь
ц
ю
у
р
“
,
е
у
р
,
ш
е
ў
р
,
ю
ў
“р
аркёстравы
аркестрапт -нта, -пце [пьце],
-птаў
аркестрантка

-тцы

[нта],

-так
аркестрапцкі
аркестрбўка -бўцы, -бвак

аркестрыёй муз.
“не, -паў

уст.» -па,

Аркнёйскія астравы
нёйскіх астравоў

Арі-

Арктыка Арктыцы
арктычны

аркуш -ша, -шы, -шаў
аркушпы
ў
а
ц
,
е
н
,
а
п
,
.
л
а
а
з
н
ё
л
р
а
арзейн з2ім., -пу, -пе
е
л
р
,
А
а
п
й
е
л
р
А
,
г.
н
ё
с
а
р
А
ёце
арлеанскі

арлекіи тэатр., -га, -не, гаў

арлекіпада -дзе, -д

арлекінекі
арлёц (радапіт) разм., мін,
арляцуў, -цы
арліны
арліца -цы, -ц
арлби тэкст, -пу, “пе

арабпавы
Арлёўская вобласць [сьць]
Арлоўскай вобласці

арлякбат., -ку

арбідцыя [ойі] бат., наз.
арба арла, арлё, арлбў

арляня і арлянё рознаскл,
для абодвух РДМ -ийці,
Т лём, мі. пяты», пят,

арбимік бат., -ку
арбшгікавыя бат., наз.

арайнка -пцы

-иятам, -пятамі, -пятах
Армавір г. Армавіра, Армавіры
армавірскі

арбшаны
арлёджыо лмуз., прыся., наз.
н., нескл.
арсепал -ла, -ле, -лаў

арсенальпы

армада -дзе, -д

арсенальцы гіст., -цаў

армёан 2ім., -цу, -пе

арсепіт 2ім., -іту, -іце
артабстрэл [пстр] (артылерэйскі абстрэл) -лу, -ле,

армадзіл гаал., -ла, -ле, глаў

арматура т7эг., -ры
арматуриы
арматўршчык -ка, -ку, -каў

арматўршчыца -цы, -ц
армёец армёйца, -цу, -цаў
армёйскі
Армбпія Армёніі [йі

арміравание [ньпе] спец.
зні
арміраваны
арміравацца спеў, незак.,

“руецца, “руюццазак.

арміраваць спец.,

зак., -рую,

і не-

-руеш, -руе,

;
ць
ую
“р
армірбўка спец., “ўцы

ёрмія -іі [ійі], -й
армяк -ка, -кў, -коў і світка
армяна-грыгарыянскі царк.
армяне -н
армянін -на, -не, -наў
армянка -нцы, -нак
Армйпекая Савёцкая СацыРэспўбліка
ялістычная
Армянскай Савёцкай СаРэспаўбліцыялістычнай
кі
армянскі
армячны
арнёмепт -нту, -нце [ньце]
-нтаў

арпаментаванне [пьне] -нні
арнаментаваны
арнамеитавацца незак., -тў-

ецца, -туюцца

арнамептаваць зак. і незак,
-тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
арцаменталістыка -ыцы
[сьць]
арнамептальнаець
-цю
арнаментальны
і
ы
,
.
т
с
а
м
ыя
ац
нт
ме
арна
[ыйі]
арнаментны

арсенід 2іх., -ду, -дзе

-лаў

артаганальны хат.
артагенёз філас., -зу, -зе
(артылерыйскі
артагбць
агбць) артаглю, -ні

артадакейльнаець

[сьць]

кніжн., “Цю

артадакейльны
артадацтыя мебд., -ыі [ыйі]
артадоке

кніжн.,

-са,

-се,

-саў
артадбксія -іі [ійі]
артаклаз лін., -зу, -зе

артапёд мед., -да, -дзе, -даў
артапедыст “ста, -сце [сьце],

-стаў
артапедычны

артапёдыя -ыі [ыйі]

артаскапія фота, і [ійі]
артафбефарныгіх.
артацнтр мат. -ра, -Ры,
“раў

артбаза [рдб] (артылерыйская база) -зе, -з

артбатаря [рдб] (артылезі
батарэя)
рыйская
[эйі], -Эй
артвучилішча (артылерыйскае вучылішча) -чы, ч
і -чаў

артдывізіён [рдд] (артыле-

рыйскі дывізіён) -на, -не,
-паў
(артылерыйскія
арткўрсы
кўрсы) -саў
(артылерыйскі
артналёт
налёт) -ёту, -ёце, -ётаў
(артылеартпадрыхтбўка
падрыятбўка)
рыйская,

-бўцы, -бва::
і
к
с
й
ы
р
е
л
ы
т
р
а
(
к
л
б
а
т
р
а
полк)

-палка,

-палку,

-палкбў

арнамецтбўка -ўцы
а,
-к
ч]
тш
[п
ык
шч
нт
ме
на
ар
-ку, -каў

артрбз мед., -зу, -зе
артрозаартрыт ед.

арнамёптыка -ыцы

артрыт хед., -ыту, -ыце

арпаментист

ласт.

-ста,

-сце [сьце], -стаў
арпаўтка с.-г. -тцы іца]
арніталагічны
арніталбгія -іі [й]
арпітаптЭр ав., -ра, гры,

“раў

ариітафауна заал., -не

арнітафілія бат, -і Ва]
арпітбз лмед., -зу, -зе
арнітблаг -та, -ту, ггаў

гыце

апу,
,

артрытны
,
а]
[ц
ы
ц
ч
.,
зх
ра
а
к
ч
і
ы
т
артры

-чак
артрытычны мед.

і
к
с
й
ы
р
е
л
ы
т
р
а
(
д
а
л
артск
Ў
а
Д
,
е
з
д
,
а
д
)
д
а
скл
і
к
с
і
м
р
е
л
ы
г
р
а
(
д
а
р
артспа
ў
а
д
“
,
е
з
д
,
а
д
)
д
б
р
сна

артшкбла

(артылерыйская

шкбла) -яе, “л

арыфметычна
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артыкль

НА

артыкль

-ля,

грам,

-лі,

.
-пяў
артыкул -ла, -ле, -лаў
артыкул уст., ваен. -ла,
-ле, -лаў

артыкульны
артыкулявацца лінгв. незак., -люецца, -лююцца
артыкулявёць незак., -люю,
-люеш, -люе, -лююць
.
..
артыкуляцыішы
артыкуляцыя -ыі [ыйі], -ый
артылериііскі
артылерыст -ста, -сце [сьце],

-стаў
артылёрыя -ыі [ыйі]
артыст -ста, -сце
-стаў

[сьце],

артястка -тды [стц], -так
артыстызм -му, -ме
артыстычна прысл.

артыстычнасць [сьць] -цю

артыстычны
.
артыт літ., -ыту, -ыце
артышбк бат., -ка, -ку, -каў
артэзіянскі

Артэк Артэка, Артэку
артэкаўскі
артэрыя -ыі [ыйі], -ый
артэрыяльпы

артэрыясклербз -зу, -зе
арўдавапне
-нні

арўдаваць

[пьне]

незак.,

арўдую, -уеш, -уе, -уюць

арудзянёць геал., зак., -ёе,
-ёюць

арфа -фе, -фаў

-гка,

арфавальшчык
-каў

-ку,

арфавалышчыца -цы, -цд
арфаванне [ньпе] -ппі
арфаваны

арфавацца незак., арфуец-

да, -ўюцца

арфаваць

-ўеш, “ўе,

хнезак.,

арфую,

-ўюць

арфаграма лінгв., -ме, -м
арфаграфічны
арфаграфія -іі [ійі]

арфаэпічны

арфазпія -іі [іййЙ
арфіст -ста, -сце

-стаў

[сьце],

-раў

архаізаваны [айі]

архаізавацца [айі] пезак.,
“зўецца, -зуюцца
архаізаваць [айі зак. і незан, -зўю, -зўсш, -зўе,

-зўюць
архаізацыя [айі] -ыі [ыйі]
архаізм [айі] -ма, -ме, -маў
архаіка [айі] -іцы
архаіст [айі]
-ста,
-сце

“тцы [стц],

-так
архаістичны [айі]

архаічна [айі] прысл.

.
архангельскі
архар заал., -ра, -ры, -раў
архаравец

разм,

лаянк.

-раўца, -раўцу, -раўцаў

,
археаграфічны
археаграфія -іі [15]
археазбйскі
.
археалагічны
археалбгія -іі [ійі]
археаптэрыкес палеант., -са,
-се, -саў
архёйскі геал.

ф
аў
,
ра
-ф
,
-фе
бг
-фа
хе
ар
археблаг -га, -гу, -гаў
“архетып /інгв.,

-пе,

-па,

-паў

архібіскуп -па, -пе, -паў

архібіскупскі

архівазахаванне [ньпе] -нні
архівазнаўства -ве
архіварыуе -са, -се, -саў
архівасхбвішча -чы, -ч ё
архівіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
архідныя бат., наз.
архідыякан ўдарк., -па, -не,
-наў
архідыяканскі
архідэйныбат. .
архідзя бат., -зі [эйі], -5й
архіепіскап -па, -пе, -паў
архіепіскапскі
архімапдрыт -ыта, -ыце,
-ытаў
архімандрыцкі

архіпастыр -ра, -ру, -раў

архіпастырскі
архіпелаг -га, -гу, -гаў
архірэй -бя, -5ю, -бяў
архірэйскі
архірэйства царк., -ве
архітраў аргіт., -ёва, -ёве
архітэктацічны

арфістка -тцы [стц], -так
архазаўр палеант., -ра, -ры,

[сьце], -стаў
архаістка [айі]

[сьць] Архангельскай вобласці

-чаў

разх.,

разм,

архаічнасць [айі] [сьць] -цю
.
архаічны[айі]
архёпгел рэл., -ла, -ле, -лаў
Архапгельск г., Архёнгельска, Архёпгельску.
вобласць
Архангельская

архітэктар -ра, -ру, -раў

архітбктарскі
архітэктбпіка -іцы

Арцёмаўск г., Арцёмаўска,
Арцёмаўску
арцёмаўскі

арча бат., арчы

арчінесц -пца, -нцу, -нцаў
арчынка -нцды, -нак

арчышскі
аршад (напітак) -ду, -дзе
Аршанскі раён Аршанскага

раёна
аршын -на, -не, -наў

аршанцы
арыгінал -ла, -ле, -лаў
арыгіпйалка
разлм.,
-лцы,
-лак
арыгінальна прысл.
арыгінальнасць [сьць] -цю

арыгінальпічанне

[ньне]

разм., -нні
арыгінальнічаць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

арыгінальны
арыентаванасць [сьць] -цю
арыептавённе [ньне] -пні
арыентаваны
арыецтавацца незак., -ту-

юся,

-тўешся

[сься],

“туецца, -тўюцца
арыентавёць незак.,

-тўю,

-тўеш, -тўе, -тўюць
арыенталзізм -му, -ме
арыепталіст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў
арыенталістка -тцы [с'ц],

-так

арыенталістыка -ыцы
арыентальны
арыентацыя -ыі [ыйі] ёі
арыенцірбўка
арыенцір [ньці] -ра, -ры,

граў.

арыепцірны[ньці]

арыенцірбвачна
[ньці]
прысл.
арыенцірбвачны [ньці]

арыенцірбўка [ньці] -ўцы
часцей арыситацыя
арыёта -ёце

арыец арыйца, -ду, -цаў

арыёза н., нескл.
Арыёп астр., Арыёна, Арыёпе
Арызбпа р., Арызбпе
арызбискі

архітэктура -ры

арыйка арыйцы, арыек
арыйскі

архітэктурна-гістарачпы

арик -ка, -ку, -каў
Арыцбка р., ж., нескл.
арынбкекі

архітэктурпа-будаўпічы
архітэктўрпа-мастацкі

архітэктурна-нлапірбвачны
архітэктурны

архіў -іва, -іве, -ваў
архіўпы

архіфапёма лінгв, -ме,

архонт

гіст,

-шта,

-м

-пце

[ньце], -птаў
арцёль -ллю [льлю], -лей і

“ляў

арцёльпа прысл.

арцёльпы

арцпбльшчык -ка, -ку, -каў

арцбльшчыца -цы, -ц

арыстакрат -ёта, -аце, -атаў

арыстакратка -тцы
[цц],
-так
арыстакратызм -му, -ме
арыстакратичпаець
[сьць]
-цю
арыстакратычны
арыстакратыя -ыі [ыйі]
арытмічпаець [сьць] -цю
арытмічны

арытмія -іі [ійі]

арыфмётыка -ыцы
арыфметычна прысл,
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а
арыфмбметр -ра, -ры, граў
.
ы
н
ч
н
і
р
а

арышт -шту, -шце, -штаў

арыштавапая наз.
дзеепрым.,
арыштаваны
,

прым, наз.

арыштаваць зак., арыштую,
-ўеш, зўе, -ўюць

-нце

арыштант уст. -ита,
[цьце], -птаў
Ы
1ц
-т
т,
ус
а
к
т
н
а
т
ш
ы
р
а
[нта], -так

арыштапцкая уст., наз.

асабісты
асабліва прысл.
асаблівасць [сьць] -цю, -цей
асаблівы
асабияк -ка, -кў, -коў
асабиякбм прысл.
асаббвы
асавбла разм., прысл.
асавёлы разл.
асавёць разм., зак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
асавік абл., -ка, -ку, -коў
асада -дзе

арыштанцкі уст.
арыштны

асадак -дку [тк], -дкаў

арыштоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
арыштбўваць незак, -аю,
гаеш, -ае, -аюць
арыя ёрыі [ыйі], арый
арэаграфія астр., -іі [1]
Арэйда міф., Арэёдзе
арэйл -ла, -ле, -лаў
арэдльны

арэамётрыя фіз., -ыі [ыйі]
арэапаг гіст., -га, -гу
арэлі -ляў
арэна -не, -н

Арэнбург г.
Арэнбўргу

Асаавіяхіма, Асаавіяхіме
асаавіяхімаўскі
асабіста прысл.

Арэнбурга,

асадачны 2іл., геал.
асаджаны

асёджвапне [цьне] -нні

асаджвацца незак., -аецца,

-аюцца.

асадзжваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
асаджбнне [пьне] -пні
асадзісты
асадзіцца

гак.,

-дзяцца

асадзіць зак., асаджуў, асадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
асадка [тк] (дзеянне, стан)

-дцы[пд]

[тк] (рамка) -дцы

вбблаець
Арэнбургская
[рхек] [сьць] Арэнбўргскай вобласці

асадка

арэнда -дзе [ньдзе]

асадніцкі
асадніцтва -ве
асадны

арэнбургскі [рхек]
арэндны

арэбл -лу, -ле

арэбметр фіз., -ра, -ры, -раў
арэх -ха, -ху, -хаў

Арэхава-Зўеваг., н., Р Арэхава-Зуева, Д АрэЭхаваЗўеву, Т АрэЭхава-Зуевам,
М Арэхава-Зуеве
арэхавы

арэхавыя бат., наз.

арэхападббны
арэхаўка заал., -аўцы, -авак
кніжн.,
арэчавіцца
-віцца, -вяцца

Зак,,

арэчавіць зак, арэчаўлю,
арэчавіш, -віць, -авяць

арэчаўление [пцьне] -нпі

арэчаўлены
арэчаўлівацца незак. -аецпа, -аіюцца
арэчаўліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
арэшак -шка, -шку, -шкаў
арэшкавы разм.
арэшнік -ку і арахбўпік
арэшпікавы
арэшнікавыя бат., паз.

арэшына -пе, -п

ае разм., аса, се, асаў
аса асё, мн. вбсы, вос

Асаапіяхім (Таварыства садзёйнічання абарбине, авіяціййпаму і хімічнаму бу-

даўціцтву СССР) гіст. м»

асадзіцца,

[цц], -дак

асадкавы [тк] геал.
асёдцік гіст., -ка, -ку, -каў

асаёд заал., -да, -дзе, -даў
асака асацэ
асакбвы
асакбвыя бат., наз.
асалавёла прысл.
асалавёлаець [сьць] -цю
асалавёлы
асалавёць зак., -бю, -беш,
-ёе, -бюць
асалапёць разм., зак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
асалбда -дзе
асапбдкавы(тк]

асамблбя -бі [еі], -ёй
аеймец -мца, -мцу, -мцаў
асамка -мцы, -мак

асапаёне -су, -се, -саў
асапанепы

асёапца: спявёць асёппу
асарамаціцца разх., зак,
-ацішся [сься],
гачўся,

-аціцца, -ацімся, -аціцёся, -ацяцца
Зак,
асарамаціць разм.

гачў, -аціш, -аціць, -ацім,
-аціцё, -ацяць

асарамачаны разл.
зак., -члюся,
асарбміцца
[сься],

-міцца,

гмішся
-мяцца
аеарбміць зак., “млю, -міш,
гміць, -мЯць

асарбмлены
асартымент

-нту,

-пце

[цьце]
асартымёнтны

асатанёлы
асатанёць зак, -бю, -беш,

-6е, -бюць

асацыіравапы [ыйі]

асацыіравацца [ыйі] зак. і
незак., “руецца, -руюцца
асацыіраваць

[ыйі]

зак. і

незак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць

асацыяльны

асацыятіўна прысл.
асацыятыўнасць сьць] -дю
асацыятыўны
асацыяцыя зыі [ыйі], -ый
асачыць разм., зак., асачу,

асбчыш, -чыць, -чым, -чы,
це, -чаць

асва абл., асвё [сьве], мн.

асвыі вбсвы, асвбў і восваў
асвабине [ньце] -нні
асвежаваёны (сьве]
асвежаваць [сьве] зак., асвяліўю, гўеш, -ўе, -ўем,
-ўеце, -ўюць
асвёжаны

асвёр [сьве] абл., -ра, -ры,

“раў
асвёта [сьве] -ёце
асвбтленасць

[сьве]

[сьць]

-цю
асвётлены[сьве]

асвётнік [сьве] -ка, -ку, -каў
асвётніца [сьве] -цы, -ц
асвётніцкі [сьве]
асвётніцтва [сьве] -ве
асвётны[сьве]
асвёчанасць [сьве] [сьць]

-цю
асвёчаны[сьве]

асвёчвацца

[сьве]

незак.

-аецца, -аюцца
асвёчваць [сьве] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

Асвёя [сьве] г. п., ж., Асвёі

[сйі]

асвінцаваны і асвіпцованы
[сьві]
асвіпцаваць [сьві] зак., -іўю,

ўеш, -цўе, -дўюць

асвінцбўваць

[сьві] незак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

асвіны [сьві] абл,

асвістапы[сьві]

асвістаць (сьві] зак., асвішчу, асвішчаш, -ча, -чам,

-таце, -чуць
незак,
асвістваць [сьві]
гаю, -аеш, -ае, -аюць

Асвбд (таварыства садзёй-

нічання развіццю вбднага
трёнспарту і агбвы жыц-

ця на вбдаг) хм., Асвода,
Асвбдзе

асвоены

асвбіцца [ойі] зак, -бюся,
“бішся (ойісься], -біцца,
-бяцца

86

асвоіць

асірыйскі

ААА

асвбіць [ойі] захк., -бю, -біш
[ойі], -біць, -бяць
асвойвацне [ньне] -ппі
асвойвацца хезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца
асвбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аюся,
зак.,
асвойтацца
-аецца,
[сься]
-аешся
-аюцца
асвойтвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
зак.
[сьвя]
аевядбміць
-млю, -міш, -міць, -мяць
[сьвя]
асвядбмленасць
[сьць] -цю
асвядбмлены [сьвя]
асвядбмлівацца (сьвя] не-

зак., -асцца, -аюцца
асвядбмліваць (сьвя] пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
асвяжальпы [сьвя]

асвяжацца [сьвя] незак.,
-дюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
асвяжаць
[сьвя]
незак.,
-аю, -деш, -ае, -аюць
авяжыцца (сьвя] зак., -жуся, -кышся [сься], -кыцца, -кымся, асвежыцёся,
асвяжёцца
асвяжыць [сьвя] зак., -жУ,

-кыш, -кыць, -кым, асвежыцё, асвяжаць; (аднавіць у памяці) і адсвяжыць

асвяж энне
[сьвя]
[ньне]
-нні
асвятлённе
[сьвя] [пьне]
-нпі
асвятліцца [сьвя] зак., асвётліцца, -ляцца і асвятліцца, -ляцца
асвятліць [сьвя] зак., асвятлю, асвётліш, -ліць, -лім,
“піце, -ляць і асвятлі,
“ліш, -ліць, -лім, асветліцё, асвятляць
асвятаяльпасць [сьвя] [сьць]

-цю
асвятаяльнік[сьвя] -ка, -ку,
-каў

асвятляльны [сьвя]

асвятайцца. [сьвя] пезак.,
“яецца, -яюцца
асвятайць [сьвя] пезак., -яю,
“яеш, -яе, -Яюць
асвяціцца [сьвя] зак., асвбціцца, -цяцца
асвяціць [сьвя] (святлом)
зак,
асвячў,
асвёціш,
-ціць, -дім, -ціце, -цяць
асвяціць [сьвя] царк., зак.,

асвячу, асвяціш, -ціць,
“цім, асвяціцё, асряцяць

асвячацца (сьвя] царк., не-

гак., -аецца, -бюцца

асвячёць

[сьвя] царк., пе-

зак., -йю, -аеш, -8е, -дюць
асвячёны [сьвя]

[сьвя]
асвячзшшіе
царк., -шпі

[ньне]

асёджвацца разлм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

асёдзецца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца

асеін [сйі] анат, гіх.,

“ну,

“пе

асёкчызак, асяку, асячэш,
-ч5, -чбм, асечадё, асякўць;

асёк,

-кла,

“К,

часцей асячы
асёкчыся зак., (даць асечку) асячэцца, асякуўцца;
(спыніць гаворку) асякўся, асячэшся [сься],
-збцца, -чбмся, асечацёся,
асякуцца, часцей аеячы-

ся

асёласць [сьць] -цю
асёліца -цы, -ц

асёлы
асемянатар -ра, -ру, -раў
асемянатарскі
агемянённе [ньне] спец.,
-нві і абсемянённе

;
асемяпіцца спец, зак., -ніцца, -пяцца і абеемяпіцца
асемяніць, спец., зак., -ню,
-піш, -ніць, -нім, асемені-

цё, асемяпяць і абсемяніць
асемяняцца спец., незак.,
-яецца, -яюцца і абсемяняцца
асемяняць
спеў.,
незак.,
-яю, -Яеш, -яе, -Яюць і
абеемянйць

асенізатар, -ра, -ру, -раў
асенізацыіішы
асспізацыя -ыі [ыйі]
асбице-зімбвы [пьпе]
асённі [ньпі]

ецца, зўюцца
асігнаваць

зак.

незак.,

ёі

асігиўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

асігнацыйны

асігпацыя -ыі [ыйі], -ый
асігнбўвацца незак., -аецца, аюцца
асігнбўваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
асігибўка -нбўцы, -нбвак
асідбл гім., -лу, -ле
асілак -лка, -пку, -лкаў

асілепы
асіліць зак.,

-лю,

“ліш,

-ліць, -лЯць

асілкавы
асільваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
асіметрычна прысл.
асіметрычнасць [сьць] -цю
асіметрычны
асіміляваны
асімілявацца зак.

іё незак.,

-дбюся, -люешся [сься],
-ліецца, -лююцца
асіміляваць зак. і пезак.,
-дюю, -люеш, -люе, -лююць
асімілятар -ра, -ру, -раў
асімілятарны
асімілятарскі
асімілятарства -ве
асімілятыўны
асіміляцыйны

асіміляцыя -ыі [ыйі]
асімптатычны хат,
асімиптбта -бце, -бт
асіна -ное, -н

асінавы
асіціна -не, -н
асінка -нцы, -пак

асіпцік [цьпі] -ку, -каў
асіпнікавы [ньні]

асёптыка мед., -ыцы

асяду,

-дзеш, -дзе, -дуць

асёеціея Ісьці] зак., асядуся, -дзешся [сься], -дзец-

ца, -дуцца

асінхрбпиы
асіны прым.
асіпаць незак., -йю, -аеш,
-й4е, -ёюць
асіпласць [сьць] -цю
асіплы
асіппуць зак., -цпу, “юш,
-не, -нуць; асіп, “пла, “плі

асётр асятра, -рі, -рбў
асетрагадбўля -лі
асёўшы
асбцевы

асеці -па, -не, -паў
асецінка -нцы, -нак
асецінскі
ассціны -паў
Асёція Асёціі [іш]

асёпь “цю [цьцю], -цей

незак., асігнў-

гасімётрыя -ыі [ыйі]

асёлічны
асёлішча -чы, -ч і -чаў

асептычны
асёеці [сьці] зак.,

асігпаваны
асігнавацца

ў

-цяў і вбеець
асёчка “чцы [ца], -чак
асёл аслё, аслё [сьле], аслоў
асівёць зак., -бю, -беш, -бе,
“бюць
асігнаванце
[тыне]
-ппі,
-ппяў

Асіпбвіцкі раёп Асіпбвіцкага раёда
Асіпбвічы г., Асіпбвіч
асіра- вавілбпекі гіст.
асірацёла прысл.
асірацёласць [сьць] -цю
асірацблы
асірацёць зак, -ёю, -беш,
-бе, -бюць
асіраціць Зак., асірачу, асіроціш, -ціць, гцім, “ціце,
-цяць і асірачу, асірацітш,

“ціць, -цім, -ціцё, -дяць
асірбчапы
асірыёлаг та, -ту, -таў
асірысц асірыйца, “ду, -цаў
асірыйка асірийцы, -мек
асірыііскі

асляпляльны
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асірийцы -цаў

Асірыя Асірыі
асірыялбгія -іі
асістэпт -нта,

асклюдбўванне [цьне] -нці,
часцей абсклюдбўвацне
асклюдбўвацца незак., -аец-

[ыйі]
[і]
-нце [ньце],

асклюдбўваць

асістэнтка -тцы [цтц], -так
-рую, -руеш, “руе, -руюць

разм. -лка, -пку,
аскалёпак
зак., аскаблю, ас-ліць, -лім, -ліце,

аскабалак
глкаў і
аскабліць
кббліш,
-ляць
аскал -лу, -ле
аскёлепы
,
у
к
п
,
а
к
п
,
.
х
з
а
р
к
а
п
ё
л
а
к
с
а
-пкаў і аскабалак

-ліш,

-лю,

зак.,

аскаліць

-ліць, -ляць

аскальваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
аскальпаваны

-аўю,

зак.,

аскальпаваць

-пўеш, -пуе, -аўюць

аскандалены

аскандаліцца зак., -люсЯ,
глішся [сься], -ліцца, -ляцца

аскапдаліць зак., -лю, -ліш,
гліць, -лЯць

асканіт 2ім., -іту, -іце

аскарбінавы

разм.

уст.,

аекарбміцца

-мішся
-МпЮсЯ,
зак.
[сься], -міцца, -мяцца
аскарбміць зак., “млю, -міш,
міць, “мяць

аскарыдбз мед., -зу, -зе
аскарбды заал. -даў, адз.
аскарыда, -дзе
зак.,
разм.
аскаціпіцца
-тося, -нішся [сься], -ніцца, -пяцца
аскаціньвацца разм., незак.,
“аюся, -ается [сься], -аецца, -аюцца
аскёпак разм., гпка, -пку,
-пкаў
аскёт -ёта, -бце, -ётаў
аскетызм -му, -ме
аскетычнаець [сьць] -цю
аскетычны
(агрызацца)
аскірзацца
абл., пезак., -бюся, -аешся [сься], -аецца, -йюцца
аскірэнўцца разм., зак., -нуся,

[зьнесься],

-нбшся

-пёмся,

-пбцца,

-няцёся,

-иўцца

асклёлы

асклёць зак., -ёю, -беш, -бе,
ёюць
асклізлы абл.

аб-

асслюдавіпы

часцей

склюдавапы
асклюдавацца

зак., асклю-

дўсцца,

-ўюцца,

абсклюдавацца

асклюдаваць
дўю,

-ўсш,

часцей

зак.

асіклю-

-ўс,

-Ўюць,

часцей абесклюдаваць

аслабёлы
аслабёць зак.,

незак., -аю,

аскбблецы
аскблак -лка, -лку, -лкаў

аскблачна-фугаены

аскблачны
аскбма -ме
аскбмістаець [сьць] -цю
аскбмісты разм.

аскрабане

і

аскрэбванне

[цьне] для абодвух -ші,
часцей абскрабанне, аб-

скрэбвапие
аскрабацца і

аскрэбвацца

незак., адпаведна -ёсцца,

-дюцца; -аецца,

часцей

-аюцца,

абскрабацца, аб-

скрэбвацца

аскрабаць і аскрэбваць кезак., адпаведна -аю, -беш,

У “де, -дюць; -аю, -аеш, -ае,
гаюць, часцей абскрабаць,

абскрэбваць
аскрэбепы часцей абскрэбены

аскрэбці [пц] зак., аскрабу,
-бёш, -б6, -бём, -бяцё,
-бўць; аскроб, аскрэбла,
глі, часцей абекрэбці
аскрэбціся [пц] зак., аскра-

ббцца, -буцца, часцей абскрэбціея

і аекўбвапне
аскубаённе
[ньне] для абодвух -нні

і абекўбванпе
аскўбаны і абскубаны
аскубацца і аскўбвацца незак.,

адпаведна

-аецца,

гаюцца; -аецца, -аюцца і
абекубацца, абскўбвацца

аскубаць і аскўбваць незак., адпаведна -Аю, -йеш,

-8е, -4юць; -аю, -аепі, -ае,

гаюць і абскубаць, абскўб-

гаць
аскўбванне [пьне] -нпі і
абскубванне
аекўбепы і аскўблены, абскўбаны, абсіюўбены

аскўбці [пц] зак., -бЎ, -бёш,
-66, -бём, -бяцё, -буць і
абсіўбці
аслабанёние ([пьпе] разл.
-нмі

аелабанёпы разм.
аслабаціцца разлм., зак., асаслаббпішся
лабашося,
[сься], -ніцца, -пімся, -ніцеся, -няцца

аслабаніць разхм., зак., аслабашо, аслаббопіш, -піць,
-нім, -ціце, -ІЯць

-ёю, -ёеш,

-бе, ёюць
аелабіцца зак., -біцца, -бяц-

-асш, -ае, -аюць, часцей
абеклюдбўваць

незак,

[сьці]

асісціраваць

аб-

часцей

склюдбўвацца

-нтаў

асістэнцкі

-аюцца,

да,

-йЮю,, -яеш, -яе, -Яюць

аелабаняцца разх., пезак.,
яюся, -яешся (сься], -Яецца. -Яюцца
аслабаняць разм., пезак.»,

ца
аслабіць зак, -блю, -біш,
“біць, -бяць; аслаб, -бце

пц]

аслаблёнпе [ньне] -ші
аслаблены
аслаблы

аслабляльнік -ка, -ку, -каў
аслабаяцца незак.,

-яецца,

-яюцца
аслабляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць

аслабпуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць; аслаб, -бла,

-блі
аслёплены[сьле]
аслёплы [сьле]
аслёпнуць [сьле] зак., -пу,
-неш, -це, -пуць; аслёй,
-пла, -плі

аслізлы [сьлі] разм.
аслізнуць [сьлі] разм., зак,
-не [зьпе], -нуць; асліз,
-зла, -злі
аелішік [сьліньні] бат., -ку

асліны [сьлі]

асліца [сьлі] -цы, -д
аслбиены
аслупаванне [ньне] -пні
аслупаваны

аслупавёць разм., зак., аслупую,

-ўеш,

“уе,

“уюць

аслупбўваць разх., незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
аслупянёлы
аслупяпённе [ньне] -нні

аслупянёць зак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -ёюць
аслўхацца гак., -аюся, -аетася [сься], -аецца, -аюцца
аслўхаць зак., -аю, -а9еш,
-ае, -аюць, часцей абелў-

хаць

аслўхвацца незак., -аецца,

-аюцца
аслўхваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
асляк [сьля] заал, асляіё,
-ку, -кбоў
асляпя [сьля] і асляпё роз-

наска. для абодвут РДМ
сяці, Т -нём, мн. “пяты,

«пят, -нятам, -нятамі, -нятах
асляпіцца [сьля] зак., асляплюся, аслёпішся [сься],
-піцца,

-пімся,

гпіцеся,

-пяцца

асляпіць [сьля] зак., асляп-

лю, аслёпіш, -піць, -пім,
піце, -пяць
е]
ьц
[ц
я]
ьл
[с
асляплёцпе
-ппі

асляпляльна [сьля] прыс.

асляпаяльпасць

[сьць] -цю
асляпайльпы[сьля]

[сьля]

астанкі
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асляцяяцца

ААА
пезак.,
[сься],

асляпайцца [сьля]
-яешся
-Яюся,

“яецца, -яюцца
асляпайць Тсьля] незак,
-яю, -Яеш, -яе, -Яюць
аслйціца [сьля] -пе
асмакавапы і абемакаваны
асмакавацца зак, ліўюся,
[сься],

-кўе шся

-куецца,

-кўюцца і абемакавацца
асмакавёць зак., -нўю, “еўеш,

-куе,

-кўюць

ё

аб-

.

смакаваць

аемалак -лка, -лку, -лкаў
асмёлены дзеепрыхм., прым.
ў абемалепы

аемаліцца зак., асмалюся,
асмалішся

[сься], -ліцца,

-лімся, -ліцеся, -ляцца

ёі

абемаліцца
аемаліць зак., асмалію, ас-

мёліш, -ліць, -лім, -ліце,
ляць і абемаліць
асмёльванне [пьне] -пні і

абемальванне

асмальвацца незак., -аецца,

-аюцца і абсмальвацца
-аю,
незак.,
аемальваць
-аеш, -ае, -аюць і абемальваць
асмальны
асмальня тэгх., -ні, -няў

асмальшчык спец., -ка, -ку,
-каў
аемальшчыца, спец., -цы, -ц
аемён гіст., -па, -не, -наў
асмёнскі (турэцкі)
асманы (туркі) -паў

асматыичны
асмёйвапне [сьме] [ньпе]
-ппі, -вняў, часцей абемёейванпе

аемёйвацца
-аецца,

[сьме]

-аюцца,

абемёйвацца
[сьме]
асмёйваць

-аю, -аеш, -ае,
часцей абсмёйваць

незак.,
часцей

незак.,
-аюць,

асмёлепы[сьме]
аемёбліцца [сьме] зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,
-“ляцца
асмёліць [сьме] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

асмёльвацца [сьме] зезак.,
“аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
асмёльваць [сьме] лпезак.,
-аю, -абш, -ае, -аюць
асмёяны сьме] і асмяйцы,
часцей абемёлны, абемяЯпы
асмбл -лу, асмблены і абемблены
аемблка -лцы
асмбльвашіе [пьпе] -ппі
асмёльвацца гезак., -аецца,
“аюцца і абсмбльвацца
асембльваць
пезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць і абембльваць
асмбльшчык -ка, -ку, -каў

асмбльшчыца -цы, -ц
асмбметр фіз, -ра,
“раў

-ры,

аемўгласць [сьць] -цю

асмуглы
асмужаны дзеепрым., прыз.
асмужиць зак., асмужыць,
скаць
асмяглы [сьмя]
асмягнуць [сьмя] зак., -ну,
геш, -пе, -нуць; асмяг,
гла, -глі

,
асмялёлы ыма
асмялёць сьмя] зак., -ёю,
-беш, -бе, -бюць

асмяйшце сьмя]] [пьне] -пні,
-нняў, часцей абемяйнне
аемяяны [сьмя] і асмёяпы,

часцей абемяйны, абемё-

яны
аемяйць [сьмя] зак., асмяю,
-ябш, -яё, -яём, асмеяцё,

асмяюць, часцей абемяяць
аснаваны
аснаваццазак. -нуёцца, -ну-

'
юцца
аспаваць зак., аспую, -уёш,
-уё, -уём, -уяцё, -уюць

аспёстка -тцы [с7п]
аснасціцца ісьці] зак., аеаспасцішся
нашчўся,
[сьцісься], -піцца, “цімся,
-ціцёся,

“цяцца

і

аспё-

шчуся, аспёсцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

аснасціць [сьці] зак, асна[сьці],
аспасціш
шэў,

-ціць, -цім, -ціцё, -цяць
і

аспёшчу,

аспёсціш

[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
аснацкі уст.

аспацтва уст., -ве

аепёч абл., -ча, -чу, -чоў
аспачыць абл., незак., -чу,
“ыш, -чыць, -чаць
аснашчанасць [сьць] -цю

аснашчанне [пьпе] -нні
аснашчаны
аспашчацца тезак., -йецца,

-дюцца
аспашчаць

хезак,

-аю,

-деш, -ае, -4юць
аспашчванне [ньне] -иці

аспашчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аію,

аснашчэнне [ньне] -нпі

аспбжаны [сьне] і абеиёжапы
аепбыцца
[сьпе]
зак.,
-жуся,
-кышся (сься),

-кыцца, -кацца і абенес-

жыцца
аспёжыць [сьпе] зак., -кыць,
скаць і абенёбжыць
аснбва -бве, -оў
асцоватабрпы
аснбўванне [пьпе] -пні
аснёўвацца пезак., -аюся,

-аецца,
[сься],
-асшся
-аюцца
асцбўваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць

асноўнае каз.
асибўпы

асипбўшчык тэкст., -ка, -ку,
-каў

аспбўшчыца -ды, -ц
асбба -бе, -б
асобаўпаўнаважапы наз.
асббіна -не, -н

асббна прысл.

асббнасць [сьць] -цю
асббны
асббы
асбт бат., -бту, -бце
асбтавы
асбўвацца незак, “аецца,

-аюцца

агбўваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
асбчаныраз.
аебчвапне [пьне] разх., -нпі
незак.,
аебчвацца разм,
-аецца, -аюцца
асбчваць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
асбчка разм., -чцы [цц]
аспёкт [сьпе] -кту, -кце,
-ктаў
аспід [сьпі] заал., -да, -дзе,
даў; (аспідны сланец)
уст. мін., -ду, -дзе

аспідцы[сьпі]
аспіраваны [сьпі] лінгв.
аспірант [сьпі] -нта, -нце
[ньце], -нтаў
-тцы
[сьпі]
аспірантка
[нтц], -так
аспірантура [сьпі] -ры
аспіранцкі [сьпі]
аспірата [сьпі] лінгв, -ёце,
-ёт
аспіратар [сьпі] тэг., -ра,

-ры,
-раў
аспіратарцы[сьпі]

аспірацыя [сьпі] тэг., -ыі
[ыйі]
аспірын [сьпі] -ну, аспрэчаны
аспрэчванне [ньне] -шші
аспрэчвацца незак., -аецца,
-аюцца
аспрэчваць
незак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
аспрэчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць

аставацца гезак., астаюся,
-гаёшся
[сься],
-аёцца,
-аёмся, -аяцёся, -аюцца
асталёўвацдца разхм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
асталби разхл., лаянк., -па,
-пе, -паў
асталявацца разх., зак., ас-

талююся, -бешся [сься],
лоецца, -оюцца
астанёц геал., -нца, -нцы,
“пабЎ
астанкі -каў
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астаркаватасць
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й
е
н
с
а
ч
,
і
п
п
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е
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ь
п
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е
и
астан

развітанне
,
а.
аб
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
с
а
т
а
в
а
к
астар
-цю

(стараваты)

астаркаваты
абл.

астраскби -па, -пе, -паў
[сьпе]
астраспектраскапія

ді [ў

астраспектрбграф[сьпе] -фа,
«фе, -фаў
астраефера -ры

астатак -тку, -ткаў
астаткавы
астатні
астатняе наз.
астацін хіх., -цу, “пе
б
п
,
я
с
у
п
а
т
с
а
,
.
к
а
з
а
ц
ц
аста
м
ё
п
,
а
ц
ц
ё
п
,
]
я
с
ь
с
[
шся
с
а
;
а
ц
ц
у
н
,
я
с
ё
ц
я
п
ся,
,
я
с
ё
л
,
я
с
а
л
а
т
с
а
таўся,
-ліся
астача -чы
астачарцёлы раз.
,
»
к
а
з
.
м
з
а
р
ь
ц
ё
ц
р
астачза
ь
ц
ю
б
,
е
ё
,
ш
е
б
,
ю
гё
астма мед., -ме
,
у
к
,
а
к
,
.
м
з
а
р
к
ы
т
а
астмё
-каў
Ы
Ц
ч
,
.
м
з
а
р
а
к
ч
и
астмат

астбй -бю, -бі [ойі]

-агшся
-аюцца

сься),

-біося, -бешся [сься], -дец-

ца, -Зюцца
аступёпены разм.

аступбпіцца
разм.
зак,
юся, -нішся[сься], -піц-

ма.

ца, -пяцца
аступіцца разм.,

астраўляпка -нцы, -пак
астраўшя
астрафатаграфія -іі [ій
астрафатамётрыя -ыі [ыйі]
астрафатбметр -ра, -ры, -раў

іцца,

астуріийскі

Астурыя Астурыі [ыйі]

астрафізіка -іцы
астрафізічны
астраханка заал., сад., -нцы,

-пак

астрахапекі

Астрахань г., ж., Астрахацппю [цьню]
астрбг уст., -бга, -бзе, -бгаў
астрограф астр. -фа, -фе,
астрбжнік

уст.,

-ка,

-аюся,

-аецца,
спец.

астбйліваець [сьць]
-цю
астойлівы спец.

астбя -бі [ойі]
астбяцца зак., -бюся, -біш-

ся [ойісься], -біцца, -бяцца
4стра -ры, -раў
і
й
ы
[
і
ы
г
я
ы
ц
а
т
н
е
ы
р
а
а
астр
астрабатаніка -іцы
,
]
й
[
1і
-і
я
і
г
ё
л
я
і
астраб
,
а
ц
ў
а
р
т
с
А
,
п.
г.
ц
ё
в
а
р
т
с
А
Астраўцы

-ку,

ц
ё
в
а
р
т
с
А
п
ё
а
р
і
к
ц
ё
в
а
р
т
Ас
гага раёна

“раўку,

астравбк -раўка,
,
граўкбў
ў
а
р
т
с
о
в
.
з
д
а
,
ў
о
в
ы
в
астра
е
л
“
а,
-л
,
.
ц
е
п
с
л
а
г
а
р
т
с
а
]
і
й
і
-і
я
і
ф
а
р
г
а
е
г
а
р
т
с
а
астрагеалёгія -іі [4]
астрагибзія -іі [1]
астрадыпаміка -іцы

астракарэкцыя -ыі [ыйі]
астракізм гіст., -му, -ме

астракбмпае -са, -се, гсаў

астралагічны
астраліт гім., -іту, “іце
астралёгія -іі [іш
астральны спец.

астралябія -іі [4]
-ста,
астраметрист

-сце

[сьце], “стаў
астраметрыичны
астрамбтрыя -мі [ыйі]
астранагігацыя -ыі [ыйі]
астранамічны
астрапаўт -ўта, -ўце, эўтаў

астрожны уст.
астрблаг -га, -гу, -гаў
астрўганы і астругёны часцей абетруганы, абетру-

ганы

астругаць зак., -аю, -аеш,
-48, -аюць; астругаў, -ёла,
алі: астругёй, -йма, -йце,
часцей абстругёць
астрўгвапне [ньне] -нні, часцей абстругванпе
астругвацца кезак., -аёцца,

гаюцца, часцей абетрўгвацца

астругваць
-гаеш, -ае,

-аю,
незак.,
-аюць, часцей

абстругваць

астрыганне [пьне] -пні і
абстрыганне
астрыгацца незак., -4юся,
,
ца
ец
-а
,
я)
ьс
(с
я
с
ш
е
д
г
гаюцца і абстрыгацца
астрыгёць незак., -аю, -деш,
ас, -бюць і абстрыгаць
астрыгчы (хч] зак., астрыгу, астрыжкэш, -к9Э, -жобм,
Экацб, астрыгўць і абстрыгчы
ы
р
т
с
а
,
к.
за
ч]
[х
я
с
ы
ч
г
і
р
т
с
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
д
і
т
ы
р
т
с
а
,
ся
гу
-кбцца, -кбмся, -жацёся,
ы
ч
г
а
р
т
с
б
а
і
а
ц
ц
ў
г
ы
р
т
с
а
ся
астрыжаны і абстрыжапы

астуджаны
,
ца
ец
-а
,
к.
за
хе
а
ц
ц
а
в
ж
д
у
аст

гаюцца
,
к
а
з
е
н
.
м
з
а
р
ь
ц
а
в
и
д
ў
аст
гаю, -аеш, -ас, -аюць
,
ца
іц
дз
ту
ас
,
к.
за
а
ц
ц
і
з
д
у
аст
-дзяцца

астранаўтіячныя

ту
ас
к.
за
.,
зм
ра
ь
іц
дз
асту
,
ць
зі
-д
ш,
ін
дз
ту
ас
,
у
д

астрапбмія -іі [йі]

астунацца

астрапяўтыка -ыцы

астранбм -ма, -мо, -маў

гдзім, -дзіце, -дзяць

разм.

-піцеся,

-пімся,

-пяцца

астрафізік -ка, -ку, -каў

“фаў

зак., ас-

тупліся, астўпішся[сься],

астраўляие, -и

-каў
астрожпіца уст., -дЫы, -ц

астматычны

незак.,

-па, -не,

астраўлянін

[цц], -чак

астойвацца

асучаенены
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незак,

астыванне [кьпе] -ппі
астываць незак., -4ю, -аеш,

-4е, -4юць

астыгмат -ата, -аце

астыгматызм спец., -му, -ме
астыгматычны
астылы
астыт лмед., -ыту, -ыце
астыць і астынуць зак,

для абодвух астыну, -пеш,
-не, -пуць
астэабласты анат., -таў
астэаграфія анат, -іі [ійі]
астэадыстрафія мед. -іі
[ійі]
астэакласты апат., -таў
астэалагічны
астэалбгія анат, -іі [ійі]
астэамаляцыя хмед., -ыі [ыйі]
астэаміэліт мед., -іту, -іце
астэапластыка мед., -ыцы
астэасклербз хед., -зу, -зе
астэатамія лмед., -іі [іш]
астэнік меб., -ка, -ку, -каў
астэпічны
астэнія -іі [ійі]
астэблаг -га, -гу, -гаў
астэбма мед., -ме, -М

астэрбід

[ойі]

астр.

“да,

-дзе, -даў

Асуйн г., Асуйна, Асуёне
асуйнскі
асуджальны
аеўджанасць [сьць] -цю
асуджаны

)
ць
жа
уд
ас
а
(д
а
цц
асуджё
-асшся
-бюся,
незак,
[сься], -бецца, -ёюцца
асуджаць (выказваць пеадабрэнне) незак., -аю,
-деш, -4е, -4юць
асўджвацца (да асуджваць)
-аешся
“аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

,
еш
-а
,
тю
-а
к,
за
не
ь
ац
жв
ўд
ас
.
-ае, -аюць

ў
пя
-п
,
ні
-н
е]
ьн
[н
е
ин
асуджб
уас
ў,
зь
уд
ас
,
к.
за
ць
асудзі
,
це
зі
-д
м,
зі
-д
,
ць
зі
-д
дзіш,

-дзяць

г.
Асупсьёй
Асуцсьёне
асупсьёнскі , ,

Асупсьёна,

асупуты і абеўпуты
Я,
УС
-п
,
к.
за
,
х.
зл
ра
ца
асўпуц
,
ца
ец
-н
я,
ьс
(с
ешся
-пуцца
е,
“н
,
еш
“п
у,
гн
,
к.
за
аеўцуць
уць і абсўпуць

асучаспены [сьпе]

.

а
ы амільаіьаман

атаварыць
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асучаспіванне
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асучйснціванне [сьпі] я]
-іпі
асучаснівацца [сьпі] незак,
аюся, -аешся сься], -аецца, -аюцца
асучасніваць [сьпі] незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

[сьві]

асучаеціцца

зак,

люся, -пішся [сься], -піц-

ца, -няцца

асучасиіць [сьні] зак., -ию,
.
спіш, -ніць, -НяцЬ

асўшак -шка, -шку, -шкаў
асушальнпік тэг., -ка, -ку,
-каў

асушаёльны
асушаны
асушацца
-аюцца

незак.,

-аецца,

незак.,

-аецца,

-аюцца

асўшваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
асўшка -ццы
асушыць зак., асушў, асўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць
асушбпне [пьпе] -пні
асфалія паліт., -іі [ійі]
асфальт -льту, -льце
асфальтабетои -ну, -не
аефальтабетбинны
асфальтаванне [ньне] -нні
асфальтаваны

аефальтавацца незак., -тў-

ецца, -тўюцца

асфальтавёць зак. і незак.,

“тўю, -тусш, -тўе, -тўюць
асфальтавы

асфальтазавод -да, -дзе, -даў
асфальтаўклаёдчык [чч] тэх.,
-ка, -ку, -каў
“ку,
асфальтоўшчык -ка,

-каў

асфальтоўшчыца -ды, -ц
аефіксія мед., -іі [ійі]

асцё абл., асцы
асцеблавацца [сьце] бат.,
зак., асцяблуецца, -ўюц-

ца і асцябліцца
асцёпваць [сьце] разм., пне-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

асцерагацца [сьце]

пезак.,

-бюся, -аепся [сься], -аецца, -4юцца

асцерагаць

асягиўць зак. -иў, -пбш,
-нё, -нём, асегняцё, асягнуць
асяданне [цьне] -няі
асядаць иезак, -4ю, -аеш,
где, -аюць

рбстак анат.

асциядыя заал., -ыі [ыйі]

асцылаграма фіз., -ме, -м
асцылаграфічны фіз.
асцылаграфія -іі [154]

асцыласкбп фіз., -па, -пе,
-паў

асядланы

асядлаць зак.,

асцылбграф фіз., -фа, -фе,

“фаў

асцылятар

фіз.,

-ра,

-ры,

“раў

асцылйцыя -ыі [ыйі]
ц.
асцьт мед., -ыту, ыце
асцібк [сьцю] -ка, -ку, -коў
асцюкаватасць [сьцю] [сьць]

[сьце]

незак,

-4ю, -аош, -4е, -аюць
асцерагчы[сьце] [хч] зак.,
асцеражэш,
асцерату,

59, ском, зкацё, асцера-

гуць; асцярдг, асдерагла,
-ло, -лі
асцерагчыся [сьце] [хч] зак.,

асцерагуся, асцеражэшся

[сься], -кэцца,

-жбмся,

“адёся, асцерагуўцца

асцё [сьцё] асці

асціна [сьці] -пе

-аюся,
-ёецца,

аслкаць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -бюць, часцей абея'

каць

асяліцца раз.м., кезак., ася-

асцюкаваты [сьцю]
,
асцюкбвы аа
асцябёць [сьця] зак., -аю,
-деш, -йе, -аюць
асцябліцца [сьця] бат., зак.,
асцёбліцца, -ляцца і аецеблавацца

асцяблбўвадца [сьця] незак., -аецца, -аюцца
асцяк [сьця] уст. -ка, -кў
аецяпаць [сьця] разм., зак.,
-4ю, -аеш, -ае, -аюць

асцярбга [сьця] -бзе
асцярбжліва [сьця] разх.,
прысл.

[сьця]
аецярбзжкліваець
[сьць] -цю
асцярбіклівы [сьця]
асцярбжца [сьця] прысл.
асцярбянаець [сьця] [сьць]
-цю

асцярбжнічаць [сьця] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
асцярбжны[сьця]

асцяцкі [сьця] уст.
асцячка [сьця] уст., -чцы

[цц], -чак

асыпак геал., -шку
асыпальнасць [сьць] -цю
абсеьпаляьпасць

-ёю, -аеш,

гае, -4юць
незак,
асякацца
[сься],
-дешся
-аюцца

-дю

асумйць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць '
аеўшванне [ньне] -пні
асўшвацца

асявіі часцей вбсевы

асцісты [сьці]: асцісты ад-

і

асыпённе [ньне] -нпі і аб-

люся,

-ліцца,

асёлішся
-лімся,

[сься],

-ліцеся,

-ляцца

асялбк асялкё, -ку, -коў
асянёны

асяніць зак. -ню, -ніш,
гпіць, -нім, асеніцё, асяняць
-яюся,
пезак.,
асяняцца
-яецца,
(сься;
гяешся
-яюцца
асянйць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
асярбдак -дка [тк], “дку,

-дкаў

асярбдачны

асярбддзе [дзьдзе] -ддзі

асярбдкавы [тк]

асятрбвы
асятрбвыя заал., наз.
аеятріяна -пе
асяцёр асятра, -ры, “роў,
часцей асётр
асячы зак., асяку, асячэш,
-35, -чбм, асечацё, асякуць; асёк, асёкла, -лі ё
асёбкчы, часцей абеячы
асячыся зак., (даць асечку) асячэцца, асякуцца;
(спыніць

гаворку)

ася-

[сься],
асячэшся
куся,
-чэцца, -чбомеся, асечацёся,
асякуцца; асёкся, асёкла«ся, -ліся і асёкчыся

сыпанпе
асыпапы і абсыпаны
асьшацца зак., асыиплецца,
-люцца ў абеипацца
асыпацца зезак., -аецца,
-бюцца і абсыпацца
асыпаць зак., асыплю, -леш,
-ле, -люць і абемпаць
аеыпёць незак., -ёю, -аеш,
-йе, -ёюць і абсыпаць

атабарвацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аец-

асьміпа уст., -не,

атабўніцца спец., зак., -піц-

асэнсавана прысл.
аеэпсавацасць [сьць] -цдю
асэпсавацие [ньне] -нні
асэнсаваны і агэнсбваны
асэнсаваць гак., асэпсўю,
“уеш, -Уе, “ўюць

асэнсбўвацне [ньпе] -нпі
асэпебўвацца хезак., -аецца,
гаюцца
асэпцебўваЦь
хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
асэсар гіст., -ра,

-
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-раў

“таў

ат выкл.

ца, -аюцца
атабарыцца разх., зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца

ца, -няцца

атабуціць спец., зак.,

-піш, -ніць, ляць
атава -ве
Атава г., Атаве

-пю,

атавараны
атаварвацне [вьпс] -шпі

атаварвацца кезак., -аецца,
-аюцца
незак.,
атаварваць
-аю,
“аеш, -ае, -аюць

атаварыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць

атавізм

атрэсціся
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.
.
.
АТ)

А

атавізм біял., -му, -ме
атавістычны

атайбавацца разм., зак., -бў-

юся, -бўсшся [сься], -бУецца, -буюцца і атаўбавацца

атаймавацца зак., -муюся,
гмўсшся [сься], -муецца,
-муюцца
атака атацы, атак
атакаваны
ў
к
а
т
а
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
а
к
а
ат

атрамант

атачэнне [пьпе] -нпі

аташэ дыпл., м., нескл.
атаясаміць зак., -млю, -міш,

атакаваць зак. і незак., атакўю, -ўсш, -ўе, -уюць

атакелажаны хмар.

атакелажвацца хар., незак.,

-аецца, -аюцца
атакелажваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-Жу,
зак,
атакслажыць
зкыш, -жыць, -жаць
атакбўвацца незак., -аецца,

-аюцца
атакбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
атаксія мед., -іі [іш]
аталагічны хед.
аталіт анат., -іта, -іце
аталбгія меб., -іі [ійі]
ётам -ма, -ме, -маў
атамён -на, -не, -наў
атамёніха разхм., -ісе, -іх
атаманка -нцы, -нак
атаманскі
атаманетва -ве
атамарны
атамахбд -да, -дзе, -даў

атамізм філас., -му, -ме
атамістыка філас., -ыцы

атамістычцы філас.
атамічны
ётампа-малскулярны
атампасць [сьць) фіз., 2ім.,
-дю
ётамцік -ка, -ку, -каў
атамны
атамшчык -ка, -ку, -каў

атапальнаесць [сьць] -цю

атапальны

атанічны мед.
атанія-1і [ійі
атара -ры, -р
атараксія філас., -іі [ійЦ
атарапёла прысл.
атарапёлаець [сьць] -цю
,
атарапёлы
атарапёць зак., -ёю, -беш,
-бе, -ёюць
атаршчык -ка, -ку, -каў

атаскапцічны мед.
атаскбп -па, -пе, -паў
зак.
атаўбавацца разм.,
ўешся
атаўбуіюся,
[сьсяў, -ўсцца, -ўюдца і
атайбавацца

атачйпль незак., -4ю, -аси,
-4е, -аюць
атачдоцы
атачыць зак., атачу, ато-

чыш, “чыць, “Чым, -чыце,
-чаць

-нце

атрэплешся [сься], -лецца,

-демся, -лецося, -люцца

атрапёць зак., атраплю, ат-

самлівацца незак., адпа-яюцца;
-яецца,
ведна

гаецца, -аюцца

атаясияць [сьпя] і атаяеамліваць незак., адпаведна
-яЯю, -Ясш, -яе, -яюць; -аю,

-асш, -ае, -аюць
атк [атэка] (аддзел тэхкантрблю) М.»
нічнага
нескл.
атайпт аргіт., анат., -ита,
гаце [ньце], -нтаў
Атлантыда Атлаптыдзе
атлантызм паліт., -му, -ме
атлантычны

Атлантычны акійй Атлантычнага акіяна
ётлае (геаграфічны) -са,
-се, -саў
атлае (тканіна) -су, -се
атлёсны
атлбт -бта, -бце, -бтаў
атлетызм-му, -ме
атлётыка -ыцы
атлетычны
-ёта,
разм.,
атлёт
-ётаў

-пту,

атранацца зак., атраплібся,

гміць, “мяць і атбеспіць
атаясамлены
і
[сьпецьпе]
аталснённе
атаясамліваіце, атаясамлешце [пьпе] кніжн., -ші
атаясняцца [сьця] і атая-

ецца, -ўюцца

[цьце]

уст,

-ёце,

атлуміць разм., зак., атлумлі, атлўміш, -міць, -мім,
“

-міце, -мяЯць
атаўмлены
незак.
атлумайць разм.,
-Яю, -Яеш, -яе, -Яюць

атлуецёласць [сьце] [сьць]
-дю
атлусцёлы [сьце]
атлуспбине [сьценьне] -нні
атлусцёць [сьце] зак., -6ю,
-беш, -бе, -бюць

атмасфёра -ры, -р
атмасфераўстойлівы
атмасфёрпы
атмасферычны
атбеснены [сьпе] кніжн.
атбесніць [сьні] зак., -ню,

-ніш, -піць, -іяць ў атаясаміць
атбжылак бат., геал., -пка,
-лку, -лкаў
атбл геагр., -ла, -ле, -лаў
атблавы
атбпак -цка, -пку, -пкаў
атбеа -се, -е

рэплеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
атрапін фарлм., -пу, -не

пезак., -аюся,
атрасацца
-аецца,
[сься],
-дешся
гаюцца і абтрасацца
атрасйць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -бюць і абтрасаць
атраўматычны
атрафіравапы
атрафіравацца зак. і незак,

“руецца, -руюцца

атрафія -1і [101]
атрупянёблы разм.

атрупяпёць разм., гак., -ёю,
гбеш, -бе, -бюць

атрусіцца згак., атрўсіцца,
-сяпца
атрўскі разм., -каў

атрута -ўце, -ўт

атрўтнасць [сьць] -цю
атрўтны
атруціцца зак. атручуся,

атрудішся [сься], -ціцца,
-дімся, -ціцеся, -цяцца

атруціць зак., атручў, ат-

руціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
атручаны
атрўчванпе [ньне] -нні

атрўчвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься]
“аешся

гаюцца

атрўчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
атручэнне [ньне] -нні
атрыбўт -ўта, -ўце, -ўтаў

атрыбутіяўнаець [сьць] -цю
атрыбутійўны лінгв.
атрыбўцыя -ыі [ыйі]
атрымальцік -ка, -ку, аў
атрымёльпіца -цы, -ц
атрымёальніцкі

атрымае [пьне] -цпі

,
атрыманы
,
ца
ец
-а
,
к
а
з
а
ц
ц
ё
м
ы
р
ат
-аюцца
,
ш
е
б
,
ю
д
,
к.
за
ь
ц
ё
м
ы
атр
-4е, -4юць
ц
е
а
,
к.
за
нё
а
ц
ц
а
в
і
л
атрым
ца, -аюцца
,
ю
а
,
к.
за
ге
ь
ц
а
в
і
л
атрым
“аеш, -ае, -аюць
Атрк р., АтрЭка, Атрэку

атрэпвацца
гаешся

незак. -аюся,

(сься),

-аецца,

-аюцца

атбснік [сьпі] -ка, -ку, -каў

,
ш
е
а
г
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
атрэпв

-ку,

;

атрад -да, -дзе, -даўа,
атрадцік
гаў
атрадицы

разм.

-к

атракцыёй -па, -пе, -паў
атракцыённы
атракцыя геад. ліпгв., гыі
[ыйі]

-ас, -аюць
атрэте-гі .
атрэсепы і абтрэсены

,
а
р
т
а
.
к
а
з
]
і
ц
ь
с
[
і
ц
с
атрэ
,
ё
ц
я
с
,
м
ё
с
,
ё
с
,
гсёш

і
л
,
а
л
с
э
р
т
а
,
с
ё
р
т
-сўць; а
[сьлі] і абтрэсці
а
р
т
а
,
к
а
з
]
і
ц
ь
с
[
сціся

атрэ

ате
А

сўся, -сбшоя [сься], -сёцца, -сёмся, -сяцёся, -суцца; атрбеся [сься], атрэслася, -ліся [сьлі] і абтрэсціся

ате

аўтагенны
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[атээс] (аўтаматічная

тэлефбнная стёнцыя) ж.,

нескл.

,

атў выкл.

атулённе [ньне] -ппі
,
,
атуўлецы
атуліцца зак., атулюся, атў-

лішся [сься], -ліцца, -лім,
ся, -піцеся, -ляцца

атулю, ату-

атуліць зак.,

ліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
атўльвацца і атуляцца неадпаведна -аюся,
зак.,
[сься -аецца,
-аешся
-аюцца; -яюся, -яешся
[сься], -Яецца, яюцца
атульваць і атуляць кнезак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,

гаюць
-Яяюць

-Яеш,

-йю,

атумапены
атумёніцца

зак,

-яе,

-нюся,

“нішся ўсься], -ніцца, -пяцца
атумёпіць зак., -ню, -піш,
зніць, “няць

атуманьвацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,

гаюцца

атуманьваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

атупбць зак., -ёю, -ёеш,-ёе,
-бюць
атуплёпне [ньне] -ппі
атупляць незак., -Яю, -яЯеш,
-яе, -яюць
атухаць незак, -ёе, -ёюць

і абтухаць

атухнуць зак., -не, -пуць і
абтухиуць

атушаны і абтўшаны
атушыць разм., зак., атушў,
атўшыш, -шыць, -шым,
-пыде, -шаць і абтушыць
ётык аргіт., -ка, -ку, -каў

Атыка гіст, Лтыцы
атыпкавіицы і атынкбвапы,
абтыпкаваны, абтынкбваны
атынкаваць зак., -кўю, -ку-

еш, -кўе, -куюць і абтын-

каваць

атынкбўванне [пьпе] -нні і
абтынкбўванне
атыпкоўвацца кезак., -асцца, -аюцца і абтыпкбўгацца

атынкоўваць
хезак., -аю,
аеш, -ае, -аюць і абтын-

кбўваць

атынкбўка -ўцы

атыпкбўшчык-ка, -ку, -каў
атыпкбўшчыца -цы, -ц
атит хед., атыту, атице
атычкавёны

ААА

атычкаваць зак., атычкую,
-уеш,

«ўе,

-ўюць

атычкбўвамне [ньпе] -ині
атычкбўвацца пнезак., -аецца, -аюцца
атычкбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
атычны

атэізм [эйі] -му, -ме
атэіст [эйі] -ста, -сце [сьце],
-стаў

атэістка

[эй-тцы

[ста],

Аўстралія Аўстраліі [ійі]
аўстралбідны [ойі]
айцу,
-ыйца,
аўстрыец
-яйцаў
аўстрийка -ыйцы, -мек
аўстрыйскі

Аўстрыя Аўстрыі [ыйі]
аўстрыйк разм.,
-гкаў

аўстрыйчка

-ка,

разм,

“ку,

-чцы

.
х
а
ч
а
(
аўстэніт мет., -іту, -іце

-так
атэістычны[эйі]

аўстэнітагы

атэрасклератыачны
атэрасклербз -зу, -зе
атэставаны і атэстбваны

бат., -ку
аўсяпіца бат., цы
аўсяпішча -чы
аўсянка (крупы) -нцы; за-

аўстэнітны
аўсюк бат., аўсюкў
аўсюкбвы
аўсяпік заал., -ка, -ку, -каў;

атэль -ля, -лі, -ляў
атэльё н., нескл.
атэльпы

атэставацца

зак.

ёі

незак.,

атэстўюся, -ўешся [сься],

зўецца, “ўюцца

атэставаць зак. і незак.,
атэстую, -ўеш, -ўе, -ўюць
атэстат -ата, -ёце, -атаў
атэстацыішы
атэстацыя -ыі [ыйі]

атэстбваны і атэставйны
аўл -ла, -ле, -лаў
аўльны
аўгіеў: аўгіевы стайні .
аўгур гіст. -ра, -ру, -раў
аўдавёлы
аўдавёць зак., -ёю, -ёеш,-ёе,
-бюць
аўдбтка

заал., -тцы

-так

[цц],

аўдыенц-зал х., і аўдыенцзала ж., адпаведна аўдыаўдыёнц-зале;
ёбнц-зала,

аўдыёнц-зале
аўдыёнцыя -ыі [ыйі]
аўдыёвізуальны

аўдытбрыя -ыі [ыйі], -ый
аўкеаспбра біял., -ры
аўксін фізіял., -ну, -не
аўкцыён -пу, -пе
аўкцыённы
аўкцыяпіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
аўладаць зак., -4ю, -асш,
-ас, “ёюць, часцей авалб-

даць

аўральны
Аўрбра Аўрбры

аўрэаміцын фарх., -ну, -пе
-ыі

[ыйі]
аўстра-вепгёрскі
аўстралапітЭк антр., -ка, -ку,
-каў

аўстраліец -ійца, -ійцу, -ій-

цаў

аўстралійка -ійцы, -іек
аўстралійскі
Аўстралійскі Саібз Аўстра-

лійскага Саюза

аўстралійцы-цаў

аўтааксідацыя

-мі

хім.,

[ыйі]
аўтааматар -ра, -ру, -раў
аўтааматарства-ве
аўтааператар тэг., -ра, -ры,
граў.
аўтаапыляльнік -ка, -ку,
-каў

аўтабаза -зе, -з
аўтабатальён -на, -не, -наў
аўтабензазапраўшчык -ка,
-ку, -каў

аўтабіёграф -фа, -фе, -фаў

аўтабіяграфічнасць

[сьць]

-дю
аўтабіяграфічны

аўтабіяграфія зі [ійі]
аўтаблакіровачны
аўтаблакірбўка чыг., -ўцы

аўтабранятанкавы
аўтабудавапне [пьне] -нні
аўтабудаўнік -ка, -ку, -коў
аўтаваджэнне [пьпе] -ппі
аўтавакзал [гз--з выбухн.
г] -ла, -ле, -лаў

аўтавакзальны [гз--з выбухн. г]
аўтавакцына хед., -не
аўтавымяральны
аўтавышка -шцы, -шак

аўрал мар., -пу, -ле

мед.,

аўсяны
аўт спарт., ёўта, аўце

аўтабранявік аўтабраневіка, -нў, -коў

аўдытар -ра, -ру, -раў

аўскультацыя

ал., -пцы, -нак

аўтагамія біял, -іі [ійі]
аўтагарадбк -дка [тк], -дыў,
-дкбў
аўтагарал: зка, -жиы, зноў

аўтагаражны
аўтагаспадарка -рцы, -рак

аўтагематэрапія -іі [ійі]

аўтагён тэх., -пу, -не

аўтагенёбз біял., -зу, -зе

аўтагеператар тэг., -ра, -ры,
граў
аўтагепназварачиы
аўтагёшцаець [сьць] тэг,
-цю

аўтагённы

аўтарытарнаець
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Р
Р
Р
Р
аўтагеншчык
Т
М
А
М
Н
Ы
Н
Ы
Ы
А
Ы
А
ЬАЬ
аўтагёншчык разм. -ка, -кУ,

-каў
аўтагідрапад'ёмнік -ка, -ку,
-каў
аўтагбнкі спарт., -нак
аўтагбншчык -ка, -ку, -каў
аўтагравіюра -ры, -р

аўтаграфічны
аўтаграфія зі [11]

аўтагрузавы

аўтагрузчык [шч] -ка, -ку,
-каў

аўтагрэйдэр -ра, -Ры, граў
аўтагрэйдэрыст -ста,
[сьце], -стаў
аўтагужавытэз.

-сце

ў
кб
-т
,
ку
-т
,
ка
-т
бк
рт
гу
та
аў
аўтадабние [пьне] -нні

аўтадарбжжшк-ка, -ку, -каў
аўтадарбжны
аўтадафэ гіст., н., нескл.
аўтадром -ма, -ме, -маў
аўтадрызіна -не, -н
аўтадыдакт кнізжь, -нта,

ліце

аўтадыспётчар [сьпечч] -ра,

аў
-р
ы,
“р
аўтадэталь

[льлю],

-ляю

глей і -ляў
аўтажаяр -ра, -ры, -раў
аўтазавод -да, -дзе, -даў

аўтазавбдзец -дца [дц], -Ацу,
“дцаў

аўтазавбдскі [цк]
аўтазаправачны
аўтазапраўшчык
-гкаў
аўтазббрачны

аўтамотаеёкцыя згыі

аўталітаграфія яі [ші
аўталюбіцель -ля, -лю, -ляў

аўтацамізацыя

аўталесавоз -за, -зе, -заў

аўталятўчка -чцы[цц], -чак

аўтамабілебудаванне [ньне]
-пці
аўтамабілебудаўнік 414, -ну,
-Кбў

аўтамабілебудаўпічы
аўтамабілеразгрузчык [шч]

-ка, -ку, -каў
аўтамабілетрактарабудаванпе [ньне] -нпі
аўтамабілізацыя -ыі [ыйі]
аўтамабілізм -му, -ме
-сце
-ста,
аўтамабіліст
[сьце], -стаў

аўтамабілістка -тды [с'ц],
-так
аўтамабіль -ля, -лі, -ляў
аўтамабіль-вишка аўтамааўтамабілібіля-вышкі,
ВЫШЦЫ

аўтамабільны
аўтамабілявбз -за, -зе, -заў
аўтамагістраль -ллю [льлю],
-лей і -ляў

аўтамадэлізм -му, -ме
аўтамайстэрня -рні, -рань і

-ка,

-ку,

аўтазварка -рцы
аўтаіпспёктар [сьпе]

“БУ, -раў

-рняў

аўтамаццёр [ньцё] -ра, -рУ,

-раў

-ра,
,
-ыі

аўтаінспёкцыя (сьп г]
[ыйі
аўтаіцтаксікацыя -ыі [ыйі]
гыі
мед.
аўтаінфёкцыя

[ыйі]

аўтакалбна -не, -н
-йце,
-ата,
аўтакамбінат
-ётаў
аўтакамера -ры, -р
аўтакараван -на, -ие, -паў
аўтакармушка -шцы, -шак
аўтакаршчык -ка, -ку, -каў
аўтакаршчыца -цы, -ц

аўтакары-раў

аўтакарэкцыя -ыі [ыйі]
аўтакаталіз -зу, -зе

аўтакефалія царк., -і [йі]
аўтакефальны
-оўцы,
аўтакінаперасоўка
-бвак
аўтаклаў тах. -ёва, -аве,
-аваў
аўтаклаўны

аўтаклўб -ба, -бе, -баў
аўтакрама -ме, -м

аўтакрай тэг., -па, -не, гнаў
аўтакранаўшчык ска, ну,

-коў
аўтакрат кніжн, -йта, -аце,

о.

аўтамарфізм мат., -му, -ме
аўтамат -ёта, -ёце, -атаў
аўтаматбрны
аўтаматрыса -се, -с
аўтаматчык [чч] -ка, -КУ,
-каў
аўтаматчыца [чч] -цы, -ц
аўтаматызавана

аўтаматызаванаець
-ю

[сьць]

аўтаматызаванне [ньпе] -пні
аўтаматызаваны
аўтаматызавацца

незак.,

-зусцца, -зўюцца

не
і
к.
за
ь
ц
а
в
а
з
ы
т
а
м
а
т
аў

зак,

-зўю, -зўеш, -зуе,

-зуюць
аўтаматызацыя -ыі [ыйі]
аўтаматызм -му, -ме
аўтаматыка -ыцы
аўтаматична прыс/.
аўтаматычнаець [сьць] -цю
аўтаматінчны

аўтамашапа -ие, -н

аўтамашыпіст
[сьце], -стаў

-ста,

[ыйі],

зый
аўтамотаспдрт -рту, -рце
аўтамоташкёла -ле, -л
паліт,

-ыі

[ыйі]

аўтанамізм -му, -ме
аўтацаміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
аўтапамісцкі
аўтанамічны
аўтанбмія зі [ійі]
аўтанбмна прысл.
аўтанбмнасць [сьць] -цю

аўтацбмны

аўтапавільён -на, -ие, -наў
аўтапагрузчык [шч] -ка, -ку,

-каў

аўтападача -чы
аўтапад'ёмпік -ка, -ку, -каў

аўтападзавод -да, -дзе
аўтападстройка (тстр] -йцы
аўтапаённе (пьне] -нні
аўтапаілка [айі] -лды, -лак
аўтапакришка -шцды, -шак
аўтапарк -ка, -ку, -каў

аўтапартрэт -бта, -Эце, -Этаў
[ск] -зцы
аўтаперавбзка

аўтамабільна-дарбжны
аўтамабільна-трактарны

аўтамадзльны

аўтазббрка -рцы

-атаў

аўтакратычиы
аўтакратыя -ыі [ыйі]
аўталабаратбрыя зыі [ыйі

-сце

аўтамстамарфізм геал., -МУ,
-ме
аўтаметрия -мі [ыйі
аўтамеханік -ка, -кУ, -гкаў

аўтамехапічны
аўтамотаклўб -ба, -бе, “баў
аўтамоталатарэя -зі [эйі]

[сц], -зак

аўтаперасбўка -бўцы, -бвак
аўтапераебўны
аўтапілбт -бта, -бце, -бтаў
аўтапластыка мед., -ыцы і
аўтатрансплантацыя
аўтапаўг гплўга, , паўзе,
мн. -нлугі, -плугоў
аўтапбезд -да, -дзе [зьдзе],
мн. аўтапаязды, -доў

аўтапрабёг -гу, -гаў
аўтапракладчык [чч]

-ка,

[сьць]
аўтапрамыслбваець
-цю
аўтапрычэп -па, -пе, -паў

аўтар -ра, -ру, -раў
аўтарадыёграма -ме, -м

аўтарадыёграфія -і [іні]

аўтаразлівачны [зьлі]

аўтаралі н., нескл.
аўтараліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
аўтарамбитнік -ка, -ку, -каў
аўтарамбнтны
ў
й
ы
г
ыі
сг
.
ав
я
цы
та
ра
аўта
аўтаркія паліт., Зі [1]
аўтарбта ваен., -бце, -6т
аўтарскі
аўтарства -ве
0.
аўтарулявы
аўтарухавік -ка, жў, -коў
ак
-ч
,
ц]
[ц
цы
-ч
а
чк
аўтару
зё
ры
та
аў
і
ны
ва
за
аўтары
,
ваны
У”
-з
к,
за
не
а
цц
ва
за
аўтары
ецца, -зуюцца
к,
за
не
і
к.
за
ць
ва
за
аўтары
ць
ўю
-з
,
ўе
-з
ш,
ўс
-з
,
-вўю
аўтарызацыя гыі (ыйі

,

”
ва
за
ры
та
аў
і
ны
ва
зб
аўтары

пы
аўтарыебра -ры, -р
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
рн
та
ры
аўта

афлюсаваць
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А
А
А
Я
А
а
р
п
а

аўтарытарны

аўтарытарны
аўтарытбт (агульнае пры-

знанне) -Зту, -Эце; (аўтаасоба) -эта,
рытэтная
«бце, -Этаў
аўтарытэтна прысл.
аўтарытэтнасць [сьць] -цю
аўтарытэтны
аўтарэгулятар

“ра,

ў
а
р
"
аўтарэпрадукцыя

“ры,

н
р
-ыі [ыйі],

ый
-ёце,
-ёта,
аўтарэферат
,
-йтаў
аўтарэфрыжэратар -ра, -ры,
граў
аўтасалби -нпа, -не, -паў

,

аўтасамазвал -ла, -ле, -лаў
аўтасёпі -сапёй
аўтасапны
аўтасклад -да, -дзе, -даў

аўтаелёсар [сьле] -ра, -рУ;

-раў

аўтаспорт -рту, -рце
аўтасправа -ве
аўтастанцыя -ыі [ыйі], -ый
аўтастарт -рту, -рце, “ртаў
аўтастёп -па, -пе, -паў
аўтастбпавец -паўца, -паў-

пу, «паўцаў

аўтастрада -дзе, -д
аўтасўмесь тэг., -ссю [сьсю],
-сей і -сяў
аўтасч5пка [шч] тэх, “пцы
аўтатбрмаз -за, -зе, -заў
аўтатормазны
аўтатрактарабудавашпе [ньпе] -нні
аўтатрактарабудаўпік -ка,
-кУ, -кбў

аўтатрактарны
аўтатранспарт -рту, -рце
аўтатрапспартцпік -ка, -ку,
аўтатрансплаптацыя

аўтацягач -ча, -чы, -чоў

аўтачаець [сьць] -дю, м.
аўтачасці, аўтачасцёц

.
аўташкбла -ле, -л
аўташтурмап -па, -пе, -паў

аўташчбтка -тцы [цц], -так
аўтаэкспр5е -са, -се, -саў
аўтаэлектрбнцы
аўтб разм., н., нескл.
аўтббуе -са, -се, -саўаўтобусабудаўнік -ка, -ЕУ,
-кбў
аўтббусны

аўтбтраф -фа, -фе, -фаў

аўтбл тэх., -лу, -ле
аўтбліз біял., -зу, -зе
аўтбрак -рка, -рку, -ркаў
аўтбркавы
аўтсайдэр -ра, -ру (спартсмен) і -ры (каманда),

граў

аўтэнтык кніжн, -ка, -ку,
“каў
аўтэнтычнасць [сьць] -цю
аўтэнтычны
аўцабык -ка, -кў, -коў
аўцаматка -тцы [цц], стак

аўчар аўчара, -ру, -Роў
аўчарка -рцы, -рак

аўчарнік разм., -ка,
-каў
аўчарня -ні, -няў
аўчыша -не, -н

-ку,

аўчынка -нды, -нак

аўчышнік
-каў
аўчынны

[ньні] -ка,

хед,

гыі [ыйі], -ый ў аўтапаёстыка
“ра,
аўтатранефарматар

-ры, -раў

аўтатрапізм біял. -му, -ме
аўтатраеа -се, -с
аўтатрэніпг спец., -ту

-ку,

афарбаваны і афарббваны
афарбавацца зак., афарбуюся, -ўешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

афарбаваць зак., афарбую,
згуеш, -уе, -ўюць

афарббвацы і афарбаваны
афарббўвацпе [пьпе] -пні

аўтатрэпірбўка -бўцы, -бвак

афарббўвацца хезах., -аюся,

аўтатурист -ста, -сце [сьце],
-стаў
аўтатыпічны палігр.
аўтатыпія палігр. -іі [іш
аўтатэрмацыстэрна -пе, -н
і паў

“аюцца,
афарббўпаць пезак.,
-аеш, -ае, -аюць
афарбоўка -ўцы

аўтатуріязм -му, -ме

атэхніка -іцы
ўтатэхнікум -ма, -ме, -маў

аўтаўкладчык [чч] -ка, -ку,
-каў

аўтафілія кніжн, -1іі [ійі
аўтафургбн -па, -пе, -паў
аўтахарактарыстыка -ЫЦЫ

аўтахрбм -му, -ме
аўтахрампы

аўтахтби -на, -пе, -паў

аўтацыетэрцпа -не, -п і -паў

[сься];

-аецца,

-аю,

афармлёпие [пьпе] -ппгі

афармляцца незак., -Яюся,
-Ясшся
[сься],
-Яецца,

незак.,

-яеш, -яе, -яюць

а
афектіиўны
афёблій астр., -ія, Зі (ша
афёцпскі гіст.
афёня гіст., -пі

афёра -ры, -Р

афёрта юр., -рце

аферыст -ста, -сце [сьце],
“стаў

аферистка -тды [стп], -так

аферэнтны
афікальцит

,
-Ыту,

геал.

-ыце

афіке лінгв., -са, -се, -саў
афіксальны
.
афіксацыя -ыі [ыйі]
афіпёрнытэг.

тэг.

[ньне]

афініравапне

тэх,

незак.

афінірую, гуеш,-уе, -уюць

афінскі
Афіны Афінаў
афіняне -н

афіняпін -на, -не, -наў
афіцянка -пцы, -нак

афіт мін., афіту, афіце
афітавы
афіцар'ё разм. пагард., -р “і

афіцыёз -за, -зе, -заў
афіцыёзнасць [сьць] -цю
афіцыёзпы
афіцыйшчына разх., -пе
афіцыял гіст., -ла, -ле
афіцыйна
і
афіцыйяльпа
прысл.
афіцыйльнасць і афіцый-

наець [сьць] для абодвух
-цю

афіцыяльны і афіцыйны

афіцыйцт -пта, -нце [пьце],
“нтаў
афіцыяптка -тцы [нт], -так

афіцыяпцкі

афарміцель -ля, -лю, -ляў
афарміцельпіца -ды, -цд
афарміцельскі
афарміцельства -во

-яюцца
афармяйць

афектаваць незак» афегтую, -ўеш, -ўе, ўюць
афсктацыя -ыі [ыйі]

афішраваць

афазія і афазія мед., адпаведна -іі [ійі]; -іі [ійі]
афактўраны
афанічны хед.
афапія хед., -і [і]

-астся

афектаваны

-нпі

афарбаванасць ісьць] -цю

-каў

аўтатранспартны

аўтацэментавоз -за, -зе, -заў

афарыстична прысл.
ю
ц
ь]
ьц
[с
ь
ц
е
а
ц
ч
і
т
е
ы
р
а
ф
а
афарыстичны
абгінец -нца, -нцу, -нцаў
,
афгані н., неска.
Афгапістана,
Афгапістан
Афганістане
афганка -нды, -нак
афганскі
,
афганцы -цаў
афёкт -кту, -кце, -ктаў

-яю,

афартист маст., -ста, -сцо
[сьце], -стаў
афарйзм -ма, -ме, -маў

афіцэр -ра, -ру, -раў
афіцэрскі

ара

а« іцзрыха разм., -ысе, -ых
афіша -шы, -ш

афішны

афіцпіраваны

афіширавацца

ецца, -руюьцца

афішыравац

хнезак., -ру-

зак, і незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
пы

афлюсава спец.
афлюсаваць зак., -сўю, -еўсш,

-суе, -суюць
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ахльшуць

афлосоўванне
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
М
А
М
А
С
кезак.,
разм.,
аць
ахарбшв
,
-ёе
пі,
-ае
ю,
-4
.,
зак
ь
ац
ав
ах
афлюсбўванне [цьне] -нпі
час-аюць,
-ае,
-аеш,
гаю,
ь
юц
-ё
афлюсбўка -ўцы
ваць
абхарош
цей
ні
-ип
пе]
(пь
е
нн
ва
ай
ах
,
зак, -млюся
афбрміцца
-ае,
-аеш,
-аю,
незак.,
ахаць
я,
юс
-а
,
ак.
нез
а
цц
ва
ай
ах
-міцца,
[сься],
мішся
-аюць
,
ца
ец
-а
,
ся]
[сь
ся
еш
га
-мяцца
ахаяны
ца
юц
-а
,
іш
афбрміць зак., -млю, -м
-4юся, -дешся
зак.,
ахаяцца
,
сш
-а
ю,
-аі
,
к.
за
не
ць
ва
ай
ах
-міць, “МЯцЬ
[сься], -аецца, -ёюцца
ь
юц
-а
,
-ае
афбрмлены
зак, ахёю, ахаеш,
ахаяць
л.
ыс
пр
на
ай
ах
-рце,
“рта,
афбрт маст.,
ахае, ахаюць
ахайнасць (сьць] -цю
“ртаў
ахвбеце [сьце] -ці
ны
ай
ах
афбртиы
ахвбта -бцде
.
зм
ра
ы
ал
ад
ал
ах
афра-азіяцкі
прысл.
ахвбтна
у,
-к
а,
-к
.,
эг
кт
ні
ль
жа
ад
ал
ах
афранцўжаны
-цю
[сьць]
ець
ахвбтпа
аў
-к
афрапцўжванне [ньне] -нці
-каў
-ку,
-ка,
к
ахвбтні
ны
ль
жа
ад
ал
ах
афранцужвацца незак., -аю-ц
-цы,
ца
ахвбтпі
ні
-н
е]
ьн
[н
е
іш
жэ
ад
ал
ах
ся, -аешся (сься], -аецца,
ахвотныразл.
лы
зё
ад
ал
ах
-аюцца
разл.
ахвбчы
,
еш
-б
ю,
-ё
.,
зак
ць
зё
ад
ал
ах
афрапцужваць хезак., -аю,
-р
-ры,
ахвяра
ь
юц
-ё
,
-бе
-аеш, -ае, -аюць
-ку»
-ка,
уст.,
альнік
ахвярав
жў
ад
ал
ах
.,
зак
а
цц
зі
ахалад
афрапцуўзіцца зак., -ўжуся,
-каў
,
ся]
[сь
ся
зі
бд
ал
ах
,
ся
а,
цц
зі
-ўзішся [сься] -ў
-ц
-цы,
уст.,
альніца
ахвярав
,
ся
це
зі
-д
я,
мс
зі
-д
-дзіцца,
“ўзяцца
[ньне] -нні,
аппе
ахвярав
“дзяцца
зак, -ўжу,
афраццўзіць
-нняў
,
жў
ад
ал
ах
.,
зак
ць
зі
ад
ал
ах
-ўзіш, -узіць, -ўзяць
аны
ахвярбв
і
аны
ахвярав
м,
зі
-д
,
ць
зі
-д
ш,
зі
бд
ахал
-пту, -нце
афрбит уст,
ахвярўзак.,
ацца
ахвярав
ць
зя
-д
-дзіце,
-ўец[ньце]
[сься],
-ўешся
юся,
,
еш
-а
ю,
-а
.,
зак
ь
ац
бд
ал
ах
цы
ры
Афрыка Аф
-ўюцца
ца,
ь
юц
-а
,
-ае
энд
ка
ры
аф
і
афрыкёнеры
ю,
рў
вя
ах
зак.,
аць
ахвярав
ны
жа
бд
ал
ах
х
ву
од
аб
я
дл
ы)
ур
(б
ры
-ўюць
-ўе,
ні
-н
е]
-уеш,
ьн
[н
е
нн
ва
ік
бд
ал
ах
“раў, адз. афрыкёнер і
е]
ьн
[н
энне
прынаш
ахвяра
я,
юс
-а
,
к.
за
не
ца
ац
жв
бд
ад
ах
х
ву
од
аб
я
дл
эр
афрыкёнд
“нні, -нняў
-аецца,
[сься
-гаешся
гра, -ру
прысл.
ахвярпа
гаюцца
афрыканец -нца, -нцу, -пцаў
-цю
[сьць]
сць
ахвярпа
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ац
жв
бд
ал
ах
і
гы
,
іт.
пал
я
цы
за
ні
ка
ры
аф
-каў
-ку,
-ка,
к
ахвярні
ь
юц
-а
-аеш, -ае,
[ый
ы
ахвярн
ю,
-ё
,
к.
за
.
зм
ра
ь
ёц
ам
ах
афрыканіст -ста, -еце [сьце],
ёны
ахвярав
і
апы
ахвярбв
ць
ёю
-б
е,
-б
,
еш
-б
ў
та
-с
-аецнезак.,
вацца
ахвярбў
к.
за
.,
зм
ра
ца
ўц
ян
ам
ах
цы
-ы
а
ык
ст
афрыкані
-аюцца
ёд
-н
ца,
,
я]
ьс
[с
ся
бш
-п
я,
ўс
“н
афрыканка -нцы, -нак
-аю,
незак.
ваць
ахвярбў
я,
ёс
яц
ен
ам
ах
,
ся
ём
-і
,
ца
афрыкёапекі
-аюць
-ае,
-аеш,
ца
уд
ян
ам
ах
аў
ы-ц
нц
ка
ры
аф
-даў
гіст.,
ахёйцы
,
ні
-н
.,
зм
ра
е]
ьн
[н
не
ан
бх
,
-пе
,
-па
.,
тр
ан
п
ра
нт
ка
ры
аф
ахілены
яў
-п
-паў
пята
ва
ахілёса
:
ахілёсаў
ў
ка
-п
,
ку
-п
,
ка
-п
ак
ап
ах
т
-а
,
це
-ё
,
гв.
лін
афрыката
ахіліш,
ахілю,
зак.,
ахіліць
,
ца
іц
бп
ах
,
к.
за
ца
іц
ап
ах
ы
афрыкатн
-ляЯць
-ліце,
-лім,
гліць,
-пяцца
афрыкатыўны
ахіляю,
незак,
ахіляць
бах
,
лю
ап
ах
,
к.
за
ь
іц
ап
ах
зе
-д
,
-ду
,
афсайд спарт.
-Яюць
-яе,
-Яеш,
е,
іц
-п
,
ім
-п
піш, -піць,
афсёт палігр., -ёту, -ёце
-нні і абхі[ньне]
е
ахінёцн
-пяць
афсеётны
нанне
,
ца
ец
-я
к.
за
не
а
цц
ахапай
афтальмалагічны мед.
-аюся,
незак,
а
ахіцёцц
-яюцца
афтальмалёгія -іі [11]
-ёецца,
[сься],
гаешся
,
еш
-я
ю,
-Я
,
к.
за
не
ць
ля
ап
ах
д.
ме
афтальмаметрычны
.
ца
абхінац
і
гаюцца
ь
юц
-Я
е,
-я
]
йі
[ы
і
-ы
ыя
тр
мё
ма
афталь
-аеш,
-ёю,
незак.,
ахінёць
ны
ва
за
ры
та
ак
ар
ах
.,
хед
ія
бг
ал
ўр
не
ма
афталь
ь
абхінац
і
-аюць
-4е,
,
к.
за
ць
ва
за
ры
та
ак
ар
ах
і]
-іі [ій
[йеі]
-бі
разм.,
ахіпёя
ць
ўю
-з
,
уе
-з
ш,
ўе
-з
,
ўю
-з
-і
д,
ле
ія
ег
пл
ма
афталь
,
ы
абхіпўт
і
ахінўты
зак.,
.,
зм
ра
а
ц
ц
ы
ш
а
р
а
х
а
[ійі]
-пеш-нўся,
зак.,
а
ахіцуцц
я
с
ш
ы
ш
б
р
а
х
а
я,
ўс
аш
ар
ах
д.
ме
ны
іч
ап
ск
афтальма
-нёмся,
-пёцца,
[сься],
ся
я,
мс
мы
-ш
,
ца
ыц
-ш
,
я]
ьс
[с
і]
[ій
-і
ія
ап
афтальмаск
абхіі
-нўцца
-пяцёся,
ей
сц
ча
,
ца
ац
-ш
я,
ёс
ыц
дп
афтальмаскбп -па, -пе, -паў
,
,
пўцца
абхарашыцца
афтальмія мед., -іі [ійі]
-нё,
-пёш,
“іў,
зак.,
ахінўць
аах
,
к.
за
.,
зм
ра
ь
ц
ы
ш
а
р
а
х
а
,
-гу
афтальмблаг мед., -га,
адхіі
-нўць
-пяцё,
-нём,
ь,
ыц
-ш
,
ыш
бш
ар
ах
,
шу
ра
,
ггаў
ь
ц
ў
и
сча
ь,
ац
-ш
е,
ыц
-ш
,
ым
-ш
ы,
-р
,
і
ш
афтальмбметр мед., -ра,
,
.
м
з
а
р
]
е
ц
ь
н
[
е
ц
ц
а
к
х
ё
ць
шы
ра
ха
аб
й
це
“раў
ў
я
ш
а
.
зм
ра
е]
ьп
[п
не
ци
ва
бш
ахар
,
афутравёацы
ю
а
“
,
к
а
з
е
н
.
м
з
а
р
ь
ц
а
к
х
4
ап
шв
рб
ха
аб
ей
сц
ча
ші,
афутраваць зак., -рую, -ру-аюць
с,
-а
,
ш
е
а
ие
,
а
п
.
б
у
р
г
,
м
з
а
р
и
б
м
а
л
х
а
,
к»
за
не
.,
зм
ра
а
цц
ва
бш
ахар
ахавальнік -ка, -ку, -каў
ў
а
п
,
е
п
ец
-а
,
я]
ьс
[с
-аюся, -асшся
ахавальніца -цы, -ц
,
ш
і
е
н
,
у
и
,
к
а
з
ь
ц
у
ш
ы
а
х
а
ха
ад
ей
су
ча
,
ца
юц
-а
,
ца
ахавальны
ь
ц
у
п
,
е
ц
о
п
,
м
е
н
,
е
п
ца
ац
шв
ро
ахавёпны і ахбваны

ёш, -рўе, -рўюць

ацэнка
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А-а

ахмараны

,
ахмараны
ахмістрыня уст., “Шш, -нЬ
ахмялёлы

ахмялённе [пьне] -ппі

ахмялёць зак., -ёю, -беш,
-бе, -ёюць
йхнуць разлм., зак., -ну, пеш,

-не, -пуць

ахбва -ве
ахбдаць разм.,

-аю,

зак.

гаеш, -ае, -аюць
ахбп -пу, -пе
ахбплены

ахбпліванне [ньне] -шпі
ахбиплівацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца

ахбпліваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

ахбпиы

ахбўвание [пьне] -пні

незак.,
ахбўвацца
[сься];
аешся

-аюся,
-аецца,

-аюцца

ахбўваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

ахбўпасць [сьць] -цю

-бецца, -ёюцца
[сься],
е
н
,
»
м
з
а
р
]
е
в
ь
ц
[
ь
ц
а
ж
а
р
е
в
ц
а
зак., -бю, -аеш, -ае, -аюць
]
е
п
ь
п
[
]
е
в
ь
ц
[
е
и
н
э
і
я
а
р
е
в
ц
а
разм., -ппі
ацверазёлы [цьве] разм.,
,
ю
е
.,
хк
за
]
е
в
ь
ц
[
ь
ц
ё
з
а
р
е
в
ц
а
а
р
я
в
ц
а
і
ь
ц
ю
ё
“
е,
-б
,
-беш

зець
ацверазіцца [цьве] разм.
зак., ацверажўся, ацвя-

-зіцца,
[сься],
рэзішся
гвімся, -зіцеся, -зяцца і
ацвярёзіцца

ацверазіць [цьве] разм., зае.,
ацвярэзіш,
ацверажу,
гзіць, -зім, -зіце, -зяць і
ацвярбзіць
ацвярдзёласць [цьвя] [сьць]
-дю
ацвярдзёлы [цьвя]
ацвярдзённе [цьвя] [ньпе]
-нні

ацвярдзёць [цьвя] зак., -бе,
-ёюць
ацвярбжапы [цьвя] разл.
ацвярбзець [цьвя] зак., -ею,
-веш, -ее, -еюць,
ацверазёць

ахбўнік -ка, -ку, -каў

ахбўпіца -цы, -ц
ахбўпы

Ахбцкае мбра Ахбцкага мо:
ра
ахраматизм фіз., -му, -ме
ахраматычны
ахрамацін біял., -пу, -не
ахрапка -нцы, -нак
ахраёнпік ][ньніў -ка, “ку,
-каў

ахрап'е -гі [сіі]
ахрыпёць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

ахрішлаець [сьць] -дю

ахрыплы
ахрыпцпуць зак., -ну, -пеш,

пе, -пуць; ахрыш, ахріыпла, -лі
ахрысціцца [сьці] зак., ахахрысцішся
рышчусея,
[сьцісься], -ціцца, -цімся,
-ціцеся, -цяцца

часцей

ипезак.,

аешся
гаюцца

[сься],

-аіюся,

-аецца,

ахутваць незак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць

ацалёць

разм.,

зак, -ёю,

-бспі, -6с, -ёюць
ацаміць зак., ацашо,
ніш,

-ніць,

ацэ-нім, “піцё,

-няць
ацверажацца [цьве] разм,
пезак.,

-аюся,

-асшся

ца, атрбмея, атрацёся, атруцца; ацёрся, ацёрлася;

атрася; часцей абцёрціся
ацбсліваець [сьлі] (сьць]
разм., -цю

ацёслівы[сьлі]
ацёк -ку, -каў
ацёклы і ацёкшы

ацёл -лу, -ле, -лаў
ацёлачны
ацёрты
ацёчнасць [сьць] -цю
ацёчны

аціра (мякіна) аба, -ры
ацірацца разм., незак., -аюся, -ёешся [сься], -аецца,
-аюцца
аціраць незак. -4ю, -йеш,
-ёс, -аюць, часцей адці,
раць

аціскёць незак., -йю, -ёеш,
-49, -бюць, часцей абціскаць

аціснуты часцей абціснуты

ацёпваць разм., незак., -аю,

ацтэкі -каў

ацёплены

ацыдафілік -ну, -не

-пеш, -не,

-нуць;

аціх,

аціхла, -лі

-аеш, -ае, -аюць

ацукрбўванне [ньне] -нпі

ацёпліванне ўцьпе] -ипі

ацёплівацца незак., -аецца,
гаюцца, часцей ацяпляйц-

ца
ацёплігаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць,
ляць:

часцей ацяп-

ацярэбішея

раблюся,

цеся, -бядца,

часцей аб-

церабіцца
ацерабіць зак., ацераблю,
ацярэбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць, часцей абцерабіць
ацёрясцца

зак.,

-плюся,

-піцца,
(сься),
пішся
“пяцца
ацерушыцца зак., ацерушуся,

ацалёлы разм.

ся, атрэтся [сься], атрэц-

ацішць зак., -5ю, -Зеш, -3е,
-Зюць

[сься], -біцца, -бімся, -бі-

ахутвацца

зак., атру-

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

(еьці],
ахрісціш
шчў,
ліць, -цім, -ціце, -цяць

ахўтаць зак., -аю, -аеш, -ае,
-аюці,

ацёрціея разм.,

аціенуць захк., -сну, -снеш
[сьне], -сне, -снуць, часцей абціснуць
аціхаць разм., незак., -ёю,
-беш, -4е, -аюць
аціхлы
аціхцуць разм., зак., -ну,

ацерабіцца разм., зак., аце-

ахутаны
ахўтацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюдца

атры; часцей абцёрці

зак.
([цьвя]
ацвярдзіцца
-бкуся, -бзішся [сься],
-бзіцца, -бзяцца, часцей
ацверазіцца
ацвярбзіць [цьвя] зак., -бжу,
-бзіш, -бзіць, -бзяць, часцей ацверазіць
ацёпванне [ньне] разм., -нні
незак.
ацёпвацца разм.,

ахрысціць [сьці] зак., ахрыахрышчаны

атрэш, атрэ, атрбм, атрацё, атруўць; ацёр, ацёрла;

ацярушышся

(сься),

-пыцца, -пымся, -пыцеся, -шацца, часцей абцерушацца
ацерушйць зак., ацерушу,
ацярўшыш, -шыць, -пым,
-пыце, -шаць, часцей аб-

церушыць

ацёрці

разх.,

зак.,

атру,

ацыдафіліпавы
ацыдафільны
ацыдафілія біял., -іі [ійі]
ацыдафббны
ацыдбз лмед., -зу, -зе
ацыклічнасць (сьць]

аім.,

-цю
ацыклічны

ацыклявапы і ацыклёваны

ацыкляваць зак., -и0, -люеш, -ліое, -лююць
ацынкаваны ё ацынкбвапы
ацыцкаваць зак., ацынкўю,

зўсш, -ўе, -ўюць

ацынкбвачны
ацынкоўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
ацыпкбўваць лезак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

ацынкбўка -ўцы
ацыпкоўшчык -ка, -ку, -каў
ацыпнкоўшчыца -цы, -ц

ацэлбт заа/., -бце, -бтаў
ацэментавіцы
ацэментаваць зак., -тўю,
-туеш, -тўе, -тўюць
ацэначны
ацэнепы
ацэнка -пцы, -пак
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ачышчэнне
А.

ацэншчыке

АА

ацэншчык -ка, -ку, -каў
ацзншчыца -цы, -ц
ацэньвацца кезак., -аецца,
-аюцца
ацэньваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

ацэтат хіх., -ату, -аце

ацэтатпы

ацэтби -ну, -пе

ацэтылёнавы

2аім., -ДУ,
ацэтил-хларид
-дзе
ацэтылцэлюлбза 2ім., -зе

ацэтыльныгім.
ацю выкл.
ацяжаранасць [сьць]

-цю,
часцей абцяжаранаець
[ньне] -нні,
ацяжйрапне

часцей абцяжаранне
ацяжараны часцей абцяжараны

-нні,

часцей абцяжарванне

ацяжарвацца незак., -аецца,

-аюцца, часцей абцяжарвацца
незак, -аю,
ацяжарваць
-аеш,

-ае, -аюць, насцей

абцяжарваць
ацяжарыць зак., “ру, рыш,

“рыць, -раць, часцей аб-

цяжарыць
ацяжзлы

ацяжць зак., -5ю, -зеш,-58,
юць
ацякённе ўньне] -нні
ацякёць незак., -ёю, -аеш,
-4е. -аюць
ацёліцца,
ацяліцца зак.
-ляцца
ацямнёць разм., зак., -ёе
ацянёны

ацяніць зак., ацяню, ацёніш,
гніць, -нім, -ніце, -няць
ацяняцца незак., -яецца
ацяняць незак., -йю, -Яеш,
-яе, -Яюць

ацяплёнпе [ньне] -нні

ацяплю,
зак,
ацяпліць
ацёпліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і ацяплю, ацяпліш, -ліць, -лім, ацепліцё,

ацяпляць
ацяпляльнік спец., -ка, -ку,
-каў
ацяпляльны
адяпляцца незак. -яецца,
гяюцца і ацёплівацца

ацяпайць незак., -йю, -яеш,
яе, -Яюць і ацёпліваць
ацярўшапы часуей абцярўтаны
ацярўшванне ([пьпе] -нві,

часцей абцярўшванпе

зцярўшвацца хкезак., -аецца? -аюцца, часцей абцяруўшвацца
незак., -аю,
ацярўшваць
-аеш, гас, гаюць, часцей
а Зак. 1903

кўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
оў” карт., -ка, -іў,

ачкбвыспарт.
ачмўраныразм.

ачмураць разм., незак., -Аю,
ацярэблівацца незак., -аец-деш, -ае, -ёюць
ца, -аюцца, часцей абцяачмурыць разм., зак., ачмурэблівацца
ру, ачмўрыш, -рыць, -рым,
ацярэбліваць незак., -аю,.
ае, -аюць, часцей

сат
абцярэбліваць
ацячій зак., -ячэ, -якўць
ачаг ачага, -гу, -гоў

ацэтылён гіх., -ну, -пе

ацяжарваннве

часцей абцярэбліванне

“аеш,

ацэтбнавы
адэтыл гім., -ту, -ле

[ньне]

абцярўшваць
ацярэбаены часцей абцярэблепы
ацярэблівацие [ньце] -нпі,

“рыце, -раць
ачмурэла прысл.
ачмурбласць [сьць] -цю
ачмурэлыразм.

ачагбвы

ачалавёчание [ньне] -нні
ачалавёчаны

ачалавёчванце [ньде] -пні
ачалавёчвацца незак., -аю-

ачмурэние [ньпе] разм, -ниі
ачмурэць разм. зак, Эю,
,
-беш, -5е, -зюць
ачмуціць зак., ачмучў, ач-

мўціш, -ціць, -цім, -ціце,

-аю,

-цяць
ачиўцца зак., -нўся, -нёшся
-пёмся,
-нёдцца,
[сься],

ачалавёчыцца зак., -чуся,
[сься], -чыцца,
“чышся

“няцёся, -нўцца
ачбмацца разх., зак., -аюся,
-зецца,
[сься],
-аешся

ся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

незак.,

ачалавёчваць

-аеш, -ае, -аюць

-чацца
ачалавёчыцьзак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць

ачамярэлыразм.
ачамяр5ць разм., зак., -Эю,
.-беш, -8е, -зюць
ачаліць зак., ачаплю, ачэпіш, -піць, -пім, -піце,

-пяць
ачаплённе [ньне] -нні

ачапаяцца

-яюцца, часцей ачэплівацца
ачапляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць, часцей ачэпліваць
ачарніць зак., ачарню, ачэрніш, -ніць,

-нім,

-няць

ачарсцвёласць

ачбе -су, -се

ачбскавы
ачбекі спец., -каў
незак.,
ачувацца

гбешся

-ёюся,

-ёецца,

[сься],

гаюцца
ачужзлы

ачужць зак., -5ю, -Зеш, -бе,
ёюць

-яецца,

незак.,

-аюцца

-ніце,

[рсьцьве-

ласьцы] -дю

ачумёлыразм.
ачумёць разх., зак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
ачўньвапне [ньне] -нні
ачўньваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
ачунялы
ачуняць зак., -Яю, -Яеш, -яе,
-Яяюць

ачўхацца разм., зак., “аюся,
-аецца,
[сься]
аешся

ачарецвёлы [рсьцьве]
ачарецвённе [рсьдцьвеньне]
гнні
ачарсцвёць [рсьцьве] зак.
-610, -беш, -бе, -ёюць
ачарсцвіцца [рсьцьві] зак»,

-аюцца
разм., незак,
ачўхвацца
аюся, -аешся [сься], -аец-

зак.

,
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
-д
-ёюцца
ачыстка -тцы [с”п]
,
ачысткі -так і -ткаў
ы
ч
а
,
к.
за
і]
ьц
[с
а
ц
ц
і
ц
ачіс

-віцца, -вяцца

ачарсцвіць

[рсьцьві]

ачарсцвіш
ачарсцвлі,
-віцё,
[рсьцьві], -віць,
-вяць

ачарціць зак., ачарчу, ачэр-

ціш,

-ціць, -цім,

ь
ц
я
ц
ачасапы с ачэсаны

-ціце,

,
часцей

абчасапы, абчбсаны

ачасёцца зак., ачэшацца,
-шуцца, часцей абчасацца
ачасёць зак., ачашў, ачэ-

шаш, -ша, -пам, -шаце,
-шуць, часцей абчасаць
ачіхлы і абчахлы

ачахнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць; ачах, ачахла,

-лі і абчахнуць
ачкавіпне [ньпо] сад., -нпі
ачкаваць сад., незак, ач-

ца, -аюцца

ачўцца зак., -ўюся, -ўешся

ца
(сься], -ўецца, -.ўюц-а
ЮсЯ,

ачынёцца

незак

ь
с
і
ц
ь
с
[
я
с
ш
і
ц
с
ы
ч
а
,
я
с
шчу

ся], -ціцца, -цяцзцаак. ачыачысціць [сьці]
ь,
іц
-ц
,
і]
ьц
[с
ш
і
ц
с
ы
ч
а
,
шчу
-цяць
у,
-к
а,
-к
.,
ец
сп
к
і
н
ь
л
а
ч
ш
ачы
-каў
ачышчільны
ачышчаны
ачышчацца незак,

гЗешся

-аюцца

[сься],

,
-аЮСЯ,

-аецца,

,
ш
е
а
,
ю
4
,
.
к
а
з
е
г
ь
ц
а
ачышч
-4е, -Аюць

г

,

і
н
и
]
с
п
ь
п
[
е
н
н
д
ч
ачыш

ашчэрыцца
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ачэп

ачэп -па, -це, -паў
ачэплены
ачэплівацца незак., -аецца,

гаюцца і ачаплйцца
ачэпліваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і ачапляць

ачэзриены
ачэрчаны

ачзрчваць незак., -аю, -аеш,.
-ае, -аюць
ачзсаны і ачаеаны часцей
абчэсапцы, абчасаны
ачэсвание [ньне] -нні, часцей абчэсвацие
ачзсвацца

незак.

-аепца,

гаюцца, часцей абчЭсвацца
ачэсваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей абчэс-

ваць
абл., зак.,
ашаламапіцца
ашаламбнішся
-нюся,
[сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца
ашаламаніць абл., зак., -ню,
ашаламбніш, -ніць, -нім,
-ніце, -няць

ашаламіцца зак., ашаламлюся, ашалбмішея [сься],
-міцца,

-мімся,

-міцеся,

-мяцца
ашаламіць зак., ашаламлю,
ашалбміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць

ашаламлённе [ньне] -нні
ашаламяяльна прысл.
ашаламляльны
незак.,
ашаламляць
-Яеш, -йе, -яюць

-яю,

ашалёла прысл.
ашалёлаець [сьць] -цю
ашалёлы

ашалёць зак., -бю, -беш, -ёе,
-бюць
ашалёваны і ашаляваны
часцей абшалёваны, абшалявіпы
ашалёвачны спец.

ашалёўвацца незак., -аецца,

-аюцца, часцей абшалёўвацца,

ашалёўваць
-аеш, -ае,

-аю,
незак.,
-аюць, часцей

абшталёўваць

ашалёўка -ёўцы, -ёвак
ашалбмлепаець [сьць] -цю

ашалбмлены
ашальмаванцыраз.
ашальмаваць разм., зак.,
-мую, -муеш, -муе, -мўюць
ашаляваны і ашалёваны
часцей абшаляваны, абшалёваны
ашаляваць

зак.,

ашаліюю,

л9сш, -109, -ююць, часцей

абшаляваць

ашатраваны

ца, -тўюцца

ашвартавёць

“тўеш, -туе,
ашклёць зак.,
ашклёны
ашкліць зак.,

ашатраваць згак., -рўю, -русш, -руе, -руюць
ашвартаваны мар.

зак.,

-тўю,

-туюць
-ёе, -ёюць
;
,
-лю, -ліш,

-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
,
ашклянёблы
ашклянёць зак., -ёе, -ёюць
ашлакаванне (цьне] тэг.
-нні
ашлакавёны і ашлакбваны

,
тэт.
ашлакаваць зак., ашлакую,
-ўеш, -ўе, -ўюць
ашлакбўванше [ньпе] 7эг.,
-аші
ашліфавацы і ашліфбваны
часцей абшліфаваны, абтліфованы
ашліфавёцца зак., -фўецца,
-“фуюцца, часцей абшліфавацца
ашліфаваць зак., -фую, -фуеш, -фўе, -фуюць, часцей
абшліфаваць
ашліфбўванпе [ньне] -нні

ашліфбўвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абшлі-

фоўвацца

ашліфбўваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць, часцей

абшліфбўваць

ўсься],

гаецца,

-аюцца

ашуўкваць пезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
Ашхабад г., Ашхабада, Ашхабадзе

Ашхабадская вббласць [цк]
Ісьць] Ашхабадскай вобласці
ашчада разм., -дзе

ашчадак разм., -дку [тк]
ашчадаанне [ньне] -пні
ашчаджацца разм.,

незак.,

гаюся, -дешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
ашчаджаць

незак.,

-ёю,

-4еш, -ае, -аюць
ашчадкаса [тк] (ашчёдная

каса) -се, -е
ашчадкиіжка [ткн]

[шк]

(ашчадная кніжка
зкцы [шц], -как
ашчадліва прысл.

ашчадліваець [сьць] -цю
ашчадлівы
ашчадна прысл.
ашчаднасць [сьць] -цю
ашчадны

ашчаніцца зак., ашчэніцца,
-няцца
ашчапёрыць раз, зах., -рУ,

“рыш, -рыць, -рац,ь

ашчапіць разм., зак. ашчаплі, ашчэЭпіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць

ашлюзаваны

ашлюзаваць зак., -зўю, -зўеш, -зуе, -зуюць

зак.,
разм.,
ашчарэціць
-плю, -піш, -піць, -пяць

-яб, -нём, -няцё, -нўць,
часцей абшмаргиўць
ашмбргаць разм., зак., -аю,

ашчаеліўліваць [сьлі] незак.,

ашмаргиўць зак., -ну, -нёш,

-аеш, -ае, -аюць, часцей

абшмобргаць

ашмбргвацца незак., -аецца,

гаюцца, часцей абшмёргвацца
хезак., -аю,
ашмбргваць
-аеш,

ашалёўванне [пьне] -нні

захк., -туец-

ашвартавацца

-гаешся

-ае, -аюць, часцей

абшмбргваць
ашмбткі -каў, адз. ашмобтак,
-тка, -тк
ашмбцце цьце] разм., -цці
Ашмянскі раён Апмяпскага раёпа
Ашмяны г., Ашмян

-фўеш, -фуе, -фўюць

ашўг -га, -гу, -гаў
ашўка абл., ашўцы

ашчацінены
ашчацініцца

зак.,

-піцца,

-няцца
ашчацішіць зак., -ию, -пніш,
-піць, -няЯць

ашчаціцьвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца

ашчаціньваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
ашчыпаны
ашчыпаць зак., ашчыплю,
ашчыплеш, -ле, -лем, -ле-аюць, часцей абшчыпаць

ашчыпванйне [ньне] -нпі

ашчыпваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аю, часцей аб-

шчыпваць

ашчэпак разх., -пка, -пку,

ашуканец “нца, -ппу, -нцаў

ашукінка -пцды, -нак
ашукапскі

-пкаў

ашчэрацы

ашчэрванне [ньне] -лпі

ашукацства -ве, -ваў

ашчэрвацца

ашуканы

ашукацца зак., -Зюся, -аешся [сься], -ёецца, -аюцца
ашукаць зак, -ёю, -аеш,

-ае, -дюць
ашуквашне [ньпе] -нві
хезак.,

гаю, -аеш, -зе, -аюць

це, -люць і -ёю, -сіи, -ае,

аштрафаваны і аштрафбвапы
аштрафаваць зак, -фўю,

аштуўквацца

ашчаслівіць [сьлі] зак., -іўдю, -івіш, -івіць, -івяць
ашчасліўлены [сьлі]

-аюся,

-аешся

незак.,

[сься]

-аюся,

-аецца,

“аюцца

“

ашчэрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

ашчэрыцца

“рышся
“рацца

зак.,
“руся
[сься], грыцца,,

бабухнуць

ашчэрыць
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аай

аааааааааа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
аааааааааааа

нааааа

ашчэрыць зак.,

“рУ, “рыш,

-рыць, -раць
ашилек ашыйка, -ку, -каў
ашыйнік -ка, -ку, -каў
ашыпаваны
ашынаваць зак., -иўю, -нуеш, -нўе, -нўюць
-аю,
ашынбўваць незак,

-аеш, -ае, -аюць

ашынбўка -ўцы
ашэрхлы
ашэ5стак абл., -тка,
-ткаў

-тку,.

азраапірсквальнік -ка, -ку,
-каў

аэрабаза -зе, -з

аэрабіёз біял., -зу, -зе

аэравакзал (г2--з выбухн.
г] -ла, -ле, -паў

аэравізуальны
аэравўзед -зла, -злё [зьле],
-злоў
аэрагёцны
аэрагідрадынамічны
аэраграфічны
аэраграфія -іі [ійі]
аэрадрбм -ма, -ме, -маў
аэрадрбмны
аэрадынаміка іцы
аэрадынамічны
-мка,
аэраздымак

-мку,

-мкаў
аэраздымачны
аэраздымка -мцы, -мак
аэразбль -ліию, -лі
аэразбльны

аэракасмічны[сьмі]

аэраклуб -ба, -бе, -баў
аэракаўбны
аэралагічцы
аэраліт астр.,
“ітаў

е:
гіта,

;
-іце,

аэрасані -санёй
аэрасанцы
аэрасіцаптіічны
аэрасінбптык -ка, -ку, -каў
аэрастаццыя -ыі [ыйі], -ый
аэрастат -ата, -аце, -атаў

аэраліфт -фта, -фце, -фтаў
аэралбгія спец., -іі [ійі]
аэралбцыя ав., -ыі [ыйі]
аэрамабільны

аэрамагнітны
азрамагнітометр

-ра,

.
.
.
ў
а
ф
аэрамаяк -ка, -кў, -коў

-ры,

азраметричны фіз.

аэрамётрыя -ыі [ыйі]
аэрамехёніка -іцы
аэранавігацыйны
аэрапавігацыя -ыі [ыйі]
аэрапаўт -ўта, -ўце, -ўтаў
аэранаўтыка -ыцы
аэранбм фіз., -ма, -ме

аэранбмія -іі [ійі]
аэраплён -на, -не, -наў
аэраплённы
аэрапбезд -да, -дзе [зьдзе],
мн. аэрапаязды, -дбў

аэрапбрт -рта, -рце, -ртаў
аэрапбртны
азрапбшта «-шце

аэрарый мед., -ыя, -ыі [ыйі],
гыяў
аэрасалбн -на, -не, -наў
азрасалярый спец., -ыя, -ыі
[ыйі]

аэрастатны
аэрастатыка -ыцы
аэрастатыичны

аэрасяўба -бё
аэратанк -ка, -ку, -каў
аэратар мет., -ра, -ру, -раў
аэратрапізм біял., -му, -ме
аэратэрапія хед., -і [ійі]
аэратэрмбметр -ра, -ры, -раў
аэрафагія -і [ійі]
аэрафатаграфія -іі [ійі]
аэрафільтр -ра, -ры, -раў
аэрафлбт -бту, -бце
аэрафббія жхед., -іі [ійі]
азрафби -па, -не
аэрафотаапарат -ёта, -ёце,
-ётаў
аэрафотаздымак -мка, -мку,
-мкаў
аэрафатаздымка -мцы, -мзк
аэрахбд -да, -дзе, -даў

азрацыійны
аэрацыя -ыі [ыйі]
аэрббны
аэрббуе -са, -се, -саў
аэрббы біял., -баў, адз. аэ-

роб, -ба, -бе

аэрбн хед., -ну, -не
нёзак.,
аэрираваць

“рую,

-руеш, -руе, -руюць

Б
б [бэ] (назва літары, якая
гук [б]) н.,
абазначае
нескл.; часц.

баабаб (дрэва) -ба, -бе, -баў;
(драўніна і зб.) -бу, -бе
баабабавы
баба -бе, -б
бабах выкл.

бабахапие [ньне] -нні.

бабахаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
разм., незак,
бабахкаць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
бабахцуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца,
“пнуцца

бабахнуць разм., зак., -ЧУ,
-іеш, -пе, -нуць
бабачка разм., -чцы [цп],
-чак

бабашка палігр., -пцы[шц],

-шак

Баба-яга ліф., Бабы-ягі, Вабе-язё
баб'ё разм., пагард., баб'яЯ,
баб'ю, баб'ём, баб'і [йі]
бабёр заал., бабра, -ри, -роў
бабін
бабіна тэг., бат. (семя бобу), -пе, -н

бабіцажпіца -цы, -ц
А“

бабінец цуарк., -нца, -нцды,
-ндаў

бабінны

бабіт -іту, -іце
бабітавы

.
бабітны
б4біцца разм., незак., баб-

люся, -бішся [сься], -біц-

ца, -бяцца

бабіць разм., уст., незак.
“блю, -біш, -біць, -бяць

бабка [пк] -бцы [шц], -бак

бабкі [пк] бат., -коў
бабкбвы [пк]
бабкбвыя [пк] бат., наз.
бабнік разм., -ка, -ку, -каў
баббвішча -чы, -ч і -чаў
баббвы
баббвыя бат., наз.

баббк бат., -бну [пк]
баббўнік бат., -ку
бабравіпа (нара бабра) -не,

-п

бабралавёцкі
бабралбў -бва, -бве, -бваў
бабраня і бабрачё рознаскл.
для абодеуа РДМ -пйці,

Т -пём, мн. -пяты, -пят,

-пятам, -пятамі, -пятах
бабрбліна (мяса бабра) аба.
ме

бабрбвы і бабрыны
баброў
г., Бабруйска,
Бабруйск
Бабруйску
бабруйскі
Бабруйскі раён Бабруйскага раёна

бабрыны часцей бабрбвы
бабрыха -мсе, -ых
бабскі [пек] раг.
бабслеіет [пасьлейі] -ста,
гсце [сьце], -стаў
бабувізм -му, -ме
бабувіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
бабувіецкі

бабуіц [уйі] заал., -па, -не,
-наў

бабулін

бабулька разм., -льцы, -лек
бабўльчыйп
бабуля разм., -лі, -ль
бабух выкл.
ю,
-а
,
к.
за
не
.,
зм
ра
ць
ха
бабў

-аеш, -ае, -аюць

у”
“п
,
к.
за
.,
зм
ра
ца
уц
хп
бабў
,
ца
ец
-п
,
я]
ьс
[с
ся
еш
-п
ся,
-пуцца
У,
-П
к,
за
.,
см
ра
ь
уц
хн
бў
ба

геш, -пе, -нуць
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бабўшы -шаў, адз. бабўша,
-шы
бабчын[пч]
.
бабылёў разм.

багажнік -ка, -ку, -каў
багажны
зкні, скань
багажиня

бабылька і бабылка адпа-

.
-заў
багамец -мца, -мцду, -мцаў:,

бабыль разх., -ля, -лю, -лёў

ведна -льцы, -лек; -лдЫ,

-лак
бабыльскі
бабільства -ве
Баб-эль-Мапдзбскі

праліў
[оск] Баб-эль-Мавдэбска.
га праліва

бавёрац -рца, -рцу, -Рцаў
баварка -рды, -рак
баварекі
баварцы-даў

Баварыя Баварыі [ыйі]
баваўпавбд -да, -дзе, -даў
баваўнавбдства [цтв] -ве
баваўнавбдчы [чч]
баваўназдача -чы
баваўнарбб -ба, -бе, -баў
баваўпасёяльны і баваўнасёючы
баваўнаткацкі
баваўніца зб., -цы
баваўнічны
баваўнянка -нцы
баваўняны
бавепне [ньне] разх., -нні і
баўлепне
бавіцца разм., незак., бёў[сься],
бавішся
люся,
баўся,
-вяцца;
-віцца,
-ўцеся
бавіць разм., незак., баўлю,
бавіш, -віць, -вяць; баў,
баўце
бавбўна -не
бавоўнаачышчальны
бавоўпавы
бавоўнакамбайн гна, -не,
гнаў

бавоўнанарыхтбўка -бўцы
бавоўнапарыхтёўчы
бавоўнанарыхтбўшчык -ка,
-ку, -каў

бавоўнапрадзённе

-нні

бавоўнапрадзільны

бавоўнапрадзільня

[ньне]

-льні,

-лень і -льняў
бавоўпапрадзільшчык -ка,
-ку, -каў
бавоўнапрадзільшчыца -цы,
-д

бавоўнасушылка -лцы, -лак
бавоўнаўббрачны
бавоўнаўббрка -рцы
бавбўцік -ку
бавоўцікавы
бавбўпішча “чы, -ч і -чаў

багадбрац кніжн, -рца, -рцу,

-рцаў

багабдёрціцкі кніжн,
багаббрніцтва кніжн., -ве
багавінце [ньне] з6., -пні
багадзёльня разм,
уст.
-льні, -лець ў -льняў
багаж -кў, -кы

і

экняў

багамаз разм., уст., -за, -зе,
ў
а
л
е,
-л
а,
-л
.,
ст
гі
л
і
м
а
г
а
б
багамільскі
багамільства -ве
багамка -мцы, -мак
багамбл і багамблец адпаведна -ла, -ле, -лаў; -льца,

-льцу, -льцаў

багамблка -лцы, -лак

,

багамбале [льле] уст., -алі
багамблы заал., “лаў
багамбльніцтва -ве
,
багамбльны
багамбльця уст., -ні, -няў
багёмекі
Багамекія астравы Багамскіх астравоў
багара -ры
багарны
багарбдзіца рэл., -цы, -ц

багаслбў -бва, -бве, -бваў
багаслбўе -ўі [ўйі]
багаслбўскі
багата прысл.
Багата г., Багацё
багаткі бат.,, -так, адз. багатка, -тцы [цц], часцей
малачай
багатнік уст., -ка, -ку, -каў
багатуха уст., -усе, -ух
багаты прым., наз.
багатыр -ра, -ру, -роў і багацёй, багач
багатирка -рды, -рак
багатирекі
багатбль муз., ж. -лаю
[льлю]
багаўд паліт., -да, -дзе

багахвальства -ве
багацёй -бя, -ёю, -ёяў і багач, багатыр
багацёй прысл.

багацёйка разм., -ёйцы, -ёек

багацёйскі
багацёйшы
багацёць незак., -ёю, -ёеш,

-бе, -ёюць

-цці, -ццяў
багацце [цьце]
у, -чоў і багабагач -ча, -ч

пёіі, багатір

багачка -чцы [цц], -чак

Багдад г., Багдада, Багда-

дзе
багдадскі [цк]

багдыхан гіст., -на, -пе, -наў
багдыханскі
багёма разм., зб., -ме
Багёмія гіст., Багёміі [бі]
багёмны разл.
багёмскі
багёмшчына разм., -пе

ббааггееррмтаэйгс,та-рр а, -т“рраы,, -р-таўру,
“траў
багерцы

багёт -ёту, -ёце
багётавы
багётны

багётчык [чч] -ка, -ку, -каў

багбтчыца [чч] -цы, -ц
бёггі спарт., м., нескл.

баггіст -ста,

-сце

[сьце],

-стаў

багіня -ні, -нь
багна -не, -наў
багнаваты
багнавы
багпістасць [сьць] -цю
багністы
багнішча -чы, -ч і -чаў
багибўка бат., -ўцы

багибўкавыя бат., наз.

багбр -гра, -гры, -троў і бусак

багбрны г бусёчны

багбршчык -ка, -ку, -каў і

бусачнік

багбўка бат., заал., -ўцы

багбўня уст., -ні, -няў, час-

цей бажніца

багра -ры

баграціца уст., “ды, -Ц

багрбвы
багрыць (дзейнічаць багром) спец., незак., -рУ,
грыш, -рыць, -раць
багрыць (чырваніць) незак., -рў, -рыш, -рыць,
“рым, -рыцё, -раць
багун бат., -ну, -нё

багуністы
багуннік [ньні] -ку
багунбвы

Багушэўск г., Багушэўска,
Багушэўску

багушэўскі
бадай часц., прыса.
бадай што прысл.
бадай бат., -ну, -не

бадаённе (ньпе] -нні

баданўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -аўць
бадацца незак., -Зюся, -аешся сься], -аецца, -аюцца
і басціся, бароцца
бадйць незак., -ёдю, -аеш,

-4е, -ёюць і басці, барбць

бадзёра прысл.

бадзёраець [сьць] -цю
бадзёры

бадзёрыцца незак., -руся,
“рышся (сься) -рыцца,
“рацца; бадзёрся, -рцеся
бадзёрыць кезак., -ру, рыш,

“рыць, -раць; бадзёр, -рце

бадзяга бат., -язе

бадзяга агульн., м. ДМ-яту,

Т -ягам, ж. ДМ -язе,
Т -ягай і -ягаю, мн. Р
-яг і бадзяка
бадзяжніцкі
бадзяжніцтва -ве
бадзяніны

бадзяк бат., -кў

бадзяка разм., агульн.,

ж.

ДМ-яку,Т -Якам, ж. ДМ

бактэрыялагічны
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бадзякаваць

М
Р
М
АР

сяцы, Т -якай і -йкаю,
мн. Р -як, часцей бадзя-

га
бадзякаваць разм., незак.,
-кўю, -уўеш, -кўе, -кўюць
бадзяц бат., -нў, -неё
бадзянне (ньпе] разм. -шпі,
-іняў
-Яюся,
незак.,
бадзяцца
[сься], -яецца,
“яешся
гяюцца
бадзячы

бадлівы і барлівы
-сцё
-ста,
бадміцтаціст
[сьце], -стаў
бадмінтапістка -тцы [стц],
-так
бадмінтби спарт., -на, -не
бадмінтбнны
бадцўць згак., -нў, -нёш, -нё,
-нём, -няцб, -нўць
корч)
бадняк (смалісты
абл., -ка, -кў, -коў
бадыліна -не, -н і бадылй-

ка
бадцілле [льле]
[льлё],
-ллі

і бадыллё

адпаведна

-длі,

бадыляка разм., -Яцы, -ЯК,
часцей бадиліна

бабц байца, -дў, -цоў

баечка -чцы [цп], -чак
баечнік -ка, -ку, -каў
баечніца -цы, -ц

баечны
баёк ваен., тэг., байка, -ку,
-кбў
бажаствб уст., -вё, мн. 660жаствы, -ваў

бажба -бё
бажніца уст., -цы, -ц і ба-

бажбк -жка

[шк],

-яккў,

зккбў
бажыцца незак., бажуся,
ббжышся [сься], -жыцца,

-жымся, -жыцеся, -жацца
бажнпе [ньне] разм., -нпі
база -зе, -з
базавы

базальт мін., -льту, -льце
базальтавы
базапіт мін., 4ту, -іце

базар -ру, -ры, -раў
базарны

базёдаў: базёдава хварбба

Базель г., Бйзеля, Базелі
базельскі
базідыйльпы бат.: базіды-

Яльныя грыбы

базілік бат., -ку
базіліка араіт., -іцы, -ік

базілікавы аргіт., бат.
базіраванпе [пьне] -нні
базіравацца незак., базіруюся, -уешся [сься], -уец-

ца, -уюцца

базіраваць пезак., базірую,

гуеш, -уе, -уюць

базірбўка -бўцы

бакалёя зб., -бі [ебі]

байбак заал., -ка, -кў, -коў
байбак разм., -ка, -ку, -коў,
часцей абіббк, гультай
байбакбвы заал.
байбацкі разм., часцей абіббцкі, гультайскі

бакара н., нескл.

[айу], баяў

байбацтва разл., -ве, часцей
абіббцтва, гультайства

байбуе разм., -са, -се, -саў
і бэйбуе
байда (лодка) разм., -дзе,

-ді-даў

байдак (рачное мачтавае
судна) уст., -ка, -кў, -коў
байдан (пустэча) абл., -на,
-пе, -наў
байдара (лодка) -ры, -р
байдарачнік -ка, -ку, -каў
байдарачны
байдарка -рды, -рак
байдарны

бадыль -ля, -лі, -лёў

тоўня

базіс аргіт., геад., -са, -се,
-саў; філас., -су, -се
базіспы
базіфікацыя геал., -ыі [ыйі]
базўка ваен., -ўцы, -ўк
бай гіст., міф., бая, баю

байка літ, байцы, баек;
тэкст., байцы
байкавы
Байкал воз., Байкала, Байкале
байкальскі
байкапісец -ісца, -ісцу, -іс-

байкар -ра, -ру, “роў

байкатаваны
байкатавацца незак., -тўец-

ца, -тўюцца

байкатаваць зак.

і незак.,

-тую, -тўеш, -туе, -тўюць
байкбт -бту, -бце, -бтаў
байніца -цы, -ц
байнічны
байрам рэл., -ма, -ме
байранізм літ., -му, -ме

байрапічны
байскаўт уст.,

-ўта,

-ўце,

-ўтаў

байскаўцкі уст.
байскі гіст.
байства уст., -ве
байструк разм., груб. -ка,
-КУ, -кбў

байцбвы
байчэйшы
бак -ка, -ку, -каў
бакавіна -не, -н
бакавіца -цы, -ц
разл.,
бакавўшка

хасуцей бакен

бакан -ну, -не
баканавы

бакаплаў заал. -ёва, -ёве,
-ёваў
бакае заал, -сё, -сё, -сбў і
бекае
бакасінпік [пьці] (дробны
шрот) паляўн., -ку

бакасіны і бакасбвы
бакаетыразм.
бакаўт(дрэва) -ўта, -ўце,
“ўутаў. (драўніна

і

зб.)

-ўту, -ўце

бакаўтавы
бакббрт [гб выбухн. г] мар.,
-рта, -рце, мн. бакбарты,
“тоў
бакелізаваны
бакеліт -іту, -іце
бакелітавы
бакен лмар., -на, -не, -наў і
бакан
бакенбарды -д і -даў, адз.
бакенбарда, -дзе
бакепшчык -ка, -ку, -каў
бакеншчыца -ды, -Ц
бакі (бакенбарды) бакаў,
адз. бака, бёцы

бакінскі
баклага -азе,

-аг,

часцей

біклага
баклажан -на, -не, -наў
баклажанавы і баклажанны

баклажка [шк] -кды [шц],
-жак, часцей біклёжка

баклён заал., -на, -не, -наў
бакланавы
(ад бакоўка)
бакбвачны
разм.

бакбнга н., нескл.
бакбўка разм., -бўцы, -бвак

баксёр -ра, -ру, -раў

бакеёрскі
баксіраваць инезак., “рую,
-руеш, -руе, уюць, .
баксіт мік., -іту, -іце, -ітаў
бакеітавы
бактрыйн заал. -на, -не,
“наў
бактэрбід [ойі] -да, -дзе,

“даў

бактэрыёз -зу, -зе

бактэрыёлаг -га, -гу, -гаў
бактэрыёліз мед., -зу, -зе

бактэрызаваны
бактэрызавацца зак. і не-

-пцы

[шц], -шак

бакавы
бакаві
бакал -ла, -ле, -лаў

бакалаўр -ра, -ру, -раў
бакалаўравы
бакалаўрскі
бакалёйцы

бакап лар., -па, -пе, -паў,

бакалбйшчык -ка, -ку, -каў
бакалёйшчыца -цы, -ц

а
зак., -зўецца, -зўюі цц
бактэрызаваць зак. незак,

зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
бактэрызацыя -ыі (ыйі]
бактэрыйцы

бактэрыцид мед., -ду, -дзе,

“даў

бактэрыцидпасць [сьць] -дю
бактэрыцидны

бактэрыя -ыі (ыйі], -ый
бактэрыялагічны
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бактэрыялізін

е
н
,
у
п
.
л
я
і
б
н
і
з
і
л
я
ы
р
бактэ

і
ш
[
і
-і
я
і
г
б
ё
л
я
ы
р
э
бакт
бактэрыяльцы
фізіял,
бактэрыямія

.
(ші
бактэрмяскапія
[йі]

“і
-іі

мед.

бактэрыяўлоўцпік -ка,
-каў

ку,

бактэрыяфаг бакт., “та
]
і
й
[
і
з
я
і
г
а
ф
я
ы
р
э
т
бак
Бакў г., м. неска.
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к
у
б
с
о
р
т
і
ц
т
а
н
а
к
(
ў
б
т
ш
к
а
б

ў
а
в
д
,
е
в
б
,
а
в
б
,
.
р
а
м
)
р
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бакштбоўны
д
н
а
л
а
к
г
а
н
у
т
а
г
н
(
й
э
т
ш
бак

скага сыру) -ну, -не
бал -ла, -ле, -лаў
балабан заал., муз., -на, -не,
“наў
разм. -ШЦЫ
балабёшка

[шц], -шак

балаболка разм., -пцы, -лак
балаббп разм., -на, -не, -паў
балаббпіць разм., -ню, -ніш,
-піць, -НЯЦь

балаббнка разм., -нцы, -нак

балаббнетва разл., -ве
балабушка (маленькая пшааба,
булачка)
нічная
гды [шц], “шак
балаваны
балавацца незак., балуюся,
-уешся

[сься],

зуюцца

-уецца,

бёлую,

балаваць незак,
гуеш, -уе, -уюць
балавы (ад бал, балы)
балаган -па, -не, -наў
незак.
балаганіць разм.,
-шо, -ніш, -ніць, “яць
балаганны

балагапства разм., -ве

балаганшчык разл., -ка, -ку,
-каў

балаганшчына разл., -не
балаганшчыца разм., -цы,
балагбл уст., -ла, -ле, -лаў
балагбльны уст.
балагбльскі уст.
балагбльства уст., -ве
балада літ., муз., -дзе, -д
баладпік разм., -ка, -ку, -каў
баладны

балазё разм., злучн.
балака разм., агульн., м.

дм -аку, Т -акам, эе. ДМ
-бцы, Т -акай ёі -ёкаю, мн.
Р -ак
базаканне [ньне] разм., -нпі
балакаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

балалаечнік -ка, -ку, -каў
балалаечніца -ды, -д
балаласчны
балалайка -айцы, -4ск

баламўт разм. -ўта, -ўце ;

-ўтаў

балівійцы

баламўта разм., -ўце

,
п]
[ц
ы
ц
т
.,
зм
ра
а
к
т
у
м
а
л
ба

-так
баламутиы разл.
зўчу,

пах) разм., -ку

незак.

разм.,

баламўціць

балацявіна разм., -не, -н
балацяцік заал. -ка, -ку,
гкаў; (уласцівы балоту

зуціць,

гуціш,

-ўцяць
баламўцтва разм., -ве

баланда разм., -ндзё [ньдзе]

баланёт (гумавы пузыр У
ав»,
дырыжабля)
целе
-ёта, -ёце, -бтаў
балаёце -су, -се [цьсе], -саў
балансавапне [пьпе] -нлі
балапсавацца незак., балан-

суецца, -ўюцца

балансаваць незак., балан-

балацяністы разм.
-ч
ы,
-ч
.,
зм
ра
а
ч
ш
і
п
я
ц
а
л
а
б
і -чаў

балацяцка разм., -нцы, -нак
бахацяныразл.
балёчка разх., “ды [ца],

-чак

балазыпа (балацявіна; воблака) абл., -не, -н
-нні

балбатаць

балбачў,

разя.,

[ньне]

балбатапие

разм.,

незак.,

балбочаш, -ча,

баланеавы
ы,
-Р
а,
-р
,
з.
фі
р
мё
еа
нс
ла
ба

-аам, -чаце, -чуць; -чы,
гчыце
балбатлівасць [сьць] -цю

“РУ,

балбатиўць зак., -пў, -нёш,

сую, “уеш, -уе, -ўюць

.
ў
а
р
“
балансёр
-раў

[ньсё]

гра,

балансёрка [ньсё] -рцы, -рак
балансір [ньсі] тэг. -ра,
“ры, -раў
балансірины[яьсі]
балансірбвачны [ньсі]
балапсірбўка [ньсі] -оўцы,
-бвак
баланены эл.: балансная
схема
баласт -сту, -сце [сьце]
баластавапне [ньне] чыг.
-нні
баластавацца

чыг.,

незак.,

“тўецца, -тўюцца
баластаваць незак., -тўю,
“тўеш, -туе, -тўюць
балаетавы
баластны
балаецер [сьце] чыг. -ра,
-ры, -раў
баласцірбўка [сьці] -бўцы,
-бвак
Балатан воз., Балатапа, Балатаце
балатбнекі
балаўнік разм, -ка, -ку,
-коў

балаўпіца разм., -цы, -ц
балаўны разм.
балаўетвб разл., -вё
балахбвец разм., гіст., -6ў-

ца, -бўцу, -бўцаў

балахби -па, -пе, -цаў
балахбппік [пьці] уст., -ка,

-ку, -каў

балахбнны
балахоўшчыпа

уст.,

гіст.,

е
балаціпа разм., -пе, -н і баябціпа

балацірагвапне [ньне] -ині
балаціраваны
балаціравацца зак. і незак.,
-“руюся, -руешся [сься],

“руецца, -руюцца

балаціраваць зак. і незак.,

“рую, -руеш,-руе, -руюць

балаціровачны
балацірбўка -бўцы

бадбатлівы

-нб, -нўць

балбатия -ні
балбатўн -на, -нб, -ноў
балбатуха -ўсе, -ўх
балбатўшка -шцы [шц],
-шак
балван -на, -нё, -ноў
балваначны
балванка тэх., -нцы, -нак

балгарка -рцы, -рак
балгарскі
балгары -р і -раў
балгарып -ла, -не, мн. балтары, -р і -раў
Балгарыя Балгарыі [ыййЙ
балдахін -на, -не, -наў

балдахінны
Балеарскія астравы Бале-

ёрскіх астравоў

балёйка -ёйцы, -ёек

балёльшчык разм., -ка, -ку,
-каў
балёльшчыца разм., -ды, -Ц
балёльшчыцкі разх.
балерб н., нескл.
балерына -не, -н
балёспа абл., прысл.

балёснасць [сьць] абл., -цю

балёсныабл.
балёт -ёта, -ёце, -ётаў
балетамай -па, -нпе, -наў

балетаманія -іі [ійі]
балетамацка -пцы, -пак
балёткі -так, адз. балётка,

“тцы [цп]

балетмайстар “тра,
“траў
балетмайстарскі

-тру,

балётны
балёць спарт. разм., незак.,
-6ю, -беш, -ёс, -ёюць; (пра
адчуванне болю) баліць,
баляць
балёя -бі [ейі], -бй
балёвы часцей бальны

балівар -ра, -ры, -раў
балівіец “ца, Айцу, -ііцаў
балівійка -ійцы, -іек
балівійскі
балівійцы -цаў
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Балівія
Т
А
А
“ку,
бамбакідальцік
-ка,
яў
-л
,
-лі
ю,
-л
х.,
ль
ба
Балівія Балівіі [ійі]
-каў
кі
ўс
ка
за
ль
ба
балігалбў бат., -ову, -две
бамбаксавыя
бат.,
наз.
аў
-м
е,
-м
у,
-м
м
за
ль
ба
ў
балід астр., -да, -дзе, -да
бамбамёт
ваен.,
заал.,
-ёта,
ні
-п
е]
ьн
е
[ц
нп
ва
ма
за
ль
ба
баліста ваен., гіст. -сцё
-ёце, -ётаў
бальзамаваны
[сьце]
бамбарда
ваен.,
гіст.
-дзе,
ў-м
,
к.
за
не
а
цц
вё
ма
за
ль
ба
д.
ме
балістакардыяграма
-д і-даў
а
цц
ўю
-м
,
ца
сц
-ме, -м
уст.,
ваен.
бамбардзір
,
ую
-м
,
к.
за
не
ць
ва
ма
за
ль
ба
д,
хе
балістакардыяграфія
-муўюць
,
ўе
-м
ш,
спарт., -ра, -ру, “раў; зауе
-м
зі [ій]
вы
ал., -ра, -ры, -рау
ма
за
ль
ба
ы
ц
ы
.,
ен
ва
балістыка фіз.,
бамбардзіравацне
[ньне]
.,
бат
н
мі
за
ль
ба
і
ша
мі
за
ль
ба
балістіт ваен., -ыту, -ыцо
“Н
; -ну
а
-пе
дн
ве
па
ад
балістычны
бамбардзіраваны
вы
па
мі
за
ль
ба
ы

балканпістыка -ыц
балканскі

Балканы Балкап
балкарац і балкар адпаведна -рца, “рцу, -рцау, -ра,

гру, -р і -раў
балкарка -рцы, -рак
балкарскі
балкарцы і балкары адпаведна -рцаў; -р і -раў

балкбип -на, -не, -наў
балкбпны
балбметр фіз., -ра, -ры, -раў
балби -на, -не, -наў
балбика (шыба) абл., (старонка кнігі) уст., (парода
сабак) -нцы, -пак

балбние ([ньпе] разм., -нні,
часцей. балбць
балбнневы [ньне]
балбнны
Балбиця [пьня] г., Балбнні
балбння [ньня] (тканіна)
-нні

балбнь разм., -нню [ньню]
і балбине
балбта -бце, -бт; (вялікая
гразь) разм., -оце
балотазнаўства -ве
балотазнаўчы
балотаўтваральны
балотаўтварэнне [ньне] -нні
балбтнік бат., -ку
балбтнікавыя бат., наз.
балбтніца бат., -цы
балбтны

балбтца [цц] -цы, -цаў сбалзбціна разм., -не, -и, ча
цей балаціна
балбцістаець [сьць] -цю
балбцісты
балтавытэг.

балтарбз тэх., -за, -зе, -заў
балтарэзны
балтарэзчык [шч]

-ка, -ку,

-каў
балтбвы
балты -аў
балтыйскі
Балтыка Балтыцы
Балтымар г., Балтымара,
Балтымары
балтымбрекі
Балхацы (горы) Балхапаў

Базхаш воз., Балхаша, Байхаты
балхашекі (шск] ё [с]
балцкі

балік -уў, -коў
валыкбвы

бальзамінавыя бат., наз.
бальзаміраванне [ньне] -нпі

бальзаміраваны
бальзаміравацца незак., -руецца, -руюцца
бальзаміраваць незак., “рую,
“руеш, -руе, “руюць
бальзамірбвачны
бальзаміроўка -ўцы
бальзаміроўшчык -ка, -ку,
-каў
бальзаміроўшчыца -цы, -ц

бальзамічны
бальзамны

бальзамбўшчык

“рўецца, -рўюцца

незак.,

бамбардзіраваць

“рую, -руеш, “рўе, -руюць

бамбардзірбвачны
бамбардзіроўка
-бўцы,
-бвак
бамбардзіроўшчык -ка, -ку,
-каў і бамбавбз
бамбардзірскі
бамбасхбвішча чы, -ч і
-чаў
Бамбёй г., Бамбёя, Бамбёі

[ейі]

-ка,

“ку,

-каў
бальзамбўшчыца -цы, -ц
бальнеагразевы
бальцеагразелячэбніца -цы,
-д

незак.,

бамбардзіравацца

.

бамбёйскі
бамбёжка [шк] -жцы [шц],

-как

бамбіза разм., агульн., М.
Д -зу. Т -зам, М-зе, ж. ДМ
-зе, Т -зай і -заю, мн. Р -з

[сьце],

-ста, -сце

бальнеалагічны
бальпеалёгія -іі [ійі
бальнеатэрапія -1і [1й1]
бальпеатэхніка спец., -іцы
бальнеблаг -га, -гу, -гаў

бамбіст

бальнічны
бальныі балёвы
бальшавізаваны
бальшавгізавацца зак. ё незак., -зуецца, -зўюцца

бамбўк -ку
бамбўкавы
бамбўкавыя бат., наз.
бёмцер тэг., -ра, -ры, -раў

бальніца -цы, -ц

бальшавізаваць зак. ў незак.,

-зую, -зўеш, -зўе, -зўюць
бальшавізацыя -ыі [ыйі]
бальшавізм -му, -ме
бальшавік -ка, -ку, -коў
бальшавіцкі

бальшавічка -чцы[цц], -чак

бальшак -ка, -ку, -коў
бальшўн разм., -на, -нё,
-ибў

бальшўха разм., -ўсе, -ўхХ

балюстрада аргіт., -дзе, -Д

балюстрадпы
балібча прысл.

балібчасць (сьць] -цю
балючы

балявёшпе [пьне] -нні
баляваць незак. балюю,
збеш, -юе, -ююць

балясеа і балясіпа (фігурны
-се,
слупок) адпаведна

-с; -пе, -п

балясы (агароджа) -саў
балячка -чцы [цц], -чак
Бамакб г., неска.

бамакбўскі
бамбапбз ав., -за, -зе, -заў,

часцей бамбардзіроўшчык

-стаў

бамбіцца
-бяцца

-біцца,

незак.,

бамбіць незак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

бапальна прысл.
[сьць]
бацальнасць

-цю,

-цей

бацальны
банён (дрэва
-не, -наў;

і плод) -на,
(драўніна ё

36.) -у, -пе

бананавы
бапанаёд заал.,

-да, -дзе,

“даў

банапартызм -му, -ме

-ста,
банапартыист
[сьце], -стаў
бапапартыистка -тцы

-сце

[ста],

-так

бапапартісцкі
)
ы
ц
і
н
а
ш
п
к
а
н
у
т
а
г
(
а
к
т
а
н
ба

с.-г. “тцы [цп]

к
а
р
,
ы
ц
р
,
т.
ус
а
к
р
ё
ь
п
а
банб
Бангі г., м., нескл.
,
і
к
с
й
і
г
п
ба
,
а
к
о
к
г
п
а
Б
г.
к]
[х
к
б
к
Бацс
Бангкбку
бангкбкскі [хк]
Бангладэш ж., неска.
,
к]
[с
і
]
к
с
ш
[
і
к
е
ш
б
д
а
л
г
н
п
ба

ў
а
д
“
ё
-д
],
зе
ьд
[н
е
з
д
бапда
,
ы
к
з
,
а
,
г.
тэ
.,
ед
лм
бандаж
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бапдажнік

ААА

бапцдажніі

-ку,

спец., -Ка,

-каў

бандажлы

бапдажыст -ста, -сце [сьце],
гстаў
бандажыстка

(с“ім,

лцы

“так
бандарка разм. -рцы, часцей ббндарства
бандарцічаць незак. -аю,
-аеш, -ае, гаюць, часцей
бандарыць
бандарны
бандария -рні, -рань і -рняў
бандарбўна ж. -ны, -не,
-паў
бандарыць незак., -ру, рыш,
“рыць, -раць і бапдарнічаць
банджа у3., н., нескл.

бапдзіюга

[ньдзю]

разм.

зневаж., ДМ -ту, Т -там,
яп. Р -г, -огі, -юзе, -юг
бандзіюк [ньдзю] разм., зне-

важ., -ка, -ку, -коў
Банджўла,
г,
Банджул
Бандзеўле
бапджўльскі

Бапдўне г., Бандўнга, Бап-

дўнгу

бандурыст -ста, -сце [сьце],
:
-стаў

-тцы

[е'д],

бандіит -ыта, -ыце, -ытаў
бандытка -тцы [цп], -так

бандытызм -му, -ме
бандыцкі

бапдэрбль -ллю [льлю], -лей
і-ляў
бандэрольны
банечныспец.
бацістыка -ыцы

банітаванне [ньне] -пні
банітэт спец., -Эту, -эце
бапіфікацыя спец., -ыі [ыйі]
баніцёр -ра, -ру, -раў
баніцірбвачны
баціцірбўка спец., -бўцы
бапіць уст, незак., башо,
баніш, бапіць, бёпяць

банк -ка, -ку, -каў
банка -ацы, -пак
бапкаваць

карт.,

незак.,

банкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

бапкавы
банкарт уст.,

“рце, -ртаў

груб., -рта,

банкаўскі
бапкаўшчык карт., -ка, -ку,
-кбў
банкёт -ёту, -ёце, -ётаў;

спец., -ёта, -ёце, -ётаў
бапкетаванпе [ньне] -нві
банкетаваць

банкрўт -ўта, -ўце, -ўтаў
,
к
а
з
е
н
,
.
м
з
а
а
р
ц
ц
і
ц
ў
р
к
ц
ба
гўчуся, -ўцішся [сься],

-ўпіцца, -ўцімея, -уціцеся,
-уцяцца
.

бапкрўцкі
банкруцтва -ве, -ваў
баннік [ньні] ваен., -ка, -ку,
-гкаў
бант баёнта, бёнце [ньце],
,
-таў
бантоўка -оўцы, -двак
.
бёпту этн., нескл.
банцік [ньці] -ка, -ку, -каў
банькі мед., “нек, адз. бань-

ка, -ньцы
баптызм рэйл., -му, -ме

баптиет -ста, -сце [сьце],
-стаў
баптістка -тцы [сц], -так

баптыетэрый -ыя [ыйа], -ыі
[ыйі], -ыяў
баптысцкі

.

бар -ра, -ры, -раў,ёцо, -антааяў
бараапарат -ата, барабан -на, -пе, -наў
незак.,
барабаніць

-ню,

незак.,

-тую,

“туеш, -тўе, тўюць

банкётка -тцы [цц], -так
банкётны
бапкір -ра, -ру, -раў
банкірскі

барабанны
барабаншчык -ка, -ку, -каў
барабаншчыца -цы, -ц
барабўлька іхт., -лецы, -лек
баравік -ка, -ку, -коў
баравікбвы
баравіпа -не, -п
баравінка (сорт яблыкаў)
-нцы, -пак
баравы
бараграма спец., -ме, -м
барада -дзё, мн. бароды, -д
барадаты
барадач разм., -ча, -чу, -чаў
барам: спец., -кў, -жы, -жоў
баражіраванне [пьне] -нпі
баражыраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, “руюць

баразна -нё [зьпе], мн. ба-

рбзпы, баразён і барбзнаў,
з ліч. 98,

з ліч. 9, 8, 4-- бараны

барацавалбк разм., -ка, -ку,
-каў

барапавальшчык

-ка, -ку,

-каў
баранавальшчыца -цы, -ц
баранаванне [ньне] -нпі
баранаваны
баранавацца незак., -нўец-

ца, -нўюцца

баранаваць незак., -нўю,
-иўеш, -пўе, -нўюць
барапавіцкі
Баранавіцкі раён Барёнавіцкага раёна
Баранавічы г., Барёпавіч і
Баранавічаў
баранёса -се, -е
барапёт -ёта, -ёце, -ётаў

бараніна -не

-ніш, -ніць, -нНяць

бапдўнгскі [хск]
бандўра -ры, -р
бапдурыстка
-так

,
банкнбтны
.
з
д
а
,
ў
а
т
б
,
н.
фі
ы
т
б
и
к
н
ба
банкпбт, -бта, бце

8, 4-- баразпы

баразнавапне [ньне] -нні
баразнаваты разм.
баразнаваць незак, -ную,
-аўеш, -пўе, -аўюць
баразнамёр с-г., -ра, -ры,
“раў
баразніцца [зьні] незак., барозніцца, -няцца
баразціць [зьні] незак., баразл, барбзніш, -піць,
-дім, -піце, -иняць
баразнбвы
баразби гім., -ну, -не
барак барка, -ку, -каў
барак -ка, -ку, -каў
баракёмера спец., -ры, -р
баракамерны
бараметрычны
барац -ца, -нё, -нбў
барана -пё, мн. барбны, -н,

бараніцца

барапю-

незак.

ся, барбнішся [сься], -ніц-

ца, -німся, -ніцеся, -няц-

ца
барапіць мезак., бараню, барбпіш, -ніць, -пім, -піце,
-пяць
баранка тэг., -нцы, -нак
баранкбвы
баранбвы
баранбк -нка, -неў, -небў
барапбў
барапта уст., юр., -нцё

“ньце
баранчык -ка, -ку, -каў
баранчыкі (хвалі) -каў
бараскбп хметэар., -па, -пе,
-паў
барастат метэар., -ёта, -аце,
-ётаў
бараты мін., -ётаў, адз. барат, -ату, -аце

баратэрапія спеў, -іі (ійЎ
баратэрмёметр

-ра,

-ры,

граў
барахліць разм., незах., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

барахлб разжх., -лё

барахблка разм., -лцы, -лак
барахбльны разм.
барахбльшчык разх., -ка,
“ку, -каў

барахбльшчыца разх., -цы,
“д

барацыт мін., -ыту, -іце
барацьба [дзьб] -бе
барацьбіт [дзьб] -іта, -іцё,
тоў
“цы
[дзьб]
барацьбітка

цц], -так

барачцік -ка, -ку, -каў
барачны
барачны
Барбадае в., дзяржава, Барбадаса, Барбадасе
барбадбскі
барбаміл, фарм., -лу, -ле
барбарскі уст.
барбарые бат., -су, -се
барбарысавы
барбарысавыя бат., каз.
барбарысны

“
дасата
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барбацін (фаянсавае цеста)
-пу, -пе; (ваза) -на, -не,
гнаў
барбітал фархм., -лу, -ле

барэжомны
баржбмекі
барзджэй

барббе -са, -сс, -саў

барка -рцы, -рак

барбітураты фарх., -таў

барвавёты
барваваць незак., бараўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць і барвёвіць, барвяпіць
барвавёць пезак., -ёю, -беш,
-бе, -бюць і барвбвоць,
барвёць, барвяпёць, барвяпіцца
барвёпак бат., -пку
барвёнкавы
барвёць незак., -ёю, -ёеш,
-бе, -бюць, часцей барварёць

барвісты і барвяністы, барвянцбОвы

барвбвасць [сьць] -цю і бар-

вянасць
барвбвець незавк., -ею, -ееш,
-ее, -еюць, часуей барвавёць
барвовіцца кезак., -віцца,

-вяцца

-бўлію,
незак.,
барвбвіць
-бвіш, -бвіць, -бвяць, час-

цей барваваць
барвбвы і барвяны

барвянасць [сьць] -цю, час-

цей барвбваець

барвянец -нцу, -нцы і барвяніца
барвянёць незак., -бю, -беш,

-ёе, -бюць, часцей барвавёць
барвяніеты часцей барвісты

барвяніца -цы, часцей барвянец

барвяніцца знезак., -нюся,
-нвіцца,
[сься],
мішся
-няцца, часцей барвавёць
барвяніць негак., -ню, -ніш,
“ніць, -няць, часцей бар-

ваваць
барвяпцбвы часцей барвіеты
барвяны часцей барвбвы
баргузін (вецер) -ну, -пе
бард гіст., паэт., барда, бардзе, гдаў

бардзідор -ра, -ры, -раў
бардзіюрны
бардб к., нескл.
бардбвы
бардбекі

бар'ер -ра, -ры, -раў
бар'ёрпы

разжм.,

[кд]

прысл.
барк мар., -ка, -ку, -каў

барва -ве, -ваў

:

бар'ерыст спарт., -ста, -сце
[сьце], -стаў
-тцы
бар'еристка спарт,

[стц], -так
баржа -кы, эк г -каў
баржабудаванне [пьпе] -ниі
варжавы
баржбм-му, -ме
Баржомі г., м., пескл.

баркан тэкст., -пу, -не
барканавы
баркарбла жуз., -ле, -л
баркае -са, -се, -саў

баркаены

барклай паляўн.,
[айі], -аяў

наска., дая абодвух РДМ
сяці, Т -аём, мн. -няты,
-нят, «іятам, -нятамі, -пя-

тах

бартавіна разх., -це, -и
бартавія
бартоўка -оўцы, -бвак
баруканне [ньне] разл, -тпі
барукацца

-шося,

-йя, -йі

баркунбвыбат.

барлівы часцей бадлівы

барліна уст., -не, -и
барліцны
барліншчык -ка, -ку, -каў
бармен -на, -не, -наў
барменка -нды, -нак

бармы гіст., -маў

Барнаўд г., Барнаўла, Барнаўле
барнаўльскі
Барнёо в., м., нескл.
барніт хін., -іту, -іце
барбграф фіз. -фа, «фе,

“фаў

барбдавачны
бародаўка -аўцы, -авак
барбдаўпік бат., -ку
бародаўчаты

к
барбдка [тк] -дцы [ца], -да
-чцы
разм.

барбзначка

іцц], -чак

барбка н., нескл.
барбметр -ра, -ры, -раў
барбин уст., -на, -не, -наў
барбнскі
барбпства -ве
барбцца спарт., незак., ба-

руся,

-рацца,

ббрашся

[сься],

-рамея, -рацеся,

“руцца

бароцца (пра быка) разм.,
пезак., борацца, ббруцца,
часцей бадёцца

барбць незак., барў, ббраш,
ббра, ббрам, бораце, б6-

руць

барбць (пра быка) разм.
незак., ббра, ббруць, часцей бадаць

барбчны
баре -са, -се, -саў
барсавы
барсённе [ньпе] разм., -нні
барсйць разм., незак., -ёю,
-деш, -йе, -аюць
Барселбпа г., Барселёпе
барселбпскі
барсўк -ка, -ку, -коў

барсукбвы
барсучаня і бареучанё роз-

наскл., для абодвух РДМ

-гійці, Т -нём, мн. -няты,
гзіят, -пятам, гіятамі, зіЯтах
барсучыины
барсучиха -ісе, -ых
і барсяцё розбарсяпя

-аешся

-аецца, -аюцца
бархан -на, -пе, -наў
барханны

барцбўка

баркўп бат., -нў, -пё

разм.,

спарт.,

незак.,

[сься],

-бўцы,

-бвак
барцбўскі спарт.
баршчэўнік бат., -ку
барыд гім., -ду, -дзе
барысвы гіх.
барый -ыю, -ыі [ыйі]
барыкада -дзе, -д
барыкадавацца незак., -аў-

юся, -дуешся [сься], -дў-

ецца, -дуюцца

барыкадаваць незак. -дўю,

-дўеш, -дўе, -дўюць

барыкадны
барыла разм., н., -ле, -л
барылка разм., -лцы, -лак

барыня -ні, -нь
Барысаў г., Барысава, Барысаве
барысаўскі
Барысаўскі раён Барысаўскага раёна
барыефёра геал., -ры, -р
баршт мін., -ыту, -ыце
барытавы
барытанальны
барытны
барытби -на, -не, -наў
барытбнавы
барытбнны
барычныфіз.

барыш -шуў, -шы, -шоў
барЭй уст., паэт., -рЭю, -рэі
Іэйі]
барэль -ля, -лі, -ляў
барэльёф маст, -фа,

-фе,

“фаў,

барэльёфны
барЭт -Эта, -бце, -зтаў
барэтар -ра, -ры, -раў
барэтка разм. -тцы [цц],

-так
барэц спарт., барца,

,
-цЎ,

-цбў

бае -са, -се, мн. басы, -сбў
басўю,
незак.,
баеаваць

-ўеш, -ўе, -ўюць
басавітаець [сьць] -цю
басавіты разл.
басаліга разм., агульк., М.
ДМ -агу, Т -ыгам, ж. дм
лязе, Т -ыгай і -ытаю, мн.
Р мг
басанбгі
басапож прысл.

басапбжкі [шу] -как, адз,
басанбжка, -кцы [шц].
і
цё
-а
.,
зм
ра
,
к.
ян
ла
басата
басота
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басейн

басціся [сьці] незак. бадў-

басёйн -на, -пе, -наў
басёінавы

басідла разм., м., -лы, -ле
,
басісты разм.
басіць разм., незак., башу,
басіш, -сіць, -сім, -сіцё,
.
-сяць
баск -ка, -ку, -каў

біска кравёц.,
сак

,
бёсцы, ба-

баскёк гіст., -ка, -ку, -каў

баскёт раз., -бта, -ёце
баскетбаліст [дб] -ста, -сце
[сьце], -стаў
баскстбалістка

-тцы

[дб]

[стц], -так

баскетбба [дб] -ла, -ле
баскетбольны [дб]
баскётны
баскі -каў
баскбпка -нцы, -нак
баскекі
Баскупчак воз., Баскунчака, Баскунчакў
баскунчацкі

басма (фарба) -ме [сьме]
басма гіст., -мёб [сьме], мн.
басмы, -маў
басмацкі
“басмацтва -ве
басмач -ча, -чу, -чбў
баепійскі [сьні]
баспяк [сьпя] -ка, -ку, -коў
баснячка [сьня] -чцы [цц],
ак
басбвы
басбк разх., баска, -ку, -коў
басби тэкст., -ну, -не
басбнавы і баебнны
баебншчык-ка, -ку, -каў
басбншчыца -цы, -ц

басбта лаянк., разм., -бце,
часцей басата
баставаць незак.,

ўеш, -ўе, “ўюць

бастўю,

Бастбн г., Бастбпа, Бастбне

бастон (гульня ў карты,та-

нец) -па, -пе; тэкст., -ну,
-пе
бастонавы
бастбика палігр., -іцы, -нах
бастбискі

бастр (нізкаякасны цукровы пясок) -ру, -ры
бастўючы каз., дзеепрым.

бастыён -на, -пе, -наў
бастыённы
Бастылія
гіст.,.

[й

Бастыліі

Бае-Тэр г., Бас-Тэра, Бас-

Тэры
бас-тэрскі
басурмён уст., зневаж., -ца,
-пе, -паў
басурманка уст., -пды, -нак
басурманскі уст.
Басфбр прал., Басфбра, Басфоры
баефбрекі

басці: [сьці]

бацыліцн

пезак., баду,

“дзеш, -дзё, -дўць, часцей
бадаць

ся, -дзёшся [сься], -дзёцца, -дўцца, часцей бадёц-

.

ца

басэтля -лі, ляў .

басяк -ка, -ку, -коў

басяцкі

баеяцтва -ве
басйчка

-чак

разм., -чцы

[ца],

баеячыць разм., незак., -ЧУ,
“ыш, -чыць, -чаць

,

бат (гумавая палка) бата,
баце, батаў
баталіст маст.,
[сьце], -стаў

-ста,

-сце

.

-фаў

батист тэкст, -сту, -сце
[сьце]
батыиставы
батыефёра -ры, -р
батэрфляіст [яй спарт.
-ста, -сце [сьце], -стаў

батэрфаяй спарт. -яю, -яі

.
[яні]
баўл -ла, -ле, -лаў
баўка разм., “ўцы

баўленне [ньне] разм., -нпі,

часцей бавенне
і баўтиўцца
баўтанўцца

зак., для абодвух

разм.,

баталіт геал., -іту, -іце

іўся, -нбшся [сься], -нёцпа, -нёмся, -няцёся, -нуцца
баўтанўць і баўтиўць разх.,

баталія уст., -іі [ійі], -ій
батальён -на, -не, -наў
батальённы

батальны

батір -ра, -рУ, -раў
е,
-ф
,
а
ф
.,
ец
сп
ф
а
к
с
баты

.

батан тэг., -на, -не, -наў
батанізаваць спец., незак,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
батацізірка спеўу., -рцы, -рак
батанік -ка, -ку, -каў
батаціка -іцы

батанічны
батар5ец -Эйца, -эйцу, -й-

цаў

батарэйка -зйцы, -бек
батарэйны
батарэя -5і [эйі], -зё
батат бат., -ату, -аце
батлёечнік гіст., -ка,

Зак.,

для

-нёш,
-аўць

-нё,

абодвух

-ну,

-нём, -няцё,

баўтўн -на, -нё, -ноў
баўтуха разм., -ўсе

баўтуўшка разм., шцы [шц],

.

-шак

баўэр -ра, -ру, -раў

бах выкл.
баханачка разм., -чцы [цц],

-чак, часцей бухапачка
бахёнка -нцы, -нак, часцей
буханка

“ку,

-каў

батлёечнычасцей батлёйкавы
батлёйка тэатр., гіст., -ёйцы, -ёек
батлёйкавы і батлёечны
батлёйшчык гіст., -ка, -ку,
“каў

батбг уст. батага, -гу, -гоў
батбжыць уст., незак., -ку,
жыш, -кыць, -каць

баханне [ньне] разм., -нні
бахаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
бахілы -л, адз. бахіла, -ле

бахматы
бахнуцца разм., зак., -нуся,

-пецца,

ўсься],

-пешся
“нуцца

разм.,

бахнуць

зак.,

-ну,

-неш, -не, -нуць

Бахрэін (дзяржава) Бахрэйна, Бахрэйне

батбметр -ра, -ры, -раў
батби -па, -не, -наў
батбнніца [ньні] -цы, -ц
батрак -ка, -ку, -коў

бахрэйнскі
бахтарма спец., -мё
бахўр разм., груб., -ра, -ры,
“роў
бахча -чи, мн. -чы

батрацтва -ве
батрачка -чцды [цц], -чак
батрачы часцей батрацкі
батрачыць пезак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
Батсваца (дзяржава) Батспапе
батсвапскі
батулізм спецу., -му, -ме
Батумі г., м., нескл.
батумскі

бахчавбд -да, -дзе, -даў
бахчавбодпы

батрацкі г батрачы

батут -ўта, -ўце, -ўтаў

батутіяст -ста, -сце [сьце],

-стаў
батфбрты уст., -ртаў; адз.
батфбрт, -рта, -рце
батыграма спец., -ме, -м
батымётрыя спец, -ыі [ыйі]
батыметрычины
батыплён спеўу., -на,
-паў

бахчавбдства [цтв] -ве
бвахчаві
бац разл., выкл.
бац (пацук) абл., -ца, -цы,

-цаў

бацвінне (цьвіпьцпе] -пні
бацінкі -нкаў, адз. бацінак,
лика,

гікі

-пку, часцей

бацпуцца разм., зак., -пуся,
-цешся
[сься],
-пецца,

гпуцдца

бацпуць разм., зак.,
геш, -не, -пуць
бацыла -ле, -л

-пу,

бацмлавы

бацылапбсьбіт
-ие,

чара-

[зьбі]

“іце, -ітаў
бацылін хед., -пу, -пе

-іта,

безвітамінны
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бацылярны
бацька -кі, -ку, -каў
бацькавіч разм., жарт., -ча,

баярства гіст., -ве
баяршчына гіст., -не
байрын гіст., -ца, -це, жн.

-чу, -чаў

бацьказадбііства -ве

бацьказаббйца агульн, м.
ДМ -ду, Т -цам, зе. ДМ
гцы, Т -цай і -цаю, мн. Р
-цаў

бацькаў
бацькаўскі

бацькаўшчына -пе

бацькі -коў
бацькбўскі
бацькоўства -ве
бацюхна: разм.,

бацюхны

Т -пкам, мн. Р -шкаў

бацян абл., -па, -нё, -ноў
бач часц. разм.
бачанне [ньне] -нні
бачаны
бачкбм разм., прысл.
бачліва прысл.
бачлівы
бачна прысл.
бачнасць [сьць] -цю
бачны
бачбк бачка, -ку, -коў

бачўрка разх., -рцы, -рак

бачыцца незак., -чуся, чышся [сься], “чыцца, -чацца
бачыць незак., -чу, -чыш,

-тыць, -чаць

башкір -ра, -ру, -раў

башкірка -рцы, -рак
башкірскі
башкіры -раў
Башкірыя Баткірыі [ыйі]
башлык -ка, -ку, -коў
башмак -ка, -ку, -коў
башмачнік -ка, -ку, -каў
башмачны
перан.,
гіст.
башыбузуўк
-ка, -ку, -каў

баявік баевіка, -ку, -коў
баявітасць (сьць] -цю

баявіты
баявы

баядзра і баядзрка уст., ад-ры,

-р;

-РцыЫ,

-рак

баяздбльнасць [сьць] -цю
баяздбльны

баязліва [зьлі] прысл.
баязлівасць

баяры, -р
байрыня гіст., -пі, -ць
баярыпшіца заал., -цы, -ц

байрышия гіст., -шпі, -шань

баяцца пезак., баецца, баялася
байцца незак., баюся, баішся [айісься], баіцца, баімся, баіцёся, баяцца
баяць разм., незак., б4ю, ба-

[зьлі]

[сьць]

“іўцаў

баязлівы [зьлі]
баязліўка [зьлі] -іўцы,-івак
баян -па, -не, -паў
баяніст -ста, -еце

бе выкл.
бег -ту
бегавы
бегапіца разм., -не

[сьце],

-стаў

баяністка -стцы [сд], -стак
баянне [пьпо] -нпі
баянны
уст.
(шаферка)
байрка
/ (аапка) разм., “рцы, -рак

безаварыйны
безагаворачна прысл.
[сьць]
бсзагавбрачнасць
-цю
безагаворачны
безаглядна прысл.
безагайдпасць [сьць] -цю

безаглядны
безадвальна с.-г., прысл.
бсзадвальны
безадгавбрачца прысл.

[сьць]

-ю

бсзадгавбрачны

безадказна [тк] прыел.

бёгаппе [ньне] -нні

бегатня -ні
бёгацца незак., -аецца, -алася
бёгаць незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
бегембт -бта, -бце, -бтаў
бегембтавы
бёгла прыс.
бёгласць [сьць] -цю
бёглы
бёгма абл., прысл.
бегунбк -нка, -нкў, -нкбў
бёгчы [хч] незак., бягу, бяжыш, -жыць, жым, бежыцё, бягуць
бедавённе [ньне] -нні
незак., бядую,
бедаваць
“ўеш, -ўе, -ўюць

бедалага разм., агульн., х.
ДМ -ёгу, Т -ёгам, ж. ДМ
-азе, Т -агай і -агаю, мн.
Р -аг
бедачына разм., агульн., м:
ДМ -пу, Т -пам,

безаварыішасць [сьць] -цю

безадгавбрачцасць

ж. ДМ

-це, Т -най і -наю, мн. Р
ля
бедлём разм., -му, -ме

бёдна прысл.

беднавата прысл.
бёднасць (сьць] -цю
бедната зб., -ацё
бёдпепькі
бёдніцца разм., незак., -пюся, -ішся [сься], піцца,

яцца

бёдны

бёдства [цтв] -ве, -ваў

-цю
баязлівец [зьлі] -іўца,-іўцу,

даярскі гіст.

бсзабпальны [п] тэх.
безаварыіша прысл.

еш, бае, баюць

(маб)!
бацюшка разм., ДМ -шку,

паведна

бсзаблічцы

бедуін [уйі] -на, -не, -наў
бедуінка [уй] -нцы, -нак
бедуінскі [уйі]
бедуіпы [уйі] -наў

бёжанец -пца, -нду, -нцаў
ббжапка -пцы, -нак
бёжапскі
бежанства -ве

без прыназ.
безааравы: безайравы казёл
безабарбшца прысл.
бсзабарбшпасць [сьці] -цю
бсзабарбины
безабарбтпы гандл.
бсзаблічиа прысл.
безаблічнасць [сьць] -дю

[сьць]

безадказнасць [тк]
-цю
безадказны [тк]

безадкатны[тк] вае!

безадкладна [тк] прысл.
безадкладнасць [1к] [сьць]
-шю

безадклёдны[тк]

безадмоўна прысл.
безадмоўнаець [сьць] -цю
безадмоўны
безаднбсна прысл.
безаднбспасць [сьць] -цю
безаднбены
безадрыўна прысл.
безадраўнасць [сьць] -цю

безадрыўпы
безадхбдны[тх] спец.: безадхбдная вытвбрчасць
безазёрны

безакісляльны[сьля]

безакбицы
безалкагольны
безалкалбідны[ойі 2ім.
безапелядыіша прысл.
[сьць]
безапеляцыйпаець
-цю

безапеляцыйны
безапбрны
безасаббваець (сьць] грам.,

-дю
безасаббвы грам.
безаскблачны
безасцюкбваець

[сьцю]

ісьць] -цю
безасцюкбвы [сьцю]
бсзбанцдэрбльпы
безбарбды

безбацькбўства -ве
-ка,
л.,
раз
і]
[зьб
ік
ётн
безбіл
-ку, -каў

безбілётніца

,

[зьбі]

;
Ц
Г
,
Ы
Ц
“
бсзбілётны[зьбі]

разм.

бсзвдукварны
бсзбллкбвы [зьбя]
ы
ж
к
я]
ьб
[з
а
ж
ж
э
р
я
б
з
бе
ь]
ьц
[с
я]
ьб
[з
ь
ц
е
а
ц
ж
э
р
я
бсзб
-цю
безбярбжпы[зьбя]
бсзвалбсы
безверацённы [зьве]
безвітамінны[зьві]

безвыказнікавы

безвыказнікавы [зьні] гра.

бсзвылазла прысл., часцей
бязвылазна

безвылазны часцей бязвіы-

лазны
безвынікова прысл.

бсзвынікбвасць [сьць] -цю

безвынікбвы
безвыхбдна прысл.

безвыхбдиасць [сьць] -цю
безвыхбдпы

безгалбвы
безгалбссе [сьсе] -ссі,
безгалбсы
безгалбўе -ўі [ўйі
безгаспадарліва прысл.
безгаспадарлівасць [сьць]
-дю
безгаспадарлівы
безгаспадариа прысл.
безгаспадарнаець [сьць] -дю
безгаспадарны
безгаспадарча прысл.

безгаспадарчасць [сьць] -цю
безгаспадарчы

безграшбвы
безграшбўе разх., -ўі [ўйі]
безгрунтоўна прысл.
безгрунтбўнасць [сьць] -дю
безгрунтоўлы
безгустоўна прысл.
безгустоўпаець [сьць] -цю
безгустбўны
безгустоўшчына разлм., -не

бездагляднасць [сьць] -цю
бездаглядпы і блздоглядны

бездажджоўе -ўі [ўйі] і бяздбжджыца
бездакбрна прысл.
бездакбрнасць [сьць] -цю
бездакбрпы
бёздань -пню [ньню] і бяздбпніца, бяздбнне
бездапамбяіна прысл.
бездапамбэжнасць [сьць] -дю
бездапамбжны

бёздар разм., ж., -рю

бездараж і бездарожжа адпаведна -жяу; зежы
бездарбжны
бездатацыйпы
бездахбднасць [сьць] -дю
бездахбдны
бездрэпажны
бездэфёктпы

бездэфіцітнасць [сьць] -цю
бездэфіціятны

безжурботпа [жж] прысл.
безжжурббтнаець [жак] [сьць]
-дю
безжурббтны [жж]
безжывёльны [жж] гіст.

безяыццёва
прысл.
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[жж]

[цьцё]

безжыццёгваець [жж] [цьцё]
[сьць] -цю

безятыццёвы [яск] [цьцё]
беззабарбина прысл.
беззабарбпнаець [сьць] -цю
беззаварбппы
бсззагапна прысл.
беззагаппасць [сьць] -цю

безумоўны
безупышца

беззаганны
беззакбнца прыс.

беззакбинаець [сьць] цю .

беззаконне

[ньне]

-нні,

-нняў
беззаконны
бсззапавётна прысл.
беззапавётпасць [сьць] -цю
беззапавётны

беззварбтна прысл.
беззварбтиасць [сьць] -цю
беззварбтиы
беззмястбўна [ззьмя] прысл.
[ззьмя]
беззмястоўнаесць
[сьць] -цю
беззмястбўны [ззьмя]
[зьзя] -льца,
беззямёлец
-льцу, -льцаў

беззямёлле [зьзя] [льле] -ллі
беззямёльнік [зьзя] разм.,
-ка, -ку, -каў
беззямёльны [зьзя] прых.»
наз.

безлафётны
бёзліч [зьлі]

бёзлічны [зьлі] -чу
[зьлю]
бёзлюдзь

разм.,

-ддзю [дзьдзю]

безмаёмасны
безмаёнткавыгіст.
безмарбзны
безматбрны
безнаглядна прысл.
безнагляднаець [сьць] -цю
безнаглядны
безнадзёйпа прысл.
безнадзёйнаець [сьць] -цю
безнадзёйны
безназбўны
безпаймёцны: безнаймённы
лік
безнапбриытэг.
безнасёнка сад., -нцы ёі бессямянка
безнасённы
безнацыянальны
безпаяўпы
безразважна прысл.
безразважпаець [сьць] -цю
:
безразважпы
безразмёрны [зьме]
безрамбнтны
безрукаўка рагм., -ёўцы,
-двак
безрукаўны
безруляві
безрыебрны
безуважна ёў безуважліва
прысл.

безуважнасць і бсзуважлівасць [сьць] для абодвух
-дю
безуваяшы і безуваяслівы

безудзёльна прысл.

безудзёльцпасць [сьць] -цю
безудзёльны
безуладдзе [дзьдзе] -ддзі

бсезуладна прысл.

безуладнасць [сьць] -цю

бсзуладпы
бсзумбўна прысл.
безумоўнаесць [сьць] -цю

ў

безупінку

прыся.
безупыннаець [сБць] -дю

безупінцны

безусадачны спец.

безуцёшна прысл.

безуцёшнасць [сьць] -цю

безуцёшны
безыдзіша прысл.
безыдЭйпаець [сьць] -дю
безыдэйны
безымёнпы
безынерцыйны
безыпіцыятыўна прыс.
безыніцыятыўпаець [сьць]
-цю

безыніцыятііўны
безб кул., н., неска.
без'ядзерны
без'язикі
бей бёя, ббю, ббяў і бек
бёйбуе разм., -са, -се, -саў
бёйбут -ута, -уце, -утаў
,
бёйка бёйцы, бёек
Бейрўт г., Бейрўта, Бейруце
бейрўцкі
бейсбаліст [зб] -ста, -сце
[сьце], -стаў
бейсбалістка [зб] -тцы [е"ц],
-так
бейсбба [36] спарт., -ла, -ле
бейсббльны[3б]
бейт літ., -йта, -йце
бек -ка, -ку, -каў, часцей
бей
бекар лмуз., -ра, -ры, -раў
бекае заал., -са, -се, -саў,
часцей бакас
бекёша уст., -шы, -ш

бекбни -ну, -не
бекбнны
бел фіз., бёла, ббле, бёлаў
бёла прысл.
белаапўшаны
белабарбды
белабілётнік разх., -ка, -ку,
-каў
белабілётны
белаббкі
белабрбвы
белабрухі
белабрисы разм.
белавалбсы
белаватасць [сьць] -цю
белаваты
Белавёжска -жкы
Белавёжская пўшча [шс]

Белавёжскай пўшчы
белавёжскі [ше]

белавбкі
белавбчка заал., -чцы [цп],

-чак
белавўсы

белавіы
белагалбвы
белагартавальпы тэз.

белагвардзёец

-еццу, -ейицау

гіст., -ёйца з

белагвардзёйка -ёйцы, -бек
белагвардзёйскі

беніліююкскі
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белагвардзейшчына

Т
Т
А
белагвардзёйшчына -не
белагруды
белагривы
беладзюбы
беладбииа бат., фарм., -пие

Бёльгія Бёльгіі [ій]

беласиёашы [сьне]
беласпінны [сьпі]
беластвблы

[ньне]
беладрэўны
беладрэўшчык-ка, -ку, -каў.

беладушка заал., шцы [шц],

-пак
БелАЗ (Беларускі аўтамабільны завдд) БелАЗа,
БелАЗе
белазёриневы
белазбры абл.
-бцы
.
ал
за
к]
[п
а
к
б
ў
з
бела

белькапта хуз., н., нескл.

белаецённы [сьце]

белата разм., -ацё, часцей
белізна
белатвары
белатўрка (сорт пшаніцы)
спец., рцы
белафін гіст., -па, -не, -паў
белафінскі
белахвбеты
белацёлы
белашвачка -чцы [цц], -чак

[пц], -бак

белазубы
белакаменны паэт.
белакапытнік бат., -ку
белакапытны
белакапіяты
белакачанны
белакбры (з белай карой)
белакроўе хед., -ўі (ўйЙ
белакрінлы
белакўдранік бат., -ку
белалісты
беладббы
беламармурбвы
беламбрскі
беланбгі
беланбсы
белапаляк гіст. -ка, -Кку,
-каў
белапанскі
белапённы
белапёры
белаплбдны
белапбльскі гіст.
белапўзы разм.
бела-ружбвы
беларўе -са, -се, -ггаў

беларусазнавец -аўца, -аў-

пу, -аўцаў

беларусазнаўства -ве
беларусазнаўчы
беларусізаваны
беларусізавацца зак. і не-зўешся
-зуюся,
зак,

[сься], -зўецца, -зуюцца

беларусізаваць гак. і негак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
беларусізацыя -ыі [ый

беларусізм -ма, -ме, -маў
беларусіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
беларусістыка -ыцы

беларўска -ўсцы, -ўсак
беларускамоўныя
Беларўская Савёцкая СацыРэспубліка
ялістичная

Беларускай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспўблі-

цы
беларускі

беларусы-саў

Беларўсь Беларуссю [сьсто]
беларучка разм., агуль, м.

ДМ -чку, Т -чкам, 26. дМ
гчды[цц], Т -чкайі -чкаію,
ми. Р -чак

бельгійцы -цаў

беларыбіца -цы

белашвёйны
белашчбкі
белашэрсны
-нта,
белаэмігрант
[ньце], -нтаў

бёльмы (вочы) разм., груб.
-маў
бельэтаж тэатр., -жа, -кы,
экаў
бельэтажны
беляши кул., -шбў, адз. бяляш, беляша, -шы
бембль муз., наз., м., нескл;
прым., нескл. наз. М., -ля,
злі, -ляў
бембльны
Бенарзе г., Бенарэса, Бенарэсе
бепарэскі
-льцу,
-льца,
бепгалец

-нце

белаэмігрантка -тцы [зд],

-так
белаэмігрантшчына -не
белаэмігранцкі

Бёлгарад г., Бёлгарада, Бёлгарадзе

белгародекі [цк]
,
це
-і
,
ту
-і
.,
ал
ге
т
і
н
м
е
бел
“ітаў
бёлены
бёленькі
белетрызаваны
,
к
а
з
е
н
і
к.
за
ь
ц
а
в
а
з
ы
р
т
е
л
бе
ь
ц
ю
ў
з
,
ўе
-з
,
ш
е
ў
з
,
-зўю
белётрызацыя -ыі [ыйі]
,
е]
ьц
[с
це
-с
,
та
-с
т
с
ы
р
белет
-стаў
белетрыстыка -ыцы
белетрыстычны
бёлі мед., -ляў
белізна -не [зьне] і белата,

бель

белкавіна гіх., -не

бёлле [льле] разм. “ллі
[льлі]
(Беларускі
Белпрамеавжёт
,
та
-ё
)
т
ё
в
а
с
ы
в
б
а
с
ы
м
а
пр
ёце, -ётаў
ц
ё
в
а
С
я
а
к
с
ў
р
а
л
е
Б
(
Э
С
л
Бе
кая Энцыклапёдыя) ж»,
нескл.
ле
тэ
е
а
к
с
у
р
а
л
е
Б
(
А
БелТ
»
н.
)
а
в
т
ц
н
ё
г
а
е
а
н
ф
ё
р
г
пескл.
белўджскі [чшск]

белуджы -джаў
а
т
с
ы
ж
д
у
л
е
Б
н
а
т
с
ы
ж
д
Белу

па, Белуджыстёне
белуджыстанскі
белужіянны
л
ё
Б
,
а
т
с
а
ф
л
ё
Б
,
г.
т
с
а
ф
л
ё
Б

фасце [сьце]
бблфасцкі
бёлы
бблыя наз.
й
е
ц
с
а
ч
,
ю]
ьл
[л
ю
я
л
б
б
бель
белізна
бельведзр арзхіт., “ра, -РЫ,

-раў

ў
а
ц
ш
у,
йц
-і
,
ла
йд
-і
ц
е
і
бельг
больгійка -Ійцы, Яек
бельгійскі

-льцаў

Бенгалія Бенгаёліі
бенгалка -лдцы, -лак
бепгальскі
бепгальцы -цаў
бенедыкцін -ну, -не

бенефіе тэатр., -су, -се, -саў
бенефісны
бенефіцый уст. -ыю, зыі
[ыйі]
-нце
-нта,
бенефіцыянт
[ньце], -нтаў

бенефіцыянтка -тды [н“ц],
-так
бензабак -ка, -ку, -каў

бензавбз -за, -зе, -заў
[сьпя]
бензазабеспячэнне
[ньне] -вні
бензазаправачная наз.
бензазаправачны
к
а
в
ё
,
ы
ц
ў
а
а
к
ў
а
р
п
а
з
а
з
н
е
б
,
ку
'а,
-к
к
ы
ч
ш
ў
а
р
п
а
з
а
з
н
е
б
'
-каў

бензаін [айі] хім., -ну, -не
бензаінавы [айі]
бензакалбнка -нцы, -нак

бензаматбр -ра, -ры, -раў
бепзаматбрны
бензамёр -ра, -ры, -раў
е
-л
у,
-л
,
м.
гі
л
д
т
ф
а
п
а
з
н
бе
іап
нз
бе
.
мн
ё,
-л
а
л
і
п
а
бенз
лы, -л
бензапбмпа -пе, -п і -паў
бензадравёд -да, -дзе, -даў
бензасклад -да, -дзе, -даў

бензасхбвішча -ча, -чы, чі
-чаў
бензафільтр -ра, -ры, граў

ў
а
н
і
-н
е,
-н
а
н
р
э
т
с
ы
ц
а
з
п
бе
бепзіл 2ім., -лу, -ле
“
ы
в
а
л
і
з
п
бе
у,
-н
.,
рл
фа
н
і
л
ы
ц
і
п
е
и
л
і
з
н
бе

-не
бензін -ну, -не
бецзінавы

]
йі
[о
і
-б
ю,
-б
,
л.
гі
й
б
бепз

бецзбйны
бензбл 2ім., -лу, -ле
бензблавы
а
н
а
к
э
а
н
ж
о
ч
а
т
(
е
к
б
л
Беці
Ні
,
й
г
ь
л
е
Б
з
ю
а
с
мічны
)
а
г
р
у
б
м
е
с
к
ю
Л
і
ў
а
д
н
а
л
р
э
д
е
с
к
ю
л
і
н
е
Б
,
а
с
к
ю
л
і
п
е
Б
бепілбкскі

бссперспектыўна
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Бенін

МЫАЬАААААЙААЯЙАЙЙЙААРАР?рГААААААААА

Беніш дзяржава, г., Беліца,
,
Беніне

бешпец -пца, -нцу, -нцаў

бенінка -ацы, -пак
.
беніццы-цаў
бепуйр тэатр., -ра, -ры, -раў
бёраг -ага, -азе, жн. берагі,
-гбў
берагавіца разжм., -не, -н

берагавўшка заал. -шцы
[шц], -шак
,
берагавы
берагчы[хч] незак., берагу,

беражэш, -ажэ, -ажодм,
гажацё, -агўць; бярбг, берагла, -ло, -лі

берагчася [хч] незак., берагуся, беражэшся [сься],
-ажЭцца, -ажбмея, -ажабярбгея
цбся, -агуцца;
[хе], бераглася, -глося,
-гліся
беражанка разм., -нцы, -нак
беражліва прысл.
беражлівасць [сьць] -цю
беражлівы

беражібк -жка [шк], -жкў,
-жкоў
бераждоны
беражысты разл.
беразёк (бярэзнік) абл., -кў
Беразінб г., Беразіна, Беразіцё
беразняк [зьня] -кў, часцей
бярэзнік
берандзёі
[ньдзейі] гіст.,
-дзёвяў
бёраст бат., -ста, -сце [сьце];
(драўніна і 36.) -сту, -сце

[сьце]

бераставіцкі
Бераставіцкі раён Бераставіцкага раёна
[сьця]
берасцяпка
-пцы,
ако
берасцяпы[сьця] і бярбставы

бербёр -ра, -ру, -раў

бербёрка -рцы, -рак
бербёрскі
берберы -раў
бервянб -пё, мк. бярвё-

ны, -п; 8 ліч. 8, 9, 4 -- бер-

вяпы ё бярнб

бергамбт -бта, -бце, -бтаў
бергамбтавы і бергамбтны

Бёргеп г., Бёргепа, Бёргепе
бёргенскі
бёркавец уст., -аўца, -аўцу,

га
ўц
аў
бёрклі

й гім., -ію, -іі [ійі]

беркліянскі філас,
берклійнетва -ве
беркут, заал, -ута,

“утаў

-уцое,

беркуцяпй 1 беркуцянё розпаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -цём, мн. -няты,
“пят, -аятам, -пйтамі, -ця-

тах
Берлін г., Берліна, Берліпе
берліна мар., -пе, -п

берліцец -нцда, -нцу, -нцаў

,
берлінскі
бёрма спец., -мы, -ме, -маў
Бери г., Бёрца, Бёрле
бернардзіцец -нца, -нцу,
-нцаў
берпардзінка -нды, -пак
бернардзінскі
бёрнскі

бериштэйнійнец -нца, -нцу,
-ндаў

бериштэйнійнства -ве
берталётава
берталётаў:
соль
бёры-бёры мед., ж., нескл.
берыл мін., -лу, -ле
берылавы
а
берыліевы
берылій гім., -ію, -і [141]

берэйтар -ра, -ру, -раў
берэйтарскі
берэт -Эта, -Эце, -этаў

Бесарабія
[1]

гіст.,

Бесарабіі

бееарабекі [пе]

бесемёр тэг., -ра, -ры, -раў

бегемераванне [ньпе] -нні
бесемераваць зах. і незак.,

“рўю, -рўеш, -рўе, рўюць

бесемёраўскі
бесказырка -рцы, -рак
бесказырны карт.
бескалярбва прысл., часцей
бяекблерпа
бескалярбваець [сьць] -цю,
часцей бяскблернасць

бескалярбвы часцей бяскблерны
беекампраміспа прысл.
бескампраміснасць

[сьць]

-цю

бескампрамісны
бескандуктарны
бесканёчнаесць [сьць] жат.,
філас., -цю

бескапёчны
бескацтактавы
бескацтрбльна прысл.
бескаптрбльпасць [сьць] -цю
бсекантрольны
беекапфліктнаець [сьць] -цю
бесканфліктны
бесканцбвы часцей бяскбнцы
бескаркасны
бсекарбўлы:
бескароўпы
двор
бескарисліва [сьлі] прысл.
беекарыслівасць
[сьлі]
[сьць] -цю
бсекарыслівы [сьлі]
бескариспа прысл.
бескараспаець [сьць] -цю
бескарысны
бескаесцёвы [сьцё]
бескаштариспы фін.
бескілявы спец. бескілявыя птушкі
бескісларбдны
бееклапбтпа прысл.
бесклапбтнаець [сьць] -цю

бесклапбтны

бескультур'е

разм.,

-рі

(і

бескультурпаець [сьць] -цю
бескуркбвы
бсекуркбўка раз». -дўцы,
-бвак

беспаварбтна прыс.

беспаварбтнасць [сьць] -цю

беспаварбтны
беспавётраны
бсепадманны
бсспадстаўва [тст] прыс.

беспадстаўнасць [тст] [сьць]

-дю
беспадстаўны [тст]

беепадецілачны [тсьці]
беспазванбчны
беспазванбчныя заал., наз.
беепакарана прыс.
беепакаранасць [сьць] -цю
беспакараны
беспамёсныгіст.
беепамылкбва прысл.
беспамылковасць [сьць] -дю
беспамылкбвы
беспарадак -дку [тк]; бес-

парадкі [тк], -дкаў
беепарадкавы
бсепарадна прысл.
беспараднаець [сьць] -цю
беспарадны
беспардбнна разх., прысл.
беспардбннасць [сьць] разл.,
-цю
беспардбнныраз.
беепарбдны
беспартбчнік разм., -ка, -ку,
-каў

беспартдчны

беепартыішнаець [сьць] -цю

беспартыйны прым., наз.
беспасадачны
беспасажніца уст., -цы, -ц
беспасажны
беспаспяхбва [сьпя] прыс...
беспаспяхбвасць
[сьпя]
[сьць] -цю

бсепаспяхбвы [сьпя]

беспаерэдны і непаерэдиы

беспатбльны
бсепатэитна гандл., прысл.
беспатбнтиы
беспераббйна (сьпе] прыса.
беспераббішасць
[сьпе]

[сьць] -дю

беепераббііны [сьпе]
бесперамённа [сьпе] прысл.
бсеперамённы[сьпе]
бесперапынку [сьпе] прыс.

бесперапынна [сьце] прыса.

сееперапітинасць

[сьць] -цю

[сьпе]

бесперапынны [сьпе]

ссспераейадачны [сьпе]

бесперастаніу [сьпе] прыс.
бееперашкбдна
(сьпе]
прыся,

бсеперашкбдпасць
[сьпе]
[сьць] -дцю
бесперашкбдпы [сьпе]
9ссперспектыўна [сьперсьпе] прысл.

біблейскі

аі

бссперспектыўнасць

Г
Г
В
Т
П
Г
Г
Г

А

бееперспектыўпасць [сьперсьпе] [сьць] -цю
бесперспектыўпы [сьперсьпе]

бессімптбмна [сьсі] прысл.

бсецялёснаець [сьця] [сьць]

бессістэмна [сьсі] прысл.
бессістэмцасць [сьсі] [сьць]

бесцялбепы [сьця]
бесчалавечна [шч] прысл.

бесгімптбомны [сьсі]

беспілбтны [сьпі]

бееплацкартны

бесемярбтнаець [ссьмя]

бсепрабудна прыса.

ю
ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
дн
бу
ра
бесп
бсеспрабудны
беспраграмны
беспрагульны
ю
ц
ь]
ьц
[с
ь
ец
на
ёт
дм
ра
бесп
бсспрадмётны
беспрасвётна [сьве] прысл.

[сьве]
беспрасвётнасць
[сьць] -цю
беспрасвётны [сьве]
е]
ьц
ец
ьв
[с
це
ёц
св
ра
сп
бе

-цці

беспрацоўе -ўі [ўйЙ
беспрацбўны прым., наз.
беспрацэнтны
беспрыбыткбва прысл.
[сьць]
беспрыбыткёвасць
-цю

беспрыбыткбвы
беспрыцазбўнікавы грам.
беспрынцыпбва прысл.
беспрынцыпбвасць

[сьць]

-ю

беспрыццынбвы
беспрыпыначны

беспрыставачны грах.

беспрытбмнасць [сьць] -цю

беспрытбмны
беспрытўльнасць [сьць] -дю
беспрытульнік -ка, -ку, -каў
беспрытульніца -цы, -ц

беспрытўльны

беспрыцэльны

беепрычынна прысл.

ю
ц
ь]
ьц
[с
ь
ц
с
а
н
н
ы
ч
ы
р
п
с
е
б

беепрычынны
беспрэцэдзитна прыся.
[сьць]
беспрэцэдэнтнаець
-ю
беспрэцэдэнтны
беспялёсткавы [сьпя]
л.
ыс
пр
я]
ьц
[с
на
эч
яр
сп
бе
ь]
ьц
[с
я]
ьп
[с
ь
ец
на
эч
яр
сп
бе
-цю
беспярэчны[сьпя]
бессалявы: бессалявёя дыбта
бёссаць разм., -нню [шыю]
бесеардзчна прысл.

бессардзчпиаець [сьць] -цю
бессардэчны
бесеаромпа прысл.
бессарбмнасць [сьць] -цю
У,
-К
а,
-к
.,
зх
ра
к
ні
бм
ар
бесс
-каў
бессарбмпіца разм., -цы, -Ц
;
бсесаромпы

бесеаелоўпа прысл.
.,
ст
гі
ь]
ьц
[с
ць
ас
ўц
зо
ас
бесг
-ю
бессаслёўны гіст.
бесевядбма (ссьвя] прысл.

бееевядбмасць [ссьвя] [сьці]

-цю
бессвядбмы Ісеьвя]

-цію
бессіетэмцы[сьсі]

-цю [сьць] -цю ў бяесмёрце, бяссмёртнаець
бесемярбтны [ссьмя] і бяссмёртны
бессправаздачнаесць
[сьць]
-цю
бессправаздачны
беестанбчны
бссстарбіша прысл.
бесстарбнаець [сьць] -цю
бесетарбіші [ньні]
бееструктуўрна прысл.

-цю

бесчалавёчнаець шч] [сьць]
-цю
бсечалавёчны [шч]
бсечаранкбвы ўшч]
бесчаранкбвыя [шч] сад.,

паз.
бесчарапныя [шч] заал.
наз.
беечаўнакбвы [ішч]: бесчаўпакбвы станок
бесчаўнбчны [шч]
бетаін [айі] гім., -пу, -пе
бетанаванне [ньце] -нпі
бетанавапы
бетанавацца

незак., -иўец-

[сьць]
бесетруктурнасць
бесструктўрны
бесетупбпьчаты тэх.: бес-

ца, -нўюцца
бетанаваць незак., бетанўю,

бесстыкавы чыг.: бесетыкавы пуць
бессуб'ёктны грам.
бессэнсоўна прысл.

бетанірбўка -оўцы

ступёньчатая перадача

бессэнебўнаець [сьць] -цю

бесеэнсбўны
бессюжбтнасць [сьсю] [сьць]
-цю
бессюжтны [сьсю]
бесеядзібны [сься]
бессямёйпы[сься]
бессямянка [сься] сад., -шцы,
часцей безнасёнка
беставарны
бестаін [айі] хім., -ну, -не
бестактоўпа прысл.
бестактбўнасць [сьць] -цю

бестактоўны
бёсталач разм., -“ччу
бесталкбва прысл.
бесталкбвасць [сьць] -цю
бесталкёвы
бесталкбўшчына і бесталкбвіца разм, адпаведна
-пе; ды
бестарыфны
бестранідзйны
бестеёлер -ра, -ры, -раў

бестурботна прысл.
бестурббтнаець [сьць] -цю
бестурббтны
бестэрмінова прысл.

гуеш, -ўе, -ўюць

бетанавбз -за, -зе, -заў

бетаніт -іту, -іце
бетбн -ну, -не

бетоназмяшальнік

[зьмя]

“ка, -ку, -каў

бетонамяшалка -лцы, -лак

бетопаўклёдка

[тк]

-дпы

[цц].

бетонаўклйдчык [чч] -ка,
-ку, -каў
бетбцка разм., -нды, -пак
бетбнны
бетбншчык -ка, -ку, -каў
бетбншчыца -ды, -ц
бетулін -ну, -не
бётэль і бётэль бат., -лю, -лі
б'еф гідр., -фа, -фе, -фаў
бефстрбганаў кул, м. -ва,
-ве
ю]
ьл
[л
ю
а
л
,
л.
ку
ь
л
ё
м
а
ш
бе
бешанкбвіцкі
Бешанкбвіцкі раён Бешан-

кбвіцкага раёна
Бешанкбвічы г. п., Бешаи-

кбвіч і Бешанковічаў
бешбармак куй., -КУ
ў
та
-б
,
це
-ё
,
та
-б
т
ё
м
ш
е
б
бёрда тэкст., -ДЗе, -даў
бзік разм., -ка, -ку, -каў
бзікаваты разл.
,
аў
ык
бз
,
у
к
ы
з
б
.,
зм
ра
бзык
ні
-Н
.,
зм
ра
е]
ьн
[н
е
н
н
бзіка

бестэрмінбваець [сьць] -цю

ю,
-а
,
к.
за
не
.,
зм
ра
ь
ц
бзыка

бсехарактарнаець [сьць] -цю

бзыкнуць разм., зак,

,
цу
-н
,
ца
-ч
.,
зл
ра
ец
ін
ац
сх
бе

ю,
-а
,
к.
за
не
.,
зм
ра
ь
бзыпкац

бестэрмінбвы

беехарактариы

-гпцаў і бясхатнік
ак
«п
,
цы
-н
.,
зл
ра
ка
іи
ац
сх
бе
і бясхатніца

-аеш, -ае, -аюць

“пу,

гнеш, -пе, -пуць
пі
-н
.,
зж
ра
е]
ьн
[н
е
п
н
бзйпка
-аеш, -ае, -аюць

У,
-П
,
к.
за
.,
зм
ра
ь
ц
бзіцкцу

ь
ц
у
п
,
ие
-п
,
еш
-п
ю
беехрыбётнасць [сьць] -ц
)
а
к
ь
л
я
л
я
а
н
ч
і
м
а
к
(
бб
ба
бі
ы
бсехрыбётн
л.
ск
не
,
ж.
.
]
ю
н
ь
ш
[
ю
н
н
бесцань разм.,
ё
ы
д
а
р
я
а
к
с
н
а
т
ы
р
б
(
сі
і-б
Бі
.
л
с
ы
р
п
а
н
н
б
м
ы
бсецыр
)
я
ы
ц
а
р
а
п
р
а
к
я
а
н
ь
л
а
ч
ш
я
в
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
е
а
ш
і
б
м
ы
р
бсецы
П., несена.
-цю
ы,
-Р
а,
-р
к]
[п
р
а
т
к
ё
л
а
к
б
і
б
ы
бесцырымбнн
беецэпаўрпаець [сьць] -цю
біблейны
і
і
ск
сй
ба
бі
бсецпэнзурны

-раў

4;
білгенез
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бібліёграф

АААЬЬЬЬААААААХААААААААААААААЎАРТРА

бібліёграф -фа, -фе, -фаў .

бібліёлаг уст., -га, -гу, -“гаў

біблія -іі [101], -ій
бібліяграфічны
бібліяграфія -іі [ійі]
бібліялагічны уст.
бібліялбгія уст., -іі [ійі]
бібліяман -па, -пе, -наў
бібліямёція -іі [ійі]
бібліятэка -5цы, -Эк
бібліятэказнаўства -ве
бібліятэказнаўчы
біблілтбка-перасбўка бібліятэцы-перасоўцы, біблія,
тэк-перасбвак
бібліятэкар -ра, -ру, -раў
бібліятэкарка разм., -рцы,

-рак
бібліяткарскі
бібліятэка-чытальня бібліятэцы-чытальні, бібліятэкчытальняў
бібліятэчка -чцы [цц], -чак
бібліятэчны
бібліяфіл -ла, -ле, -лаў
бібліяфільскі
бібліяфільства -ве
бібула -ле, -л
бівак -ка, -ку, -коў
бівачны
бігае [выбугн. г] кул., -су,

-се

бігудзі нескл., мн.
бідэ н., нескл.

раф
-фаў
-фе,
-фа,
біёг
біёлаг -га, -гу, -гаў
біёпік -ка, -ку, -каў
біёніка -іцы
біжутэрыя -ыі [ыйі]
бізёць мар., -нню [ньпю],
-пей і-пяў
бізань-вёнта жмар., бізёньвёнце [пьце], бізань-вапт
і бізёнь-вантаў

бізань-мёачта мар., бізёньмёчце, бізань-мачт і бізёць-мёчтаў
бізпес [зьне] -су, -се
бізнесмён
[зьпесьме]

-па,

-неё, -паў

бізбц заайл., -на, -не, -наў
бізбпавы
бізўн -па, -пё, -пбў
бікарбапат гіл., -ату, -аце
бікарбід гім., -ду, -дзе

бікарміцт фарм., -пту, -нце
[ньце]

біквадрат мат. -ёта, -ёце,

-бтаў

біквадратны

бікіні х., нескл.
біклага -дзе, -ёг і баклага
біклажжка іш] еецы [шц],

зкак і баклажка

бікфбрдаў іпнур бікфбрдава

шиўра, бікфбрдавым шву-

ри
біла біле, білаў

білабіяльпы лінгв.

білёт -ёта, -ёце, -бтаў
білётны
білецёр -ра, -ру, -раў

білецёрка разм., -рцы, -рак
білінгвізм -му, -ме
білінгвістычнцы
білірубін фізіял., -ну, -пе
білбц спец., -пу, -пе
.
.
білбпны спец.
біль паліт., -ля, -лі, -ляў

бісаускі
бісектрыса -се, -с
бісер -ру, -ры
бісерны
бісерыпа -не, -н
бісіраваць зак. ё незак., бісірую, -уеш, -уе, -уюць

більбакё (цацка) н., нескл.
Більбао г., н., нескл.

Біскайскі заліў Біскайскага
заліва

більдапарат уст. тэг., -ата,
-ёце, -атаў
більёп -па, -не, -наў
більённы
більцы (пяльцы) -цаў
більярд -да, -дзе, -даў
більярдная наз.

бісквітцы
біскуп -ла, -пе, -паў
біскупскі
біскупства -ве, -ваў
бістрё н., нескл.
бісульфаты гхім., -таў, адз.

більбаўскі

,

більярдны іё більярдавы
більярдыст -ста, -сце [сьце!,
“стаў

бімалекулярны
біметал -лу, -ле, -лаў
біметалізм -му, -ме
біметалічны
бімеы мар., -саў, адз. бімс,
“са, “се
бінакулярны
бінамінальны мат.
бінарны
бінбкль -ля, -лі, -ляў
бінбм мат., -ма, -ме
бінт -пту, -нце [ньце], мн.
бінты, -тбў
біптаванне [ньне] -нні
біцтаваны
бінтавацца хезак., бінтуюся, -ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

бінтаваць

незак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

бінтую,

бінтбўка -бўцы, -бвак
біпаяярнасць [сьць]

фіз.,

-цю

біпалярны
біплан ав., -на, -не, -наў

біплапавы
Бірабіджан г., Бірабідиііна,

Бірабіджапе

бірабіджанскі

бірачиы

біржа -жы, -ж і -жаў

біржавік -ка, -кў, -кбў
біржавы
бірка -рды, -рак

біркавы

Бірма Бірме

бірмяпец -пца, -ицу, -нцаў
бірмапка -пцы, -пак
бірмапекі
бірманцы -цаў
Бірмінгем г., Бірмінгема,
Бірмінгеме
бірміпгёмскі
бірбпаўшчына гіст., -не

біруза мін., -зб
бірузбвы

бірулька -льцыЫ, -лек

бірулькавы
біруч гіст., -ча, -чы, -чоў
біручына бат., -це
біс выкл.
Біей4у г., м., нескл.

бісквіт -іта, -іце, -ітаў

бісульфат, -ату, -ёце

бісульфіты гім., -таў, адз.
бісульфіт, -іту, -іце
біта разм., біцё, біт
бітва -ве, -ваў
бітка карт., -тцы [цц], -так

біткі кул., -кбў, адз. біток,
бітка, -ку
біткбм прысл.
біта -ла, -ле, -лаў
бітнік -ка, -ку, -каў
бітніцкі
бітніцтва -ве
бітбн -на, -не, -наў

бітумінізаванне [ньне] -нні

бітуміцізаванытэг.
бітумінізацыя -ыі [ыйі]
бітумініраваны
бітумінбзны зін.
бітўмны
бітўмы геал., гім., “маў,
адз. бітўм, -му, -ме
бітэцг мар., -га, -гу, -гаў
біўні -няў, адз. бівець, біўня, -пі
біфілярны фіз.

біфуркацыя -ыі [ыйі
біфштэке -су, -се, -саў
біцца незак., б'юся, б'ёшся

[сься],
б'ёцца,
б'ёмся,
б'яцёся, б'юцца: біся, бі-

цеся

біццё [цьцё] біцці
біцылій фармі, -ну, -не

біць кезак., б'ю, б'еш, б'е,
б'ём, б'яцё, б'юць; бі, біце

біцэпе анат., -са, -се, “саў
біцюг -га, -гу, -гоў

біч біча, -чы, -чоў
бічаванне [ньпе] -нні

бічавацца

незак., -чўецца,

,-чўюцца
бічаваць незак., бічўю, -уеш,
.Уе, Уюць

бічапбецы 2аал., -цаў
біяакўстыка -ыцы
біяарганічны
біяарыентіцыя -ыі [ыйі]
біягеаграфічны
біягеаграфія -іі [ійі]
біягеасфёра -ры
біягеахімічны
біягеахімія -іі [ійі]
білгеацэнбз біял., -зу, -зе,
-заў
біягенеёз біял., -зу, -зе

аз

біягенстычны

блат

А
А
А

біягенетычныбіял.
біягённыбіял.
біягідраакўстыка -ыцы
біяграфізм -му, -ме

біяграфічны
біяграфія -іі [ійі], -ій
біядатчык[чч] -ка, -ку, -каў

біядыцаміка біял., -іцы
біядынамічны

біліндыкатар біял., -ра, гры,

-раў

біякаталіз 2ім., -зу, -зе
біякаталізатар -ра, -ры, -раў

біякіберпётыка -ыцы

біякіравашие [цьпг] -ині
біякдмплеке спец., -су, -се
біякрбм -му, -ме, -маў

біялагізм -му, -ме
біялагічны

біялакацыя -ыі (ыйі

біяліт геал., -іту, -іце

біялёбгія -іі [ійі]
біллюмінесцэнцыя -ыі [ыйі]
біямагнетызм -му, -ме
біямагнетычны
біямаса -се

біямётрыка -ыцы
біяметричны
біямётрыя -ыі [ыйі]
біямеханіка -іцы

біямеханічны
біяміцын фарм., “ну, -не

біянавігацыя -ыі [ыйі], -ый

біянічцы

біябптыка -ыцы
біяпаліва -ве

біяпалімёры -раў

біяпатэнцыйл -лу, -ле, -лаў

біяпсія мед., -іі [ійі

біясінтэз -зу, -зе
біясінтэтычны
біястанцыя -ыі [ыйі]
біястымулявальны
біястымулятар -ра, -ры, -раў
біяеўвязь -зі, -зей і -зяў
біяефёра -ры

біятланіст -ста, -сце [сьце],
“стаў
біятлон -на, -не

біятбкі -каў, адз. біятбк, -ку

біятоп тэх., -па, -пе, -паў
біятрби тэх., -па, -не, -наў
біятыт мік., -иту, -ыце
біятэлеметрычны

білтэлеметрыя -ні [ыйі]

біятэрмічны
біятэхнціка -іцы
біятэхпічны

біятэхнія -іі [ійі]

біяфак -ка, -ку, каў
біяфізік -ка, -ку, -каў

біялфізіка -іцы

біяфізічны

біяфільтр -ра, -ры, -раў
біяхімічиы

благавёшчапне [цьне] царк.,
ші
Благавёшчанек г., Благавё-

шчацска, Благавёшчапску
благавёшчанскі
благанне [ньце] -пні
благарбддзе [дзьдзе] уст.,

-ддзі

благаславешце [ньпе] -нні ў

блаелавёцие, бласлаўлёцне
благаелавённы і блаелавёнпны
благаславёпыі блаславёны
благаелавіцца зак., -аўлюся,
-авішся [сься], -авіцца,
гавяцца і блаславіцца

благаславіць зак., -аўлі,
гавіш, -авіць, -авім, -авіцё,
-авяць г блаславіць
благаслаўлёны і бласлаўлёны
благаелаўляцца незак., -Яюся, -Яешся [сься], -яецца,
-яюцда і бласлаўляцца
благаслаўляць кезак., -яю,
гЯеш, -яе, -яюць і бласлаўляць
благаць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -4юць

благачынны царк.
благёцькі разл.
благі

благбе наз.
блажыць разм., незак., -ыць,
зыла
блажэнны
блаж5ць разм., незак., -Зю,
-беш,-5е, юць
блазан і блазен разм., для
абодвух -зна, -зне [зьне],
-знаў
блазепскі разм.
блазенства разм., -ве
блазнаванне [ньне] разм.,
“нні
блазцавёты разм.
блазнаваць і блазнавацца
разм.,

незак.,

адпаведна

блазнўю, -ўеш, -ўе, зўюць;
-нўюся, -нўсшся [сься],
-аўецца, шуюцца
блазнёрскі [зьне]
блазнёрства [зьпе] -ве
блазпіца [зьні] разл, зневаж., -ды, -ц
блазиёта разм., -бце

блазіібк [зьню] ,разм., -ка,
-нў, -коў
блазшокавйты (зыпо] разм.

блазшбчка

[зьню]

разм,

-чцы [цц], -чак

блакада -дзе, -д

блакаднік размн., -ка,

-ку,

біяхімія -1іі [ійі]

блакадніца разх., -цы, -цД

біяцякл -ла, -ле, -лаў
біяцэпалёгія -і [ійі]
біяцэпбз -зу, -зе, -заў

блакгауз (гг першае г

біяэлектрычны
білонергётыка -ыцы
блага прысл., разм.

“руецца, -рўюцца

блакіраваць зак, і незак,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

блакіровачны чыг.

блакірбўка ваен., чыг., -бў-

цы, -бвак
блакіроўшчык -ка, -ку, -каў
блакіт -іту, -іце
блакітна-бслы
блакітнавата-сіпі
блакітнаваты
блакітиавбкі
блакітпасць [сьць] -цю
блакітна-шэры
блакітнець кезак., -иее, -не-

блакітніца заал., -цы, -ц
блакітны
блакнбт -бта, бце, -бтаў
ла.

е

блакибтны
бландзін (пьдзі]
-наў

-па,

-не,

бландзіпісты[ньдзі] разм.

бландзінка [ньдзі] -нцы, -нак

бланк -ка, -ку, -каў
бланкавы
бланканадпісальнік
гт]
гандл., -ка, -ку, -каў
блапкізм паліт., -му, -ме
бланкіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
бланкісцкі

бланманжэ кул., н., нескл.
бланшыраванне [ньне] -нні

бланшыравёны
бланшыравацца зак., -рўец-

ца, -рўюцца

бланшыраваць спец., незак.,

“рўю, -рўеш, -рўе, -руюць

бланшырбўка -бўцы
блаславённе [ньне]

-нні,

часцей благаславённе
блаелавённы часцей благаславённы
блаславёны часцей благаславёны
блаславіцца зак., -аўлюся,

-авішся

[сься],

-авіцца,

гавімся, -авіцёся, -авяцца,
часцей благаславіцца

-аўлю,
зак.,
блаславіць
гавіш, -авіць, -авім, -авідб, -авяць, часцей благаславіць

бласлаўлённе [ньне] -нні,
часцей благаславённе
бласлаўлёны, часцей благаслаўлёны
блаелаўляцца кезак., -Яюся,

гяешся

[сься],

-йецца,

“яюцца, часцей благаелаўляцца

-каў

блакадны

бухн.] -за, -ве, заў

[сься],

-руюся, -рўешся

вы-

.

блакіравянне [пьпе] -нпі
блакіравапы
блакіравёцца зак. і незак»,

бласлаўляць кезак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць, часцей
благаслаўляць
бластадзрма бія., -ме
бластамікбз вет., -зу, -зе
бластула біял., -ле
бластэма біял., -ме

блат разм., пагард,
-бце, -атаў

-ату,

бобападобпы
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блатмайстар

МАЯ

блатмайстар разм. пагард.,
-тра, -тру, -траў
,
блатныпрых., над.
блатияк разм. пагард., -ка,
-кУ, -коў
блатняцкі
блашчыца заал., -цы, “Ц

бледнавата прысл.

блінт -пта, -пце [ньце], -птаў

бліцтавёцне [ньне] -нпі
,
бліптаваны
бліптавацца гезак., -туецца,

-туюцца

-тўю,

лезак.,

блінтаваць

-тўеш, -тўе, -тўюць

бліек -ку, -каў
бліскавіца -цды, -ц
бліскавічны

бледнаваты

блёдпа-коўты
блёдна-сіні
бабдпаець [сьць] цю

блісканпе [пьне] -нні
бліскаўка -аўцы, -авак.
незак., -ціЦЬ,
бліскацёць

бледпата раз.м., -ацё
бледпатвары
блёдны

.

блінбвы і блінцы

,

блепарэя лед., -зі [эйі]
блёнда хлін., тэх, гадзе
[ньдзе]

,
е
,-ф
“фу
еф
бл
блёшня -шпі, -шань і -шняў

і блясиа
блёкат бат., -ату, -аце
блёкатавы
блаёстка -тцы [стц], -так
бліжпі
бліжэй і бліжай прысл.
бліжэйшы
бліж5ць разм., незак., -8е,
-бюць

бліз прыназ.
блізарука прысл.
блізарукасць [сьць] -цю
блізарукі
блізенечка разл., прысл.
блізенька разм., прысл.
блізенькі разл.
блізіцца незак., -зіцца, -зяцца
блізка [ск] прысл., прыназ.
блізкароднаены[ск]
блізкасць [скасьць] -цю
блізкаўехбдні [ск]

блізкі [ск]
Блізкі Усхбд [ск] Блізкага
Усхбду, Блізкім Усхбдзе
блізкія [ск] наз.
блізціца [зьні] разм., -ды,

блізлюкі [3ьню] разм., -кбў,
адз. блізпюк, -ка, -ку,
часцей блізняты

блізйяты[зьня] -нят, -пятам,

-нятамі, -пятах, адз. блізпя [зья] і блізиё [зьпё]
РДМ ляці, Т -нём ў блізнюкі
блізнячы [зьня]

блізу разм., прыназ.
блізцы [шш] разм.
блізібтка разм., прысл.

блік -гу, -каў
блін бліна, -нё, -ібў
бліндаж -жа, -кы, -нбў
блінданны

бліндзіраваны [пьдзі]

бліпдзіравацца [ньдзі] уст.,

пезак., -руецца, -руюцца

бліцдзіраваць [пьдзі] уст.,
зак. і незак., -рую, -руеш,

-руе, “руюць

блінёц -нда, -ццй, -пцбў
бліпная лаз.

ЦЯЦЬ

бліскаць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
бліскбтка разм., -бтцы [цц],
-бтак
бліскбтны
бліскўча прысл.
бліскўчасць (сьць] -цю
бліскучка разм., іран., “чцы

[цц], -чак

бліскучы
бліснуць зак., -пу,
[сьне], -не, -нуць

“неш

блістэр ае., -ра, -ры, -раў
блісь выкл.
бліц шахм., фота, -ца, -цы,

-цаў

-ёю, -аеш,

гае, -бюць
блуклівы
блітана прысл.

блытанасць [сьць] -дю

блітанік -ка, -ку, -каў
блытапіна -нпе
блыташце [ньне] -нні
блытаны
-аюся,
незак,
блытацца
-аецца,
[сься
-аешся
-аюцца
блятаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
блыха блысё, мн. блохі, блох
блышины
блювал заал., -ла, -ле, -лаў
блюда -дзе, -д ў -даў

блюдаліз разм., пагард., -за,
зе, -заў
.
блюз муз., -за, -зе, -заў

блюзна тэкст., -пё [зьне]
бліюзпепне [зьпеньне] -нпі

блюзнёр [зьне] -ра, -ру, -раў

блюзнёрка [зьне] -рцы, -рак
блюзнёрскі [зьне]
блюзнёрства [зьне] -ве, -ваў
блюзиёрыць [зьне] незак.,
“ру, рыш, -рыць, -раць
разжм.,
[зьні]
блібзніцца
незак., -ніцца, -няцца

бліцкрыг -ыгу
бліцтурнір спарт., -ра, -ры,

“раў

,

-ту, -тбў

блок-пункт чыг., блок-пўніта, блок-пункце,
блок-

пупктаў

блок-сігнал чыг., блок-сіг
налу, блок-сігнёле, блоксігналаў
блок-сістэма
блок-сістэме,
блок-сістэм
блбкшыў мар., -птыва, -шыве, -пываў
блбчпы і блбкавы тэж.
блёшка -шцы (шц!, -шак

блуд разм., -ду, -дзе
пезак.,

блібзніць [зьні] разм., незак., -ню [зьню], -нпіш,
-ніць, -нім, -ніце, -няць

блішчак мін., -кў
блішчасты
блішчаць с блішчэць незак.,
для абодвух -чу, -чыш,
чыць, -чым, -чыцё, -чаць;
блішчаў і блішчэў
блок -ка, -ку, -каў
блокпбст чыг., блокпаста,

блудзіць

блукаць незак.,

блудяўў,

блўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзі-

це, -дзяць

блудлівы
блудпіца уст., -цы, -ц
блудны
блуза -зе, -з

баўзка [ск] -зцы [сц],

“мн.

-зкі, -зак
блўзнпік [зьпі] уст., -ка, -ку,
“каў
блузціць[зьпі] разм., незак,
“лю, -піш, -піць, -няць

блукальнік -ка, -ку, -каў
блукальны і блукаючы“

блуканне [пьпе] “нні, -ипяў

блюм тэг., -ма, -ме, -маў
блюмінг тэх., -га, -ту, -гаў
блібмінгавы
блюшчык бат., -ка, -ку, -каў
баляваць разм., незак., (люю,

блюёш, блюё, блюём, блюяцё, блююць
бляднёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -бюць
блядыабл.
блякласць [сьць] -цю
бляклы

блякпуць незак., -пу, -аеш,
-пе, -пуць
блямканне [ньпе] раза., -ппі
блямкаць разх., незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

баямкнуць разх., зак., -пу,

“пеш, -пе, -нуць

бляск -ку, -каў
бляскат разм., -ату, -аце

бляспа рыб., -спё [сьне], мн.

блёсиы, -сен і -спаў, часцей баёшня
бляха блясе, -ях
бляхар -ра, -ру, -роў
бляхарны
бляхария -рпі, -раць і -рпяў
бляшаначны
бляшанка -ццы, -нак
бляшаны
байшка -шцы [1], -шак

бляйшие ([ньпе] -шпі
бляйць , незак., -яю,

-Яе, -Яюць
бо злучн., разм. часц.
боб бобу, бббе

бобападббиы

-яеш,

бравіравание
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бббачка -чды [цц], -чак

бббік разм., -ка, -ку, -каў
бббінка разм., -іцы, -нак

бббка [пк] -бцы [пц], -бак
бббрыктэкст., -ку
бббрыкавы
бббрыкам разм., прысл.
бббелей [псьле] спарт., -ея,
-гі [ейі]
бог ббга, -гу, мн. багі, -гоў
богаадступпік [тст] уст., -ка,
-ку, -каў
богаадстўпніца [тст] уст.,
-ЦЫ, -Д

богаадетўппіцкі [тет] уст.

богаадступніцтва [тст] уст,

-ве
богабаязныуст.
[зьне]
богазневажальпік
уст., -ка, -ку, -каў
[зьне]
богазцеважальпіца

уст., ЦЫ, -Ц

богазпеважальны
уст.

богазневажанне
[ньне] уст., -нпі

ка) -са, -се
бблевы хед.
бблей прысл. і больш
болесуцішальны
боль м., РД бблю, Т бблем,
М бблі, мн. болі, ббляў
бблька разм., -льцы, -лек

больш прысл. і болей

ббльшасць [сьць] -цю
ббльшаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
ббльшы

ббльшыцца незак., -шыцца,

[зьне]

бом разм., выкл.

[сьні]

боганенавісніца [сьні]

-цы,

-ку, -каў

апацца

ббма -ме, -м

ббмба -бе, -б і -баў

-ка,

“ц

ббмбавы
бомбакіданне [ньне] ав., -ипі

бомбаекідальнік ав., -ка, -ку,
-каў

бомбатрымальцік

богаелужэдбны

богаслужнне [ньне] -ині
богастваральнік -ка, -ку,
-каў
богастваральніцтва -ве
незак., “ру,
богатварыць
-рыш, -рыць, -рым, -рыцё,
-рёць

богатварэнне [ньне] -нні
ббгаў разм.

богаўгбдныуст.

богашукальнік

мета) Р бока, М ббку, мн.
бакі, бакбў, (напрамак, у
розн. знач.) Р ббку, Мбакў, мн. бакі, -коў
ббкам прысл.
боке (памяшканне) -са, -се,
-саў; (від спорту; стрыж-

[зьне]

богамалёпне [ньне] -нпі
боганенавіснік

бойлерная наз.
ббіпя ббйпі, ббепь і бойпяў
бок (частка цела, край прад-

гіст.,

-Ка,

“ку, -каў

богашукальпіцтва і богашуканне [цьпе] гіст., адпаведна -во; -пні

богпбмач [хл] уст., выкл.
ббдневы

ббдия спец., -пі, -няў
боегалбўка -бўцы, -бвак
боегатоўнасць [сьць] -цю
[сьпя]
боезабеспячэнне
[ньпе] вает., -ані

боезапае ваен., -су, -се, -саў
-кта,
ваен.,
боекамплёкт
-кце, -ктаў

боепрыпасы -саў
божа разм., выкл.
ббжачка разм., ласк. і 66жацька, ббжухна
ббжкаше [шу] (ньпе] разм.,

“пні, -нвяў
ббжкаць [шк] разм., незак.,

“аю, -асш, -ае, -аюць

ббжы

бой ббю, (у) баі [айі], баёў
ббйка ббйцы, ббек
бойка прысл.
бойкаець [сьць] -цю
ббйкі
бойлер тах., -ра, -ры, -раў

ае.,

-ка,

-ку, -каў

бомбом-брамсель мар.,
бом-брамселі,
брамселя,
бом-брамселяў
бом-брам-стэньга мар., бом-

бом-брамбрам-стэньзе,
стэньг і бом-брам-стэпьгаў

ббмка абл., -мцы, -мак
ббмкаше [ньне] разм., -нні
ббмкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

ббмкнуць разм., зак., -ну,
-пеш, -пе, -нуць

ббмы -маў
Бон г., Бопа, Боне

бондар -ра, -ру, -раў

ббидарскі

ббидарства -ве і бандарка

ббпдарыха -ысе, -ых
ббпза х., Р -зы, Д -зу, Т
гам, М -нзе [ньзе], мн. Р
-з і “заў
ббппа -нпе [ньне], -ннаў
ббпскі
ббпы (плывучыя загароды)
-паў, адз. бои, -па, -пе

ббпы фін., боп, адз. ббпа,
-пе
бор (лее) бёру, (у) бары мн.
баріт, -рбў; гім., ббру, 60ры; тэх, мед., ббра, ббры,
мп. ббры, ббраў

ббра

(вецер) ж.,

метэар.,

гры
борамеитбл фарм., -лу, -ле

бормашіша мед., -це, -н
борпацімблавыгіх.
ббрцыгім.

,

бортббрта, -рце, мн. барты,
-тбў

бортурнал -ла, -ле, -лаў
бортіняўыцёр -ра, -ру, -раў
бортмехапік ав. -ка,

-каў

-ку,

ббртпік уст., -ка, зу, -каў

ббртпіцтва уст., -ве
ббртнічаць уст., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
бортправаднік ав., -ка, -іў,
-кбў
бортправадніца ав., -цы, -ц
бортрадыст ав., -ста, -сце
[сьце], -стаў
бортстралбк ав., -лка, -лкў,
-лкбў
бортурач -ча, -чу, -чоў
ббрцевыуст.

ббрцік -ка, -ку, -каў
борць -цю, -цей
боршч баршчу, -чы, -чоў
ббршчык -ку, -каў
бое -са, -се, -саў
ббскасць [сьць] цю

ббскі
Ббенія [сьні] Босвіі [ій
ббсы

бот мар., ббта, ббце, ббтаў
ббты (абутак) ббтаў, адз.
бот, ббта, боце

лаянк.
разм,
боўдзіла
агульн. м., Д -лу, Т -лам,
Л -м, ж. ДМ-ле, Т -лайі
глаю, мн. Р -п

боўтанка -нцы
ббўтанце [цьне] -нні
ббўтацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься]. -аецца,
-аюцца
боўтаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць

боўтнуцца зак., -нуся, -пешся [сься], -нецца, -уцца
ббўтнуць зак., -ну, -неш, -пе,

-пуць
боўць разл., выкл.

ббхан -на, -не, -наў
ббхаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
ббхнуць зак., -пу, -неш, -не,

.

-пуць

ббцікі (абутак; бат.) -каў,
,
адз. ббцік, -ка, -каў
ббцмай жар., -па, -не, -наў
ббцманскі

ббчачка -чцы [цц], -чак

ббчка -чцы [цц], -чак
ббчкавы
.
бочкападобны
бош злеваж., -ша, -шу, -шаў

ббязпа прысл.
ббязпасць [сьць]

ё

ббязь

ю
з
з
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д.
ме

ббргее палігр., -су, -се
ббрэзда разм., прысл.
ббрэдаець [сьць] -дю

[зьзю]
бра х., нескл.
брава выкл.

борэды

бравііравапне [льпе] -пі

ббрэдзенька [зьдзе] прыся.

бравада -дзе

браекатаць
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бравіраваць

бравіраваць незак., -рУю,
“руеш, -руе, -руюць
бравісіма выка.

бравуўрпа прысл.
бравўрнасць [сьць] -цю
бравурны
бравы
бравбрка -рцы, -рак

..
брагінскі
Брагінскі раён Брагінскага
,
:
раёна
браджэнне [ньне] тім., -нні
.

брадзільнытэг.

,

брадзільня -ні, -няў

брадзіць

незак,

браджу,

брбдзіш, -дзіць,-дзім, -дзі-

це, -дзяць
брадзяга агугьн.,

м.

ДМ

-ягу, Т -ягам, ж. ДМ -язе,
Т -ягай і -ягаю, мн. Р -Яг

брадзяёжыць незак, -жу,
зкыш, -ныць, -жаць
брадзячы

браднік рыб., -ка, -ку, -кбў
0.
і брэдзень
брадбк -дка [тк], -дку, -дкоў
бражка [шк] -кцы [шц]
бражнік -ка, -ку, -каў
бражны
бразгалка [выбутн. г] -лцы,
-лак
бразганне [выбухтн. г] [ньне]
“пні
бразгат [выбухн. г] -ату,
-аце
бразгатанце
[выбухн.
г]
[ньне] разм., -нні
бразгатаць
[выбухн. г]
разм., незак,
бразгачу,
бразгбчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць і браекатаць
бразгаўка [выбухн. г] -аўцы, -авак
бразгацёць [выбухтн. г] незак., -ачу, -аціш, -аціць,
-ацяць і браскацёць
бразгацца [выбугн. г] разм.,

незак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца і
браскацца
бразгаць [выбужтн. г] незак,
-аю,

-аеш,

-ае,

-аюць і

браскаць
бразгбтка [выбухн. г] -тцы
[дц], -так і браскбтка
бразджацне

-нлі
бразджаць

[жджапьпе]

[ждж]

ца, -нуцца

бразнуць разм.,

незак,

“даў,
-ДЫЖЫШ,
-джЫць,
-джым, -джыцё, -джаць

Браззавіль г., Браззавіля,
Браззавілі
браззавільскі
бразілец -льца, -льцу, -льцаў
Бразіліл Бразіліі [181]
бразільскі
бразільцы-цаў
бразільйнка -пцы, -пак
бразпуцца разм., зак., -нуся,

брацзалёт

і

бранзалётка

разм., адпаведна -ёта, -ёце,

-бтаў; -тцы[цц], -так

зак. -ну,

браніраванне [ньне] (месца,
білета) -нні

-веш [зьле], -не, “нуць

бразь выкл.
,
брак браку
бракавание [пьпе] -нні

..
,
брага бразе
Брагін г., Брагіна, Брагіне

брадзіла -ле

нешся [зьне] [сься], -нец-

браніраванне [пьне] (пакрыццё бранёю) -нні

бракавацы г браковапы

браніравапы(пра месца,бі-

,
-куюцца
бракаваць незак, бракую,
“ўеш, -ўе, “ўюць; (не га,
паць) брахўе

брапіравёны (пакрыты бранёю) і бранірбваны

лет)

бракавацца незак., -кўецца,

бракапьёр “ра, -ру, -раў

бракапьёрскі
браканьёрства -ве
браканьёрыць разм., незахк.,
-ру, рыш, -рыць, -раць
бракардб разм., зневаж. -ба,
-бе, -баў
бракарббства [пст] -ве
бракераж спец. -жу, -жы

бракёрскі

бракнуць незак., -не, -нуць;

брак, бракла, браклі
бракбваны часцей бракаваны
бракбвачны
бракоўка -ўцы
бракбўны
бракоўшчык -ка, -ку, -каў
бракбўшчыца -ды, -ц
брама -ме, -м
брамін -на, -не, -наў

і

-ста,

брандвахта мар., -хце, -хт і
-хтаў
брандвахтавы
брандмаёр

“раў

уст.

брандмайстар

“тру, -траў

-ра,

уст.,

-ру,

-тра,

брандмаўэр 6уд., -ра, -ры,
“раў

брандспбйт [нтсп] -йта, -йце,

-йтаў
Брапдэпбўрг г., Брандэябўрга, Брандэнбургу
брандэр лар., -ра, -ры, -раў
брацзавальшчык -ка, -ку,
-каў
брапзавальшчыца -ды, -д
бранзавапне [ньпе] -пні
бранзаваны
бранзавацца незак., -зўец-

ца
бранзаваць незак., брапзўю,
“уеш, ге, “ўюць

брацзавёць незак., -бю, -беш,

-бе, -ёюць

-руецца,

“руюцца
браніравацца (пакрывацца
бранёю) незак., -рўюся,
-руешся [сься], -руецца,

“рўюцца

брапіраваць (пра месца, білет) незак., -рую, -руеш,

“руе, руюць

браніраваць

(пакрываць

еш, -руе, -руюць

бранірбваны часуей брані,

раваны

Бранск г., Браёнека, Бран-

ску

бранскі

Бранскі раён Бранскага ра-

“ры, -раў

брамнік уст., -ка, -ку, -каў
брамніца уст., -цы, -ц
брам-рзі
брам-рзя мар,
[эш], брам-рэй
брамсель мар., -ля, -лі, -ляў
брамсельны
брам-стэпьга хмар.,
брамбрам-стэпьгаў
брандахлыст разм.,
-сце [сьце], “стаў

незак.

ёна
брантазаўр

брамка -мцы, -мак

брам-стэньг

білет)

(пра месца,

бранёю) незак., -рую, -ру-

бракёр -ра, -ру, -раў

стэпцьзе,

брапіравацца

'
палеант.,

-ра,

брантка уст., -тцы [цц], -так
бранхаграфія хед., -іі [і]
бранхіёлы анат., -л і -лаў,
адз. бранхіёла, -ле
бранхіт -іту, -іце
бранхіяльны
браныуст.
браня -пі
браняббіка
ваен.,
разм.,
-бйцы, -бек
браняббйны
бранябойшчык -ка, -ку, -каў
бранявёжа -жы, -к
бранявік ваен. брапевіка,
“кў, -нбў
бранявы ваен.
бранякатэр ваен., мар., -ра з

“раў
-ры,
браняцбсец

ваён., заал., -бсца, -бсцы, -бсцаў
бранянбснываен.
брапяпбезд -да, -дзе [зьдзе],
мн. бронепаязды, -дбў

брапясілы ваен., -сіл

брапятапкавы
брапнячасць [сьць] ваен., -цию,
мн. брапячасці, бронечас-

цёй

брае спарт., -су, -се; (снасць
на судне) мар. -са, -се,

-саў

брасіст спарт. -ста, -сце
[сьце], “стаў
брасістка спарт., -тцы[с'а],

-так
браекатаць незак., браскачў, браскбчаш, -ча, -чам,
“чаце, -чуць, часцей браз-

гатёць

бру
сел
ьск
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М
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вы
за
он
бр
,
-ўсе
рд.,
пага
.,
раз
а
хўх
бра
,
у
ч
а
,
к
а
з
е
н
браскацёць
к
чы
йш
цё
лі
за
оп
бр
гух
,
-ка
,
-ку
,
ь
ц
я
ц
а
,
ь
ц
і
ц
-а
-аціш,
ў
-ка
м.
раз
це
бра
ь
ц
часцей бразгацё
а
ўк
за
оп
бр
ў
-ка
-ку,
ы,
-ка,
,
ўц
абл.
-а
ік
цёп
бра
.
ал
за
,
я
с
ю
а
,
к
а
з
е
а
н
ц
ц
а
к
с
а
р
б
ак
-ав
ў
-ка
-ку,
-ка,
цік
бра
,
ца
ец
-а
[сься],
гаешся
к
чы
ўш
за
би
бр
.
ец
сп
,
,
-ка
-ку
-п
-ное,
.,
гіст
а
ціц
бра
а
цц
га
аз
бр
ей
сц
ча
гаюцца,
ў
-ка
ы,
лав
ціс
а
Бра
г.,
лав
ціс
Бра
,
еш
-а
браскаць незак., -аю,
я
ні
ма
еў
пн
ха
он
мед.,
4і
бр
е
лав
ціс
Бра
аз
бр
-ае, -аюць, часцей

гаць

браскбтка -тцы [цц], -так,
часцей бразготка
Браслаў г., Браслава, Бра-

славе

браслаўскі
Браслаўскі раён
скага раёна

браціслаўскі
браціха разм., -ісе, -іх, часцей братавая
брація рэл. зб.,

жарт., зі

[йі]
Брацк г., Брацка, Брацку

брат брата, -ёце, мн. браты,
братоў
братавая наз. і браціха
братазаббііства -ве

брацкі”
брацтва -ве, -ваў
брацца незак., бярўся, бярэшся [сься], бярэцца, бярбмся, берацёся, бяруцца
браць незак., бяру, бярэш,

Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў

браштіль мар., тэг., -ля,-лі,

Браслаў-

братазаббйца агульн., м. дИ
-ду, Т -цам, ж. ДМ -цы,

братазаббйчы
братанне [ньне] -нні
братаў

братаўка бат., -аўцы, -авак

і братбўка
незак.
братацца
-аешся

[сься],

-аюся,
-аецца,

гаюцца
братачка раз».

браткавыя бат., наз.
браткі бат., -каў
братні
братбк разх., ласк.
братоўка бат., -бўцы, -бвак,

часцей братаўка
брат-сяетра бат., брат-сястры
братухналаск.
братчына[чч] уст., гіст., -пе
братэрскі

братэрства -ве
браўнінг -га, -гу, -гаў
Браўншвёйг г., Браўншвёй-

га, Браўншвёйгу
браўпшвёйгскі [хск]

браханне [пьне] -нні
брахаць незак., брашу, брэ-

шаш, -ша, -шам, -шаце,

-туць

брахіцэфал антр., -ла, -ле,
-лпаў
брахіцэфалія антр., -іі [ійі]
брахіцэфальны

брахіязаўр

ерацё, бя-

-ляў

брашура -ры, -р
брашуравальны
брашураванне [ньне] -нні
брашуравёны

брашуравацца незак, -ру-

ецца, -рўюцца

брашураваць незак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць

братва зб., -вё
братка разм.

палеант.,

бярэ, бяром,

-ра,

“ры, -раў

брахлівы раза.

брахмён рэл., -па, -не, -паў
брахмапізм рэл., -му, -ме.
Брахмапўтра р., Брахману-

тры
брахмапўтрыпскі

брахпўць зак., -ИЎ, -пёш,
лб, -пём, -няцё, -иўць

;
брахий разм., -пі
брахўн разм., пагард., -па,
іё, -пбў

брашурбвачная наз.
брашурбвачны
брашурбўка -бўцы
-ка, “ку,
брашурбўшчык
-каў
брашурбўшчыца -цы, -ц
Брно г., м., нескл.
брнянскі

брбвар уст., -ра, -ры, -раў
брбварны
брбварскі
брбваршчык -ка, -ку, -каў
брбвы Р брбваў і брывоў,
Д брбвам і брывём, Т брбвамі і брывамі, 4/ брбвах
і брывах, адз. брыво, брывё
брод -ду, -дзе, мн. брады,

-дбў

бройлер -ра, -ры, -раў
брбілернаяназ.
бройлерны
брбкер (маклер) гра, -рУ,
“раў
бром хім., -му, -ме
брбмавы
бромацэтбн хім., -ну, -не
бромбензбл хім., “лу, -ле

бропсаўтамабіль

-ля,

глі,

-аяў

бропедрызіна -пе, -н

бронелакаматиў -ыива, -ыве,

-ываў
бронемашыина -цы, -ип
бропетранспарцёр -ра, -ры,

Д
“раў
бропецягпік -ка, -ху,
брбнза -зе [ньзе]

бропхаеканія мед., -іі [ійі]
бропхастэнбз мед., -зу, -зе
бропхаэктазія жед., -іі [ійі]
брбихі анат., -нх і -дхаў,
адз. бронха, -пее [пьсе]

бронь і брбня (замацаванне
месца, білета) адпаведна
брбнню [ньню]; броні
брбспевы[сьпе]
брбененне [сьнецьне] -ппі
брбепець [сьне] незак., -ее,
-еюць
брбеня [сьня] -ні
брбўка -бўцы, -бвак
броўнцікбат., -ку
броўны
брбшка -пды [шц], -шак
брр выкл.

бруд -ду, -дзе

брудзіцца незак, -джуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца
брўдзіць незак., -джу, -дзіш,
“дзіць, -дзяць
брўдна прысл.

бруднаваты
бруднаець [сьць] -дю
бруднёць незак., -ёе, -бёюць
брудны

брудэр с.-г., -ра, -ры, -раў
брудэргаўз
-заў

тэх.,

-зе,

-за,

брудэршафт -фта, -фце

бружмёлевы
бружмёлевыя бат., наз.
бружмёль бат., -лю, -лі
бруісты [уйі]
бруіцца (уйі незак., гуіц-

-уйцца
ца,
бруіць [уйі]

-уяць
брук -ку
брукаванка
-нак

незак.,

-уіць,

разм.,

-НЦЫ,

брукаванне [ньпе] -нпі
брукаваны
брукавёцца незак., брукуец-

ца, -ўюцца

,

брукаваць незак., брукую,
“ўеш, -ўе, -ўюць .

брукар -ра, -ру, -роў
-ры

брбміста-вадарбдпы21.

брбмісты

[81]

-кбў

брумер гіст., -ра,
Брунсіі г. і султанат, Брупёя, Брупнёі[ейі]

0.
брунёйскі
брунёт -бта, -ёце, -бтаў

брупётка -тцы [цц], -так
брупблька бат., -льцы, -яск

-соў
брусы,
млі.
-се,
-са,
брус

,
брусавы
Брусёль г., Брусёля, Бруеё-

лі
брусёльскі

брэстаўчапе
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русковы
б
Р
АА

брускбвы

,

бруспіцы [сьпі] 2б., -ц. адз.
бруспіца, -цы.

бруснічнік [сьні] -ку
бруснічны [сьні] о.

.

бруссе [сьсе] зб., -сеі

бруствер ваен., -ра, -ры, -раў
брусчатка [шч] -тды [цц]
брусчатцік [шч] зб., спец.
-Еу

брусчаты [шч]

брусы спарт., “соў

брута гандл., нескл. прым.,
,
,
,
прысл.
брута-тбна брута-тбне, бру0.
та-тон
бруха разм., “ўсе, -ўхаў
брухагбрлыя заал., наз.
0.

брухач разл., -ча, -чу, -чоў

бруцэлёз вет., -зу, -зе
бруцэлёзны
бручка -чцы [цп], -чак
брўчкавы
бручкбўнік -ку
брушка -ку, -каў

брыг -га, -гу, -гаў
брыгада -дзе, -д

брыгадзір -ра, -ру, -раў
брыгадзіраў
брыгадзірка разм., “рцы,
грак
брыгадзірскі
брыгадзірства -ве

брыгадзірыха разм., -ысе,
-ых
брыгадзірыць разл., незак,

“рУ, -рыш, -рыць, -раць

брыгадцік рагм., -ка, -ку,
-каў

брыгадпіца разм., -іцы, -іц
брыгадны

брыганціпа [ньці] мар., гіст,

пе, і

брыда разл., -дзё

брыдасць [сьць] абл., -ці

брыдзе карт., -джка, -дяіы

Брыджктаўн г., Брыидзжтаўна,
Брыджтаўпе
бриджтаўнпскі

брыджы -джаў
брыдзіцца пезак., -джуся,

брыдзіць

незак.,

-дзіцца,

“дзіш, -дзіць, -дзяць

брыжасты разм.
брыжы

-жоў, адз.

брыжа, -жы

брыж,

брыжэйка анат., -Эйцы, -зек
брыз мар., -зу, -зе, -заў
брызантнываен., уст.
брызгліца [выбутн. г] бат,

-пе

брызглінавы

[выбухн.

г]

[выбузн. г]

бат., наз.

брывасты разм.
брываты
брывб -ва, -вё, мн. бровы,
-бваў і -бў, брбвам і брывам, брбвамі і брывамі
(аб) бровах і брывёх
брывяны

“дзяцца

брыдкі[тк]
брыдбта -дце, -бт
,
брыдбтины
брыдчэць [чч] мезвак., -эю,
-беш, -5е, юць
брыёція бат., -іі [ійі]
брыёш кул., ж., -пы

брызглінавыя

бруі, бруй

(сься),

брыдкаслбўе [тк] -бўі
брідкасць [ткасьць] -цю

бат.

брушнатыфбзны мед.
брушнё
брушына анат., -не, -н
брушыцшы
бруй разм., бруі [уйі], мн.

“дзішея

...

-бваў

,

бруханбгія заал., наз.
,
брухаты разм. .

глбвім, -лбвіце, -лёвяць

брыдкаслбў [тк] -ова, -две,

брусбк бруска, -ку, -коў

брусбчны

бридка [тк] прысл.
брыдкаслбвіць [тк] незак.
-дбўлю, -ловіш, -лбвіць,

-даку,

брызёит -нту, -нце [цьце]
брызёнтавы

брызентбўка разм., -бўцы,

-бвак

брык разм., выкл.

брыкённе [ньне] -нні

брыкацца незак., -юся,
-йёешся
[сься],
-ёецца,
-ёюцца
брыкаць (ускідваць нагамі)
разм., незак.,

-ае, -аюць

-аю, -аеш,

брыкаць разм., незак., -аю,
-4еш, -ае, -аюць
брыкёт 36., -ёту, -ёце; (ад-

на брыкеціна) -ёта, -ёце,
“ётаў
брыкетавание [пьне] -нпі

брыкетавёны спец.
брыкставацца спеў., незак.,

“тўецца, -туюцца

брыкставаць спец., незак.,
-тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
брыкётпы
брыкёціпа -пе, -я

брыклівы разл.
брикнуцца разх., зак., -нуся, -пешся [сься], -пецца,

-пуцца

брыкнуць
(паваліцца)
разм., зак., -пу, -неш, -це,
-иём, -пяцё, -пуць

брыкиўць: (ад
брыкаць)
зак., -ну, -абш, -пё, -нўць
брыкўи разм., -па, -нё, -пбў
брыкўха разм., -ўсе, -ўх

брыль -ля, -лі, -лёў

срыльяпт -дта, -нце ([пьце],

-нтаў

брыльяцтавы
брыльянцін [пьці] -пу, -не
брыльяпцісты [цьці]
врылясты
брында
разм,
гневаж.,
“ядзе [пьдзе], -пдаў

брыпдаць разлм., незак, -аю,

-аеш, -ае, -аюць

брыпза -зе [ньзе]
брынканне [ньне] раза, -ппі
і брэнканне

бранкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць ёі брэнкаць
брынклівы разм.

брыцкнуць зак., -ну, -неш,

-гпе, -нуць і брэнкцуць

брынчаць і брынчэць незак.,
для абодвух -чў, -чыш,
“ыць, “Чым, -чыцё, -чаць

брыняць незак., -яЯе, -яюць

Брысталь

г,

Брысталі
брыстальскі

Брысталя,

брысці [сьці] разх., незак,
брыдў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

брытагалбвы
брытанаманія -іі [ійі]
брытапец -нца, -пцу, -нцаў

Брытанія гіст, Брытаніі
[ійі]
брытанка-нцы, -нак
брытанскі
брытаць незак., -ёю, -деш,
-йе, -ёюць
брытва -ве, -ваў
брытвенніца [ньні] -ды, -ц
брытвенны
брыты (брытанцы) брытаў,

адз. брыт, брыта,
брыты прым.

брыце

брица бат., -цы
брыцца незак., -ыюся, -ыёшся [сься], -ыецца, -ыюцца
брыццё [цьцё] -цці
брыць кнезак., -ыю, -ыеш,
-ые, “юць
брычка -чцы [цц], -чак
брыючы
брыялогія бат., -іі [ійі]
брэдзепь -дня, -дні, -дпяў,

часцей брадцік
брэйд-вымпел хар., брэйдвымпела,

брэйд-вымпеле,

брэйд-вымпелаў
брэкчыя геал., -ыі [ыйі]

Брэмси г., Брэмена, БрЭмспе
брэменскі

брЭмеберг [зьбе]тэг, горн.,
2 “Рга, -ртгу, -ргаў
брэндзі [пьдзі] н., нескл.

брэпзлі [нзьлі] абл., -ляў,
адз. брэЭпзаль, брЭнзля,
-лі
брэпкашце [ньне] разл., -нпі,
часцей брынканце
брэпкаць разм., незак., -а10,
-асш, -ае,

-аюць, часцей

брыпкаць
ёрэпкиуць зак., -ну,

-пош,

-ие, -нуць, часцей брыцкпуць
Брэст г. Брэста, Брэсце

[сьце]

брэстаўчаце -н

буквасдства
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брэстаўчанін -па, -пе, мн.

брэстаўчапе, -н
брэстаўчанка -нды, -нак
Брэецкая вббласць [сьць]
Брэсцкай вобласці

брэсцкі

Брэсцкі раён Брэсцкага раёна

Брэтёць г., Брэтанню [ныпо]
брэтбнец -пца, -нцу, -нцаў
брэтбика -пцы, -пак
брэтбнскі
брэтбпцы -цаў

брэх -ху

брэцёр уст., -ра, -руУ, “раў

брэцёрскі

брэш -шшу, -шаў
бубал заал., -ла, -пе, -лаў
незак.
разм.,
бубацёць

-ціць, -цйць

бубачка -чды [цп], -чак

бубеп бўбна, -не, -паў
бубка [пк] разм., -бцы [и],
-бак
бубнач разм., -ча, -чў, -чоў
бубнённе [ньне] -нні
бубніць разм., незак., -ню,
спіш, -ніць, -нім, -ніцё,
-ЯЯць

буббп лмед., -на, -не, -наў
буббнны
Буг р., Буга, Бугу
бугаёвы

бугаі [айі] абл., бат., -аёў
бугаішы [айі] разм.
бугай -ая, -аі [айі], -аёў
бугайнік абл., -ка, -ку

бугарбк мед.,
“рку, -ркоў

анат, -рка,

бўгель тэг., мар., -ля, глі,

-ляў

бугі-вугі н., нескл.

бугбр бугра, -ры, -роў

бугрыпа (сухое месца) -не,

-

бугрысты
бугрыцца

кыш, -кыць, каць
будаўпік -ка, -ку, -коў
будаўніцкі

бузавацца разм., незак, -зў-

будаўніча-архітэктўрны

бузацёр разлм., -ра, -ру, -раў

ецца, -зуюцца

бузавацьразхм., пезак., бузўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

будаўніцтва -ве

бузацёрка разм., -рцы, -рак
бузацёрскі разл.

будаўціча-маптажіны

будаўпічы
будачнік -ка, -ку, -каў

будачпіца -цы, -ц
будачны
будзе разм., прысл., выкл.
бўдзець будня, -ці, -пяў
-аўцу,
будзёцавец -аўца,

-аўцаў

будзёнаўка -аўцы, -авак

луку

будзёнцаець [сьць] -цю

будзішся [сься], -дзіцца,

бузулукскі
бузяны разм.
буй (сігнальны паплавок)
бўя, бўю, бўем, буі [уйі],
мн. буі, буёў; (высокае,

будзіць певак., буджу, бЎ-

ца) буя, бую, буём, буі,

будзённы і бўдпы
будзёншчыпа -не

будзільнік -ка, -ку, -каў
будзіцца

кезак.,

буджуся,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

дзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць

будка [тк] -дды [цц], -дак

будкантбра [тк] -ры, -р
будматэрыялы -лаў
бўдні (будныя дні) бўдняў
будны разм., часцей будзённы
будбва -бве, -бў
будбваны часцей будаваны
будоўля -лі, -ляў
будпляцбўка [та] -бўцы,
-бвак
будтрэет [ттр] -ста, -сце
[сьце], -стаў

будуар уст. -ра, -ры, -раў

будуаршы уст.
будупраўлёнпе [ньне] -нні
будучае паз.
будучы
бўдучыня -ні

будызм -му, -ме
будыйскі

незак.,

-рицца, -рацца

бўгскі [хск]

буда -дзе, -д

будаванне [пьпе] -пні
будавйны і будбваны

будавацца незак., будўюся,
[сься], -ўецца,
-ўешся
-ўюцца

пезак.,
будаваць
-ўсш, -ўе, -“ўюць

будўю,

Буда-Кашалёва, г., Бўда-Кашалёва, Буда-Кашалёве
бўда-кашалёўсекі

Бўда-Каталёўскі раён Буда-Кашалёўскага раёна
будан -нза, -пё, -пёў
Будапёбшт г., Будапёшта,
Будапёшце [шні]
будапсшцкі [шц]

вударажыцца гезак., -гхУСЯ,
зкышся [сься] -кыцца,
жкацца
бударажыць лхезак., -кУ,

-іка,

-іку,

-пкаў; -ие, -н
будыст -ста, -сце

[сьце],

адпаведна

-стаў
будыстка -тцы [стц], -так
,
будісцкі

бўер -ра, -ры, -раў

бўерны
буерыст спарт. -ста, -сце
[сьце], -стаў
спарт,
бусрыстка
[стц], “так

-ТЦЫы

буёк буйка, -ку, -хоў
буж мед., бужа, бужы, букбў
бужавацца мед., незак, бу-

жўецца, -ўюцца

адкрытае для ветру мес-

мн. буі, буёў
бўйвал -ла, -ле, -лаў
буйвалавы

буйвалаў

буйваліца -цы, -ц

буйваляня

і

буйвалянё

рознаскл. для абодвух
РДМ -няці, Т -нём, мн.

-нЯты, ліЯт, -нятам, -нятамі, -нятах

буйміна бат., -не
бўйпа прысл.
буйнаблбкавы буд. і буйнаблбчны
буйнагабарытны
буйназярніеты
буйнакаліберны
буйналіеты
буйнамаштабны
буйнамблаты
буйпапамёрны
буйнапанёльпы
буйнаплбдпы с.-г.

будынак і будыпіна разл.

разм.,

бузацёрства разх., -ве
бузіна -нб
бузінавы і бузінбвы
бузіпшік [пьці] -ху
бузіць разм., лаянк., незак.,
буку, бузіш, -зіць, -зім,
-зіцё, -зяць
Бузулўкг., Бузулўка, Бузу-

бужаваць мед., незак., буагўю, -ўсш, -ўе, -Ўюць
бужане зі
вужапіпа -пе
Бужумбура г., Бужумбўры
бужумбурскі
буза бузё
бузаніцпе [пьпе] разм. -ниі

буйпапбрысты

буйнасерыйнцы

буйнасць [сьць] -цю
буйнатвары
буйнафарматны

буйцёй прысл.
,
буйнсйты
буйнёць разм., незак. -ёе,
,
-ёюць
буйпіцца разхм., незак., -піЦ-

ца, -няцца

буйны( нястрыманы)
буйны (вялікіх памераў)
буйства -ве
бук бат. -ка, -кУ, -каў;
(драўніна і зб.) -КУ
Букавіца Букавіне
букавінскі
букавы
букавыя бат., наз.

букалічлыліт.

.

аў
“д
,
зе
-д
а,
-д
.,
ан
ір
буквабд
буквабдка [тк] іран, -дцы

[цп]

,

буквабдекі [цк] грай,
е
-в
.,
ан
ір
]
тв
[ц
а
тв
дс
букваё

бураковы
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буквар
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буквар -ра, -ры, -роў
букварны
.
буквіца бат., -цы, -ц
букер с.-г., “ра, -ры, -раў
букераванпе [пьне] с.-г., -нні
0,
букерпыс.-г.
букёт -ёта, -ёцо, -ётаў
сёе.
букставённе [цьне]
-ші

букетаваць

с.-г,

незак,

-тўю, -туеш, -туе, -туўюць
.
букётны
букёцік -ка, -ку, -каў

букецірбўка “ўцы

букіпіст
-стаў

-ста, -сце

[сьце],

букіністичны
о.
буклё н. нескл.
буклёт -ёта, -ёце, -ётаў
бўкля уст., -лі, -ляў
букбліка літ, -іцы, ік

буке бат.,

-са,

-се,

-саў;

(драўніна і зб.) -су, -се
букса тэг., -се, -е ў -саў
буксавённе [пцьне] -нні .
буксаваць незак., буксую,

зўеш, -ўе, -ўюць

бўксавы
буксір -ра, -ры, -раў
буксіравание [ньне] -нні
буксіраваць незак, -рую,

“руеш, -руе, “руюць
буксірны
буксірбвачны
буксірбўка -ўцы
буксіроўшчык -ка, -ку, -каў
букебўка -ўцы
букта (яма, вір у рацэ)
абл., -кце, -кт і -ктаў

бўла гіст., буле, бул
булава -вё, мн. булавы, -лаў
булавёшка рагм., “шцы [шпі],
-шак
буланка (кабыла буланай
масці) разм., ласк., -пцы,

-пак

булёнчык (конь буланай
масці) разм., ласк., -ка,
“ку, “каў

булапцы
булат (сталь) уст., -ёту,
-ёце; (меч) паэт., -ёта,
-аце, -атаў
булатны
булачка -чцы [цц], -чак
булачная наз.
булачнік -ка, -ку, -каў
бўлачніца -цы, -ц

булдавёшка

[шц], -шак
булён -пу, -пе

разл.,

-шцы

булённы

буліт спарт., -ту, -іце

булка -лцы, -лак
булбискі

Булбнь г., Булбнню [пьню]
бульба -бе
бульбаапрацбўчы

бульбавбд -да, -дзе, -даў
бульбавбдства [цтв] -ве

бульбагатавальпік -ка, -ку,

-каў

бульбакамбайнс.-г., -па, -не,
-паў

бульбакапалка с.-г, -дцы,
-лак
,
бульбамыйка -ыйцы, -ыек
бульбамялка -лцы, -лак
бульбанарыхтбўка -ўцы
бульбапасадачны

бульбасаджалка с.-г., -лцы,

-лак
бульбасаджальны

0.

бульбасарціроўка с.-г., -бў-

цы, -бвак
бульбасхбвішча с-г.,

-чы,

-ч і-чаў

бульбацёркас.-г., -рцы, -рак
бульбачка -зцы [цп], -чак
бульбіна -не, -н
бульббўнік -ку
буль-буль выкл.
бульбяная наз.
бульбяцік кул., -ка, -ку,
-каў; бат., -ку

бульбянішча -чы, -ч ў -чаў
бульбяны
бульвар -ра, -ры, -раў
бульварны
бульваршчына разм., -не
бульдазерыст -ста,
-сце
[сьце], -стаў
бульдбг -га, -гу, -гаў
бульдбгаў
бульдбжы
бульдбзер -ра, -ры, -раў
бульдбзерны
бульканне [ньне] -нні
бўлькат -ату, -аце
булькатанне [ньне] і булькацёние [ньне] для абоі

булькацёць

незак., адпаведна булькбча, -чуць; булькаціць,
“цяць

бўлькаць незак., -ае, -аюць
булькнуць зак., -не, -пуць
бум разм., выка.
бум спарт., -ма, -ме, -маў;
(ажыўленне вакол чагон.) -му, -ме
бумёжпік -ка, -ку, “каў
бумерапг -га, -гу, -гаў
бўмкаць уезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

бўмкнуць

зак., -ну,

еш,

“не, -нуць
бунд гіст., гндзе [ньдзе]

бўндавец -аўца, -аўцу, -аў-

цаў

бупдаўскі
бупдэсвёр [сьве] ваен., -ра,
“ры
бупдэевёраўскі [сьве]
бупдэерат паліт., -ата, -ёце
бупдэстаг паліт., -та, -ту

бункер -ра, -ры, -раў
бункеравённе [пьпе] спец.,
“нні

буцкераваныі бункербвапы

бункеравацца хезак., -рўец-

ца, -рўюцца

-рўю, -русш, -рўе, -рўюць

бўнкерны
бупкербвапы часцей бункераваны
бупкербўка спец., -ўцы
-ку,
-ка,
бупкербўшчык
-каў

бупт (паўстанне, мяцеж)
-иту, -цце [ньце], -нтаў

бупт

(звязак, стос)

-шпта,

-нце [ньце], -нтаў

бунтавацца незак., бунтуюся, -уешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

бунтаваць незак., бунтую,

бульбаўббрачны

двух -ипі
булькатаць

бункераваць спец, незак,

зўеш, -уе, ўюць .
бунтар -ра, -ру, -роў
буптарка -рцы, -рак
бунтарны

буптарскі
бунтарства -ве
бунтаўнік разх., -кё, -ку,
-кбў
буптаўніца разх., -ды, -ц
бунтаўшчык -ка, -ку, -коў
бунтаўшчыца -дцы, -д
буптаўшчыцкі
бунтоўны разл.
бупчужныгіст.

бупчук гіст, муз., -ка, -ку,

хо
ў
бур 7эх., бўра,

-ры, -раў

бура -ры, -р
.
буравал -лу, -ле, -лаў, часцей буралбм
буравёта-жбўты
буравата-чырвбны

бураваты
буравая наз.
буравёй паэт., -вёю, -вёі
[ейі], -вёяў
буравёсцік [сьні] -ка, -ку,
-каў
буравік -ка, -ку, -кбў
буравы
бура-кбўты
буразёмс.-г., -му, -ме

буразёмка заа... -мцы, -мак

бура-зялёны

бурак -ка, -ку, -коў

буракавбд -да, -дзё, -даў

буракавбдны
буракаводства [цтв] -ве
буракавёдчы [чч]
буракакамбайн
М

“пе, -наў

с.-г,

буракакапалка с.-г.,

-на,

-лды,

“лак
буракамійка с.-г. -ыйцЫ,
лек
буракапагрўзчыі: [шч] с.-г.,
“ка, -ку, -каў

буракапад'ёмпік

с-г.,

-ка,

/ “ку, -каў
дуракарэзка [ск] с.-г., -зцы

[сц], -зак

буракасёйныс.-г,
буракаебянпе [ньне] -нпі
буракаўббрачны с.-г,
буракаўббрка -рцы
буракбвы

бураке
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буркаць разх., незак., -аю,

бураке гхім., -су, -се
буралбм-му, -ме, -маў і бураБал

-аеш, -ае, -аюць

буралбміпа разм., -не, -н

буралбмны
буран -пу, -не, -наў
бурацны
незак.,
бурапёпіць паэт,

буркі -рак, адз. бўрка, -рцы
буркліва прысл.
бурклівасць [сьць] -цю
бурклівы
буркнуць разм., незак., -цу,

гніць, -пяць

“чыш, -чыць, -чаць
бурлённе [ньне] -нпі

бурлівасць [сьць] -цю

бурлівы

бурббліць разлм., незак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
бурббн разм., гіст., -на, -не,
-наў

бурвалак аба., -лка, -лку,
“дкаў

бургамістарскі

бургамістр -ра, -ру, -раўасе
Бургае г., Бургаса, Бург

бургсаскі
бургундскі [нцк]
Бургундыя Бургундыі [ыйі]
бурда разм., -дзё

бурдзюк -ка, -ку, -коў
бурдзючны
буржуа м., нескл.
бурасуазія -іі [ійі]
буржуазна-дэмакратычны
буржуазна - нацыяналістычны
буржгуазна-памёшчыцкі
буригуазна - рэфармісцкі
буржуазнасць [сьць] -цю
буржуазны
буржўй разм, -ўя, -ўю,

-ўйцЦЫ,

-уек
бурэжўйскі разм.
бурка -рцы, -рак

буркўю,

ўеш, -ўе, -ўюць

жарт.,
разм.,
буркала
агульн., м. Д -лу, Т -лам,

1Г-ле, ж. ДМ -ле, Т -лайі
-лаю, мн. Р -лаў
буркалы (вочы) разм. пагард., -лаў
буркапне [ньпе] разл, -яні
буркат разм., -ату, -аце,

часцей буркацённе

буркатаць

разм.,

незак,

буркачў, буркочаш,
-чам, -чаце, -чуць

буркатлівы разм.

-ча,

буркатия разм., -ні
буркатўп -на, -иб, -ноў
буркацёнце [(ньпо] -ппі і
оўркат

бурліцца

-ліцца,

незак.,

-ляцца

бурліць незак., -ло, -ліш,
“ліць, -лім, -ліцё, -ляць
бурмістр гіст., -ра, -ру, -раў
бурна прысл.
бурнаець [сьць] -цю
бурнбе уст., -са, -се, -саў
бурны
бўрса гіст., -се, -саў
бурсёк гіст., -ка, -ку, -коў
буреацкі гіст.
бурсіт мед., -іту, -іце
бурскі гіст.

бурт бурта, бурцё, жн. бурты, “тоў
буртавальшчык

“ка,

-ку,

-каў
буртавальшчыца -цы, -ц
буртаванне [ньне] -нні
буртавацца незак., -тўецца,
“тўюцца
буртаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
буртави
буртаўклёдчык [чч] с.-г., -ка,
-ку, -каў
буртаўкрывальпік с.-г., -ка,

-ку, -каў

буркаванне [ньне] -нні
буркаваць кезак.,

-ачыш, -дчыць, -ёчаць

бурлёскиы
бурліва прысл.

бурбалка -лцы, -лак

буртаўшчык -ка, -ку, -кбў
буртоўка -ўцы
бурўн -нё, -нё, -нбў
Бурўпдзі [цьдзі] ж, нескл.
бурупдзійекі [цьдзі]
бурундўк заал., -ка, -Еў,
-коў
бурундукбвы
бурунны
бурчанне [пьпе] -нпі
бурчаць і бурчэць незак,
для абодвух -чў, -чыш,
зяць, “чым, -чыцё, -чаць
бурчлівасць [сьць] -цю
бурчлівы
бурчўн разм. -па, -пё, -пбў
бурштый -пу, -не
бурштынавы
буры

буры (афрыканеры) бураў,

адз. бур, бўра, бУРУ

“рыць, -рым, -рыцо, -раць

бурэпце [пьпе] тэг. -ші
бурэЦь инезак., -5ю, -зеш,
-бе, ёюць
бур'ян -аў, -неё, -поў
бусак -ка, -ку, -коў і багбр
бусёчцік -ка, -ку, -каў і багбршчык
бусачны і багорны
-ёчу,
бусёчыць незак,

бурлёск літ., -ка, -каў

бурачніца с.-г., -цы, -Ц
бураёчны

разм.

рыцца, -рацца

бурыць разм., буру, бўрыш,

-пеш,-не, -пуць
буркўн разм., -на, -пё, -пбў

бурачнікавыя бат., наз.

буржўйка

бурыльшчык -ка, -ку, -каў
бурыльшчыца -цы, -ц
бурымё літ., н., нескл.
бурицца разм., незак., бў-

буркунбвы
буркуха разм., -ўсе, -ўх
бурлйк гіст., -ка, -ку, -кбў
бурлацкі гіст.
бурлацтва гіст., -ве
бурлёчыць гіст., незак., -чу,

бурапённыпаэт.
бурат -ата, -аце, -ётаў
буратка -тцы [цц], -так
бураты -таў
бура-ўзрыўни 722.
Бурація Бураціі [ійі]
бурацкі
бурачкбвы разл.
бурачнік -ку

-ўяў

бурыльны

бўсел -сла, -сле [сьле], мн.
буслы, -лёў
бусельнік бат., -ку
буслаў
бусліны[сьлі]
бусліха [сьлі] -ісе, -іх
бусляпка [сьля] -нцы, -нак
бусляня і буелянё [сьля]
рознаскл.,

для

абодвух

РДМ -пяці, Т -нём, мн.
-яяты, -пят, -нятам, -вятамі, -нятах
буебль геад, -ллю [льлю],
мн. -лі, -лей і -ляў
бут буд., бўту, бўце
бутавы
буталь разм., -таля, -талі,
гталяў, часцей бўтля
бутан гім., -пу, -не
Бутан дзяржава, Бутаца,
Бутёне
бутанізйіцыя -ыі [ыйі]

бутанскі
бутаньёрка уст., -рцы, -рак

бутафбр -ра, -ру, -раў
бутафбрны

таў скі
бутафбрыя -ыі [ыйі]
бутля -лі, -ляў і буталь

бутбп -на, -не, -наў
бутуз разм., -за, -зе, -заў

бутыл тім., -лу, -ле
бутилавы
бутылён гім., -ну, -не

бутырбмстр с.-г. -ра, -ры,

“раў.

бутыршл хім, -лу, -ле
бутэлечка -чцы іцц], -чак

бутэліца разм., ласк., -цы,
-д

бутэлька -льцы, -лёк

бутэрбрбд -да, -дзе, -даў
бутэрбродны
буф тэатр., прым. нескл.
буфацада -дзе, Д.

буфер -ра, -ры, -Раў

буферны
ж
буфет -ёта, -ёце, -бтаў
.
буфётны
ў
а
к
,
у
к
,
а
к
]
ч
ч
[
к
буфбтчы
буфётчыца [чч] ды, Д.
ў
а
н
,
е
н
,
а
п
,
.
р
т
а
э
т
буфби
буфошы
буфбиства -ве

бюджэтны
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буфы
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Бубнас-Айрэе

буфы кравец., буфаў

бух выкл.
бухапачка разм., “чцы [ца];
-чак і баханачка
бухацка разм., -нцы, “нак
,
і бахёацка

буханне [ньпе] -нпі
Бухара г., Бухары
,
бухарскі

Бухарэст г., Бухарэста, Бухарэсце [сьце]
бухарэсцкі
бўхацца разм., пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

бўхаць разм.,

незак., -аю,

,
-аеш, -ае, -аюць
бухгалтар -ра, -ру, -раў
бухгалтарка

разм.,

-рцы,

-рак
бухгалтарскі
бухгалтарыха разм., -ысе,
-ых
бухгалтэрыя -ыі [ыйі], -ый

Бухенвальда,
Бухепвальд
Бухенвальдзе
бухенвальдскі[цк]
бухкапне [пьне] разл., -пні
бўхкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

бухматыразл.
бухмаціцца разм.,

незак.,

. гціцца, -цяцца

бухнуцца разм., зак., -нуся,

-пешся [сься],
-нецца,
“нуцца
бухнуць разм., зак., -ну,
-пеш, -не, -нуцца
бухта (заліў; форма ўкладкі каната, дроту)
-хт і -хтаў

бухтбрыць

разм.,

-хце,

незак.,

-ру, -рыш, -рыць, -раць

бўхты-барахты: з бўхты-ба-

рахты
буцвёць [цьве] незак., -ёе,

“ёюць
буціцца незак., -ціцца, -цяц-

ца
буціць незак., бўчу, бўціш,

буціць, бўцім, буціце, бу-

цяць
бўцы спарт., -цаў, адз., бў-

ца, бўцы
буч бўча, -чы, -чаў
буча разм., чы
буўчаны
бучца прысл.
бўчпаець [сьць] -дю
бучнёць незак., -ёе, -ёюць
бучня
бучэнне [пьпе] -нпі
бушаванце [ньпе] -нві
бушаваць незак, бушўю,

зўеш, -ўе, ўюць

бушаль с.-г., -ля, -лі, -ляў
бушлат -ёта, -аце, -ётаў
бушмён -па, -пе, -паў
бушмёпка -нцы, -нак

бушмёнскі
бушприт хмар. -ыта, -ыце,

-ытаў

БуЭнас-

г.

Айрэса, Бузнас-Айрэсе
бузнас-айрэскі
буякі бат., -коў

буякбвы
буялы

бытапісец літ., -ісца, -ісцу,

4сцаў
бытаўшчына -пе

,

буйн -на, -ну, -паў
буяна прысл.
буяністы
,
буяпіць незак., -цшю, -піш,
піць, “няць

буяе [ньне] -нпі
буйнетва -ве, -ваў

буйны
,
буяць незак., -Яе, -Яюць
буячнік бат., -ку
бы часц., разм., злучн.
бывала разм. часц.
бывалаець [сьць] -цю
бывалец разм., -льца, -льцу,
-льцаў

бывалешні разм.
бывалы
бывальшчына разм., -не
бываць незак., -ёю, -аеш,
-бе, “аюць
быдла разм., зб. ў быдая,
быдлё разм. пагард., адпаведна -ле; -ляці
быдлячыразм.

бык быка, -кў, -коў
быліна -не, -н

былінка -нцы, -нак
былінны
быліншчык -ка, -ку, -каў
быллё [льлё] -ллі
былбе наз.
былы

быль -ллю [льлю], -лей

ё

-ляў
быльнёг г быльпік адпавед-

на -нягў, мн.
-тбў; -ку, -каў

быльнягі,

-ёце,
-ёта,
быткамбінат
-атаў
бітнпаець [сьць] -цю
бытбўка разм., -бўцы, -бвак
Быхаў г., Быхава, Быхаве
,
йыхаўскі
Быхаўскі раёц Быхаўскага
раёна
быційны
баццам злучн., часц.
быццё [цьцё] філас., -цці
бУ
быць пнезак., буду,
будзеш,
будзе, бўдзем,

будзеце,

будуць.
бычбк бычка, -ку, -коў
бычыны
бэбахі разм., -хаў

бзжавы прым. і бэж прым,
нескл.

бэз бэзу, бэзе
бэзавы
бэйбуе разлм., -са, -се, -саў,

часцей байбус
бэканне [ньне] разм., -нні
бзкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
бэкнуць разм., зак., -ну,
-неш, -пе, -нуць
бэлечны
бэлька -льцы,-лек
бэра -ры, -р
бзрсеацца разлх., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
бэрсаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ббеціцца[сьці] раз.м., незак.,

бэшчуся, бэсцішся [сься],

быльнікавы
быльнягбвы
былявы літ.
быстравбкі

быстрак -кў,
стрыпя

бытапішаш,
-ша,
шў,
-шам, -шаце, -шуць

-ціцца, -цяцца

бзеціць [сьці] раз.м., незак.,

часцей

бы-

быстракрылы
быстралётиы
быстранка іхт., -нцы, -нак
быстрахбднаець [сьць] -цю

быстрахбдны
быетрынй -пі г быстрак

быт быту, быце
бытавацце [ньпе] -нпі
бытаваць незак, бытўю,

“ўеш, -ўе, -ўюць

бытавізм -му, -ме
бытавік літ., разм., -ка, -кў,
-ібў
бытавы

бвтапіс “су, -се, часцей бытапісапне

бытапіейльнік -ка, -ку, -каў

бытапісальпіцтва -во
бытапіеальны

бытапісённе

-пві і бытапіс

(ньпе]

бытапісаць незак.,

уст.,

бытапі-

бэшчу, бэсціш [сьці], -ціць,
-цяць

бэта бЭце

бэта-выпрамянённе

[ньне]

фіз., -цні
бэта-калёза фіз., н., -зе

бэта-прамяні фіз., -пёў
бэта-раепад фіз., бЭта-распаду, бэта-распадзе
бэта-спсктраскапія фіз., -іі
[й]
бэта-спектрбметр фізг., -ра,
зры
бэтатрбн -па, -пе, -паў
бэтатрбины
бэтатрбпшчык -ка, -ку, -каў
бэта-тэрапія лед., -іі [ійі]
бзта-фільтр тэх, -ра, -ры,
граў
бэта-часціцы [сьці] -ц , адз.
бЭта-часціца, -цы

бювар -ра, -ры, -раў
бюварпы
бювёт -ёта, -ёце, -ётаў
бюджэт -бту, -эце, -зтаў
бюджэтны
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[сьць]
[зьдзе]
насць
бяздзёй
кі
іц
кц
бз
зб
бл
,
к.
за
не
.,
зм
ра
бюлетэціць
-цю
-ве
ва
цт
ні
ож
зб
бя
ь
яц
-п
ь,
іц
-п
-ню, -ніш,
нікавы
блздзёй
[зьдзе]
грам.
ны
бж
зб
бя
яў
-ц
і,
-н
бюлетэнь -ня,
бяздзейнічаць [зьдзе]

бюракрат -ата, -аце, -атаў

бюракратка -тцы [цц], -так
бюракратызавапы
бюракратызавацца зак. ё незак., -зўецца, -зўюцца
біоракратызаваць зак. і не-

-зуе,

зак., -зую, -зуеш,
,
-зуюць
бюракратызацыя -ыі [ый
бюракратызм -му, -ме

бюракратычна прысл.
бюракратычны
бюракратыя -ыі [ыйі]

бібргер -ра, -ру, -раў

біюргерскі уст.
бібргерства уст. зб., -ве
бюро н., нескл.
бюрэтка тэг., -тцы [цц], -так
бюст -ста, -сце [сьце], -стаў
біюставы
бюстгальтар [зг] -ра, -ры,

“раў

бяга разм., бязё
бяглйк разм., бегляка, -ку,
-кбў
бягляпка і бяглячка разл,
-нцды,

адпаведна

-нак;

-чцы [цп], чак

бягбм прысл.
Бягбмль г. п., Бягомля, Бягомлі
бягбмльскі
бягбоніевы
бягбніевыя бат., наз.
бягбнія бат., -іі [ійі], -ій

бягун бегуна, -нё, -цбў
бягуння [ньня] і бягўха адпаведна -нні, -нпяў; -ўсе,

-ўх

бягучасць [сьць] -цю
бягучы

бяда бядзё, мн. бёды, -Д.

бядак разм.,
-кбў

бядацкі разм.
бядачка разм.,

бедака,
-чцы

-кЎ,

[ца];

-чак
бядачыраза.
бяднёць незак., -бю, -ёеш,
-ёе, “ёюць

бяднбта разм., -бце
бядняк бедняка, -ку, -коў
бядняцкі
бядняцтва -ве
бяднячка -зцы [цц], -чак

бядбвыразл.
бядбта разм., -бце
бядбтиы

разм.

бялрб -ры, мн. бёдры, -драў
і -дзер
бядровы

бядрынец бат., -ицу, -пцы
вязатамцы
бязбацькавіч разм, -ча, -чу,

“чаў

бязбожжа -ліжы
бязббянасць [сьць] -цю
бязббжнік -ка, -ку, -каў
бязбожніца -цы, -ц

бязббльна прысл.
бязббльцаець [сьць] -дю
бязббльны
бязббязпиа прысл.
бязббязпасць [сьць] -цю
бязбблзны
бязбрбвы
бязважкаець [шк] [сьць] -цю
бязважкі [шк]
бязвёр'е [зьве] -рі (ёі]
бязвеёрхі [зьве]
бязвётраца (зьве] прысл.
бязвётрапаець [зьве] [сьць]

-дю
бязвётрапіца [зьве] (бязветранае надвор'е) -цы

бязвётрапы[зьве]
(нявечыць)
бязвёчыць

разм., незак. -чу, -чыш,

чыць, -чадь
бязвізавы[зьві]
бязвінпа [зьві] прысл.
бязвіннасць

[зьві]

(сьць]

-ю
бязвінпы[зьві]

бязвбблачна прысл.
бязвбблачнасць [сьць] -цю
бязвоблачны
бязвббразнасць [сьць] -дю

бязвббразны

бязвбддзе [дзьдзе] -ддзі
бязвбднасць [сьць] -цю
бязвбдцы
бязвбкі

бязвблле [льле] -ллі
бязвольна прысл.
бязвбльцасць [сьць] -цю

бязвбльцы
бязвбсевы
бязвусікавыя заай., наз.

бязвусы

бязвўхі
бязвыезна прысл.
бязвыезны
бязвылазпа прысл. і безвылазна
бязпылазны і безвылазны
бязвыплатна прысл.
бязвыплатнаець [сьць] -цю
блзвыплатиы
бязвыхадца прысл.

бязвыхадпасць [сьць] -цю
бязвыхадны
бязгаўзда прысл.
бязгаўздаець [сьць] -цю

бязгаўздзіца [зьдзі]
-цы
бязгаўзды
бязгрэшна прысл.

рРазм.,

бязгрэшшаець [сьць] -цю

бязгрэшны
блзгўчца прысл.
бязгўчнасць [сьць] -ці
бязгучны
бяздарна прысл.

бяздариаець [сьць] -цю
бяздарны
бяздзёйша [зьдзе] прыся.

хезак.,
-аю, -аёш, -ае, -аюць
бяздзейны(зьдзе]
бяздзётнасць [зьдзе] [сьць]
-цю
бяздзетны[зьдзе]

бяздзётуха
“усе, -ух

разм.,

[зьдзе]

бяздбглядны ё бездаглядны

блздбжджыца -дцы,

часцей

бездаждзжбўе
бяздбказна прысл.

бяздбказнаець [сьць] -цю
бяздбказны
бяздблле [льле] разм., -ллі
бяздбльнасць [сьць] -дю
бяздбльпік разм., -ка, -ку,
-каў
бязддльніца разлм., -цы, -ц

бяздбльныразм.

бяздбмак разл., -мка, -мку,
-мкаў
бяздбмнаець [сьць] -цю і
бяздбмніцтва
бяздбмнік разм. -ка, -1у,
-каў
бяздомніца разм., -цы, -ц
бяздбмніцтва -ве, часцей
бяздбмнаець

разм., -аю,
бяздбмнічаць
-аеш, -ае, -аюць
бяздбмны
бяздбннаець [сьць] -цю
бяздбнне [ньне] і бяздбнні-

ца разм., адпаведна -нні,

-нняў; -цы, часцей

бёз-

даць

бяздбнны
бяздрбтавы

бяздўм'е -лсі [йі
бяздўмна прысл.

бяздўмнаець [сьць] -цю
бяздўмны

бяздўшна прысл.

блздўшпасць [сьць] -дю
бяздушны
бяздимны
бязевы
бяззбройны

бяззлучнікавы грам.
бяззмённы [ззьме]
бяззбльны г2ім.

бяззбриы
бяззўбка [пк]

заал, -бды

[пц], -бак

бязаўбы

бязлёддзе

[дзьдзе]

раз“,

“ддзі

бязладзіца разм., -цы

бязладна прысл.
бязладнасць [сьць] -цю
бязладны

бязлёсіца [зьле] -цы
бязлбсцы[зьле]
сі
-с
е]
ьс
ес
ьл
(з
е
с
с
ё
л
з
бл
бязлёеы [зьле]
бязлёгачниы[зьлё]
бязаікі [зьлі]
бязлісты [зьлі]

бяспечны
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бязлітасна

ААА
бязлітасна [зьлі] прысл.
бязлітаснасць і бязлітасць
[зьлі] [сьць] для абодвух
-дю
бязлітаены[зьлі]
бязяббы
,
бязялбпасцевы [сьце]

бязлібддзе [зьлюдзьдзе] -ддзі

бязліддца [зьлю] прыса.
бязлібдцаець [зьлю] [сьць)
-ю
бязлюдны [зьлю]
бязмёла разм., прысл.
бязматачныс.-г.
бязмежжа [зьме] -кжы
бязмёбжпа [зьме] прысл.

(выбухн.
бязмбзгасць
[сьць] разм., -цю

г]

бязмбўна прысл.

бязмбўнасць [сьць] -дю

бязмбўны

бязмўжняя разм., наз.
бязмытна уст., прысл.
бязмытныуст.
бязмбтна прысл.
бязмЭтнасць [сьць] -цю
блзмэтны

бязнітачны [зьні]

бязибгі
бязпбсы
бязрадаена прысл.
бязрадасцаець [сьць] -цю
:
бязрадасны
бязрамачиы
бязрбгі
бязродны
бязрбсны
бязрукі
бязрульны
бязрыб'е -б'і [йі]
бязрыбны
бязрэйкавы
бязульнік (свавольнік, гарэза) абл., -ка, -ку, -каў
бязўльнпіца (свавольніца, гарэза) абл., -цы, -ц
бязульныабл.

бязь тэкст., бяззю [зьзю]
бяз'ядзерцы
Бялград г., Бялграда, Бялградзе
бялградскі [цк]

бяліцца незак., бялюся, бёлішся [сься], -ліцца, -лім-

бярбетавы часцей берасцяны

бяліць незак., бялю, бёліш,

бярбзінка ласк., -нцы, -пак
бярэзінскі
Бярэзінскі раён Бярэзін-

бялільшчыца -ды, -ц
ся, -ліцеся, -ляцца

бялкбва-вітамінны
бялковападббны
бялкбвы
бялбк (у розн. знач.) бялка, бялку, бялкоў; 2ім.,
бялку, бялкбў
бялуўга -ўзе, -ўг
бялужыца -не
бялуха заал., -ўсе, -ўх
бялыніцкі

Бялыніцкі раён Бялыніцкага раёна

Бяльпічы г. п., Бялыніч і
Бялынічаў
бяльдзюга заал., -юзе, -ог
бяльдзюгавыя заал., наз.
бялькбвы
бяльмасты і бяльматы
бяльмб -мё, мн. бёльмы,
-маў, з ліч. 92, 98, 4- бяльмы
бялібсенькі і бялібткі
бяляваець [сьць] разм., -цю
бялявы прым., наз.
бяляк беляка, -кў, -коў
бялёпа уст., мМар., -ны, -не,
-н
бялянка -нцы, -нак
бялян-капўснік [сьві] белянё-капўсніка, белянў-капўсніку, беляпбў-капўснікаў
бялйш кул. беляша, -шы,
-пбў
бянтэжліваець [сьць] -цю
бяптэжлівы
бяптэжыцца незак., -жуся,
экышея [сься], -кыцца,
-жацца
бяптжыць

незак,

кыш, -жыць, -жаць

-ку,

бярвёпне [ньне] -нні
бярвёпца -пцы, -ндаў

бярвёнаўкладчык [чч] -ка,
-ку, -каў

бярвёпы-н ў -наў, з ліч. 9,
9, 4--бервяпиы, адз. бер-

вянб, -нб

бярданка “НЦЫ, -нак
бярдыш ,гіст,
бердыша,

бялёй прысл.
бялёйшы
бялёцне [ньне] -нні

“шў, -пбў

бялёсы часцей бялёсы
бялёцца разм., незак., -бец-

ца, -ёюцца
бялёць незак. -ёю,
ЦЬ,
-бе, “ёюць

бярбза -зе, -з

-ліць, -лім, -ліце, -ляць

бязмёжнасць [зьме] [сьць]
-ю
бязмёжны [зьме]
бязмёп [зьме] -на, -не, -наў
бязмёрна [зьме] прысл.
бязмёрцаець [зьме] [сьць]
-дю
бязмерны[зьме]
бязмёсячны [зьме]
бязмбзгі [выбугхн. г] разм.,
лаянк.

бялёк заал., -лькё, -льнў,
-лькбў
бялёсы і бялёсы
бялізна -не [зьне]
бялізнавы
бялілы -л і -лаў
бялільны
бялільня-ві, -няў
бялільшчык -ка, -ку, -каў

“ёеш,

блрабг і бяряёга адпаведна
берлагу, -гбў; -бзе, -бг
бярлбгавы
бярлбжны

бярнб абл., -пё, мн. бёрпы,
знаў, часцей бервяно

Бярбза г., Бярбзе

бярбзавік -ку
бярбзавы

бярбзавыя бат., наз.

бярбзаўскі
Бярбзаўскі раён Бярбзаўскага раёна
бярбзка [ск] -зцы [сц], -зак
бярбста -сце [сьце]
бярэзіца -не, -н

скага раёна

бярэзнік [зьні] -ку і беразняк

бярэма і бярэмя адпаведна
“ма, -му, -мам, -мі,

мн.

-мы, -маў, -мам, -мамі,
“мах; -мя, -мю, -мем,-мі,
мн. -мі, -мяў, -мям, -мя-

мі, -мях
бясёда -дзе, -Д

бясёднік разм., -ка, -ку,
“каў
бясёдны разм.
бяскарна прысл.
бяскарнаець [сьць] -дю
бяскарны
бясквёткавыя бат., наз.
бясклапанны
бяскласавасць [сьць] -цю
бяскласавы
бяскблерна прысл. і бескалярбва
бяскблернасць [сьць] -цю і
бескалярбвасць
бяскблерны і беекалярбвы
бяскбнны
бяскбнца прысл.
бяскбицасць [сьць] -цю

бяскбпцы і бескапцбвы
бяскбрміца разм., -цы
бяекбстачкавы
бяскбстачкавыя бат., наз.
бяскрайнаець [сьць] -цю
бяскрайні
бяскроўны
бяскрызісны
бяскрыласць (сьць] -цю
бяскрылы
бяскрылыя заал., наз.

бяскрыўдна прысл.
бяекрыўдваець [сьць] -цю
бяскрыўдны
бяспалубны
бяспальцы
бяспамятнасць [сьць] -цю

бяспамятны
бяспамяцтва ў бяспамяцце

[цьце] адпаведна -ве; -цці
бяепанцырны
бяспашпартны
бяспёка [сьпе] -ёцы
бяспёчна [сьпе] прысл.
блспёчнасць [сьпе] [сьць]
-цю
блспёчны [сьпе]

вагануцца
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бяспёры

А
А
А
бястканкавы анат., фізіял.
мя
се
бе
ей
сц
ча
ю,
-д
ь]
ьц
[с
ё]
ьп
бяспёры [с
бястэкставы
ць
ас
тн
рб
ь]
ьц
[с
і]
бяспісьмецпаець [сьп
ааана
бясемёртпік [ссьме] бат., -ку
-цю
бясфбрмеццасць [сьць] -цю
ме] часцей
сь
[с
ны
рт
мё
сс
бл
блспісьменцы [сьпі]
бяефбрменны
ы
тн
рб
мя
се
бе
бяспланава прысл.
бясхатнік -ка, -ку, -каў і
ме] -ці, чассь
[с
е
рц
мё
се
бя
бяспланавасць [сьць] -цю
бесхаціпец
цей бесемярбтцаець
бясплацавы
беехаі
-ц
-цы,
бяехатніца
]
це
сь
ы
[с
жн
пё
сс
бя
л.
ыс
пр
блеплатна
цінка
пы
еч
бн
се
бя
ю
-д
ь]
ьц
[с
ць
ас
бясплатн
бясхвбсты
л.
ыс
пр
бяссбнниа
бясплатлы
прысл.
разм.,
бясхібпа
,
-ка
,
хм.
раз
пі]
[нь
к
ці
бн
сс
бя
л.
ыс
пр
бясплённа
[сьць] -дю
бясхібнасць
-ку, -каў
бясплённасць [сьць] -цю
бясхібны
бяссбппіца [ньні] ё бясебп- бяехлёбіца і блехлёб'е разм.,
бясплённы
не [ньпе] разм., адпаведбясплбддзе [дзьдзе] -ддзі
адпаведна -цы; -б'і [йі]
на -цы; -пні
бясплбднаець [сьць] -цю
блехлёбны
бяспабдны
блехмар'е -р'і [йі]
бяссбниы
бясплбтны кніжн.
блехмарна прысл.
бясспрэчна прысл.
блепбкрыўны
бясхмарнасць [сьць] -дю
бясспрэчнасць [сьць] -цю
бяспблы
бясхмарны
бясспрэчны
бяспбшлінна прысл.
бясцёневы [сьце]
бясерэбранік -ка, -ку, -каў
бясибплінны
бясцзпак: за бясцэнак
бясерэбрапіца -цы, -ц
бяспраўе -ўі [ўйі]
бясдзннаець [сьць] -цю
бясстрасна прысл.
бяспраўнасць [сьць] -цю
бясцэнны
бясетраенасць [сьць] -цю
бяспраўны
бясцяглавы [сьця] гіст.
бясстрасны
бяепрбйгрышны
бясчадны [шч]
бясстратна прысл.
бяспривязны
бяссчассе [шчасьсе] уст.
бясстратиасць [сьць] -цю
бяспрыкладна прысл.
-сгі
бясстратны
[сьць] бясстрашна прысл.
бяспрыкладнасць
бясчўласць [шч] [сьць] -цю
-дю
бясчўлы (шч]
бясстрашнасць [сьць] -цю
бясчынства [шч] -ве
бясстрашны
бяспрыкладны
не“
[шч]
шы
-ш
бясчынстваваць
ша
аш
тр
ы
сс
н
бя
е
бяспрыме
зак., -твую, -твуеш, -твуе,
бясетрўнны
бяссёмевы [сьсе] заал.
-твуюць
бясеўвязны
бяссёбткавы (сьсе]
бяствбвы [шш]
бясеўфікены
бяссілле Гсьсільле] і бяебясшкбдна [шш] прысл.
бяссцёкавы (ссьцё]
сільпасць (сьсі] ісьць] ад[сьць]
(шш]
л.
ыс
пр
бясткбднасць
ю
-ц
ва
;
са
лі
зн
-л
се
а
бя
дн
паве
-дю
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ь
сц
ва
са
бн
сс
бя
бяссільна [сьсі] прысл.
[шш]
ы
ен
5н
се
бя
і
бясткбдны
вы
еа
зн
сс
бя
ы
іл
бяссільны (сьсі] ё бясс
[сьць]
шш]
ы
-ц
сі]
[нь
бясшлюбнаець
ца
сі
бн
се
бя
[сьсі] разм., прым.
л.
-дю
ыс
пр
а
сн
5н
се
бя
бяссківічзныя заал., наз.
[сьць] -дю
бястліобны [шша]
ць
ае
ен
зн
се
бя
бясслаўе -ўі [уйі]
часцей бяссбнсабясшпбначны [шш] 7эз.
ы
ен
зн
сс
бя
бяселаўна прысл.
[шш] разм., “мцы,
бясшуўмка
вы
бясслаўнаець [сьць] -цю
-мак
а.
ыс
пр
а
тн
ак
ст
бя
бясслаўны
прыса.
[шш]
бясшўмла
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
тп
ак
ст
бя
л.
ыс
пр
]
ле
сь
[с
а
дн
лё
бясс
сьць]
[шша]
бясшўмнаець
ы
тн
ак
ет
бя
]
ле
сь
[с
ы
дн
бясслё
ы
тц
ен
ал
ст
бя
]
лё
сь
[с
ы
зн
бясслё
[шш]
бясшўмны
ак
-р
,
цы
-р
ка
ар
ст
бя
ы
бяселоўн
[пш]
бясшэрсны
.
ец
сп
ны
ар
ст
бя
]
ме
сь
[с
ць
ес
бяссмёртна

В

в [вэ] (назва літары, якая
абазначае гук [в]) н»

нескл.

в. а, (выкбнваючы абавязкі)

ва прыназ.
ваба паляўн., вабе
вабенпе [цьце] паляўн., -нні
вабік паляўн., -ка, -ку, -каў
вабільшчык
-ку, -каў

вабіцца

тпаляўн.,

незак,

-ка,

-блюся,

«бішся (сься), -біцца, -бяц-

ца
вабіць пезак., -блю, -біш,
“біць, “бяць
вабленне [пьце] -пні
ваблівы

вабнасць [сьць] -цю, -цей

-цяў

вабны
вавёкі прыс.
ваверчаня і ваверчанё рознаскл., для абодвух РДМ
-пйці, Т -нём, мн. -няты,
нят, -нятам, -нятамі, -нятах
вавёрка -рцы, -рак

вавёрчын
Вавілёп гіст., Вавілбна, Вавілбпе
вавілбнскі
вавілбны -наў
вавілбпяне -І
вавілёпянін -га, -не, л. Вавілбняпе, -п

вавілбнянка -нцы, -нак
вага вазе
вага вазё
[сьць] разм»
вагавітасць
-цю

вагавіты раз.
вагавы

вагальны
ваганётачны
ваганётка -тцы [цц], -так
у,
-к
а,
-к
ч]
[ч
ык
тч
вагапё
-каў

.
Д
ы,
-ц
ч]
[ч
а
ыц
вагапбтч
ў
ия
-н
,
пі
-н
е]
ьл
[н
е
вагапн

ў-а
,
к.
за
.,
зх
ра
а
цц
нў
вага
,
ца
ёц
-и
,
я]
ьс
[с
ся
бш
-н
ся,

гпёмся,

-няцёся,

-пуцца
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ваеннаслужачы

ь
ц
у
н
а
г
а
в
МАМА
ваганўць разм. зак, -пў,
-ёш, -иб, -нём, -пяцё,
ліўць
вагёр разм., -ра, -ры, -рбў
вагаўшчык -ка, -кў, -коў
вагаўшчыца -цы,-ц
вагацца незак., -аюся, -бешся [сься], -ёецца, гаюцца

вагаць незак., -дю, -ает, -4е,
-аюць
вагёзскі [ск]

вадаёмістаець [сьць] -цю

вадаёмісты
вадаёмішча -чы, -ч і “аў
вадабмиы
вадазбёр -ру, -ры, -раў
вадазббрцпік -ка, -ку, -каў
вадазббрны
вадазліў [зьлі] спец., -іва,
“ве, гіваў
вадазліўны [зьлі]

ваграначны

вагранка тэг., -нцы, -вак
ваграншчык -ка, -ку, -каў
вагул уст., -ла, -ле, -лаў

вагўлка уст., -лцы, -лак
вагулыуст., -лаў

вагўльскі уст.
вада абл., -дзе, мн. пады,
вад і вёдаў
вада вадзё, мн. вбды, вод і
вбдаў
вадабдой спец., -бя, -бі [ойі],
-бяў
гадаббйны спец.
вадабблзь хед., -ззю [зьзю]

вадавёд -да, -дзе, -даў
вадавбдпы
вадавбз -за, -зе, -заў
вадавбзка [ск] -зцы
-зак
вадавбзны

[со],

вадавбзня [зьпя] разм., -зпі,
“зець ў -зпяў
вадагрЭйка -Эйды, -бек
вадагрэйпы
вадагрэйня разм.
“Зйпі,
-бець і -Зйпяў
вададзёйпытэх.
вадаём -ма, -ме, -маў

вадаліў спец., -іва, -іве,
«ваў
,
вадаліоб -ба, -бе, -баў
вадамёр тэх., -ра, -ры, -раў

вадамерка заал, -рцы, -рак
.
вадамёрны792.
вадамёршчык -ка, -ку, -каў
вадамёт -ёта, -ёце, -ётаў
вадамётны
ваданбе -са, -се, -саў
ваданбска -сцы, -сак
ваданбснасць [сьць] геал.,

-цю

ваданбецы
вадапёрыца бат., -цы

вадапбмпавы

тэх.

вадзяны

вадка [тк] прыса.
вадкаваты [тк].

вадкаепы [тк]
вадкасць [ткасьць] -цю, -дей
вадкафазны[тк]
гадкі [тк]
вадналікнік -ка, -ку, жаў
вадналжны
ваднатранспартны
вадбхрышча рэл., “чы

вадаплёўны
вадапбй -бю, -6і [ойі], -бяў
ваданбіпы

вагбн-рэстаран вагбна-рэстарана, вагбне-рэстаране,
вагонаў-рэстаранаў
вагбн-цыстэрна хм. вагбнацыстэрны, вагбне-цыстэрпе, вагопаў-цысторн
і
вагбнаў-цыстэрпаў
вагбичык -ка, -ку, -каў

“нак

Вадалёй астр., Вадалёя, Вадалёі [ейі]

вагбина-паравбзны
вагбншк ][пьпі] -ка,
гкаў
вагбипіца [ньні] -цы, -ц
вагбнны

вадзянка -нцы,
вадзянкавы

вадкакрышталічны [тк]
вадкаметалічны, [тк]
вёдкаспа-абразіўны [тк]

вадалаз -за, -зе, -заў
вадалазны

-ку,

вадзяністы

вадакачка “ды [цц], -чак

Вагёзы горы, Вагёзаў
вагі вагаў
вагкаваты Іхк], і ваглаваты
разм., часцей валкаваты
вагбн -на, -не, -наў
вагопаабарбт -бту, -бце
вагопабудаванне [ньне] -нні
вагонабудаўнік -ка, -ку,
-кбў
вагонабудаўнічы
вагопаважаты наз.
спец.,
вагонаперакўльцік
-ка, -ку, -каў
вагонарамонтны
вагбнка разх., -нцы
вагби-яядбўня х. вагбна-лядёўні, вагбне-лядбўні, вагбпаў-лядбвець і -лядоў-

няў

,
вадзяначны
вадзянёць незак., -ёе, -бюць
вадзяпік міф., -ка, -кў, -коў
вадзяністасць [сьць] -дцю

вадарбд -ду, -дзе
вадарбдны
вадарэз мар., -за, -зе, заў

вадаскат -ёту, -аце, -атаў
вадаскід гідр., -да, -дзе, -даў

вадаскіднытэг.
вадаспад -да, -дзе, -даў
гадаспўск' -ка, -ку, -каў;

(дзеянне) -ку
вадаспўскны гідр.
вадаехбвішча -чы, -ч і -чаў
вадаехбвішчны
вадаецёк [сьцё] (труба, жолаб) -ка, -ку, -каў; (працэс) -ку

вадасцёкавы [сьцё]
вадатрубпы 727.

разм.,

вадацёк гідр., -ку

вадэвіль -ля, -лі, -ляў
вадэвільны
ваенвёд -да, -дзе, -даў
ваеингандаль -длю, -длі
ваенізаваны
ваенізавацца зак. і незак.,

-зуюся,

-зуешся

-зуецца, -зўюцца

[сься],

ваенізаваць зак. ёі незак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
ваенізацыя -ыі [ыйі]

вадарбдзісты

вадахлёб
-баў,

вадбхрышчанскі
вадыр -ра, гры, -рбў
вадэвіліст -ста, -сце [сьце],
-стаў

-ба,

-бе,

ваджённе [пьпе] -пні
вадзіца -ды
вадзіцель -ля, -лю, -ляў
вадзіцелька разм., -льцы,
-лек
вадзіцельпіца разм., -цы, -ц
вадзіцельскі .
вадзіцельства -ве
вадзіцца незак, ваджўся,
водзішся [сься], “іцца, -імся, -іцеся, вбдзяцца
вадзіць разм., незак., “іць;
“іла
вадзіць незак. вадяіў, вбдзіш, -іць, -іМ, -іце, лбдзяць
вадзічка -цы [цп]

ваепінжынёр -ра, -ру, -раў
ваенкамат -ёта, -ёце, -атаў
ваенкамацкі
ваенкбм -ма, -ме, -маў
ваенкбмаўскі
ваенкбр -ра, -ру, -раў
ваеимбр разл, -ра, -ру, -раў
ваеннаабавязаны каз.

ваепнаабарбнчы
вабтпа-акругбвы
ваённа-будаўнічы
вабшца-вучзбпы
вабннца- гаспадарчы
ваённа-гістарычны
Ваёпна-“Грузінская

дарбга
Ваёпца--Грузіпскай дарозе
вабпна- інжыпёрны
ваёпна-інструкцыйны
ваёнпа-крымінальны
ваёпна-марскі

ваёцна-медыцытскі

вабіша-павукбвы
ваённа-павётраны
ваёпца-палітычны
ваёпна-паліц5йскі
ваеппанпалбнны каз.
ваённа-палявы

ваёпна-паляўцічы
ваёбпна-патрыятычны
вабппа-прамыелбвы
вабтпа- рамбитцы
ваённа- рачны

ваённа-“рэвалюцыішы

вабнпа-сапітарны
ваённа-елёдчы [сьлеччы]
ваепнаелўжачы наз.

валанцёр
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вазби -на, -не, гнаў

ваёшна-спартыўны

вазбицы
вазбўня -оўпі, -бвець і -бўняў

васниа-етратэгічны
вабина-судбвы
вабнна-тапаграфічны

вазіюр (возчык)

ваёбнна-транепартны
ваённа-тэхнічны
вабпца-ўлікбвы

-рОЎ
“ру,
вайгацкі

Вайгач в., Вайгача, ВайгаЧЫ

вабнпа-эканамічны

вабнна-орыдычны
ваёбниы

ваенрук -ка, -ку, -коў
ваепрэўкбм -ма, -ме, -маў
васиспёц [сьпе] -ца, -цу,

-цаў

ваецтэхнік -ка, -ку, -каў

ваенурач -ча, -чў, -чоў
ваеифёльчар -ра, -ру, -раў

васточына -не
ваенюріист [н--ўу раздзельна] -ста, -сце [сьце], -стаў

важак -ка, -ку, -коў

важанне [ньне] -нні, -нняў
важапы
важаня і важанё рознаскл.,
для абодвух РДМ -няці,
Т -нём, мн. -няты, -нят,

-пятам, -нятамі, -нятах
важатая наз.
вазкатыказ.
важданіна разм., -не

важданне [ньне] -нні, -нняў

важдацца разм., незак., -ёюся, -бешся [сься], -аецца,
юцца

важка [шк] прысл.
важкасць ішк] [сьць] -цю
вёзккі [шк)
важна прысл.

важнаець [сьць] -цю
важнёй прысл.
важнейшы прым.
важнёцкі разм.
важкнічанне

[ньне]

разм.,

-нні
важнічаць

лезак.,
разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вакны
важысты
-ЖУСЯ,
незак,
важыцца

(сься,

-жыцца,

-жышся
-жацца
важыць незак., -ку, “Кыш,
-кыць, -каць
важЭпне [ньпе] -нпі
ваза вазе, ваз
вазавы

вазак -ка, -ку, -коў

вазаматбриы
вазаматбры спец., -раў
вазапіе -су, -се
вазацкі

вазелін -ну, -по
вазелінавы
вазіцца незак., важўся, вбзішся [сься], -зіцца, -зімся, -зіцсся, -зяцца

вазіць пезак., важу, вбзіш,
гзіць, -зім, -зіце, -зяць

вазніца [зьпі] м., ДМ -цу,
Т -цам, ми. Р -ц

абл, -ра,

вазбу вазка [ск], -ку, -коў

вайна -пё, мн. войцы, -паў
вайскавік разм., -ка, -ку,

-коў
вайскбвец -бўца, -бўцу, -оў-

цаў,
вайскбвы

вакабула уст., -ле, -л
вакал разм., -лу, -ле
вакаліз муз., -зу, -зе
вакалізацыя хуз., лінгв., -ыі
[ыйі]
вакалізм лінгев., -му, -ме
вакаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
вакальна-драматычны

вакальна-інструментальны
вакальна-сімфанічны
вакальна-ецэнічны
вакальна-танцавальны
вакальны хуз.
вакамёр -ра, -ры, -раў
вакамёрны
вакансія -іі [ійі], -ій
вакантны
вакацыі уст., -ый
вакацыйны уст.

вакзал

[гз- з

выбухн. г]

гла, -ле, -лаў

вакзальны[гз -- з выбутн. г]
вакол прысл., прыназ. і вбкал, вбкала
вакбліца -цы, -д і акбліца
вакблічны
вакблле [льле] разм., -ллі
вакбльнасць (сьць] -цю
вакбльны
вакса -се
ваксаванне [ньне] разм., -нні
ваксаваны
ваксавацца разм., незак.
-еўешся [сься],
-сўюся,
-сўецца, -сўюцца

Вакх міф., Вакха, Вакху

вакханалія-іі [ійі], -ій
вакханальны
вакхёнка -нцы, -цак

вакхічны
вакцына мед., -не, -і
вакцынавёць зак. і незак.,
“нўю, -нўеш, -нўе, ліўюць

вакцынавы
вакцыпатэрапія -і [ійі]
вакцынацыя -ыі [ыйі]

вал вала, вале, мн. валы,
валбў
валавёджание [пьне] разм.,

“нні
валавбдзіцца разх., незак.,
[сься],
“джуся, -дзішся
“дзіцца, -дзяцца

валавбдзіць разм., незак.,
“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць
валавбднік разх., -ка, -ку,
-каў

валавбка заал., -бцы, -бк
валавбкі
валавы (даход)
Валагбдская вбблаець [цк]
[сьць] Валагодскай вёбласці

валагодскі[цк]
валадар -рё, -ру, -роў, часцей уладар
валадарка -рды, -рак, часцей уладарка
валадарнік -ка, -ку, -каў,
часцей уладарцік
валадарніца -цы, -ц, часцей
уладарніца
валадарніцтва

-ве,

часцей

уладарніцтва

валадарнічаць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць, часцей

уладарцічаць
валадарны часцей уладарны
валак (валік) абл. валка,

-ку, -каў

валакардзін фарм., -пу, -пе
валакіта -іце

валакітны
валакітчык [чч] разм., -ка,
-ку, -каў

вакеаваць разм., незак., вак-

валакітчыца [чч] разм., -цы,

вакубльныбіял.
вакубля -лі, -ляў
вакуум фіз.,, тэх, -му, -ме
вакуумавашце (ньпе] тэх,
-нці

валакіціць разм., незае.,
-кічу, -кі ціш, -кіціць, -кіцяць

сую, -ўеш, -ўе, “ўюць

вакуумаваць тэт., зак. і не-

зак., -мую, -муеш, -муе,

-муюць

вакуўм-апарат вакуум-апарата, вакуум-апараце, ва,
куум-апаратаў
вакуум-кймера

вакуум-ка-

меры, вакуум-камер
вакууммётр -ра, -ры, -раў
вакуўммётрыя -ыі [ыйі]
пакуумиы

вакуум-фільтр вакуум-філь-

тра, вакуум-фільтры, вакуум-фільтраў

а

та.

валакіцтва раз.х., -ве

валакністасць [сьць] -цю
валакністы
валакпіт спец., -іту, -іце

валакиб -пё, мн. вапбкпы,
“наў

валакнб-сырэц валакпа-сырцу, валакнё-сырцы
валакбнца -цы, -цаў
валакўша -шы, -ш
валам прысл.
валёп -па, -пне, -паў
валансьёи нескл.
валансьёнскі
валанцёр [пьцё] уст., -ра,
“Ву, “раў

вальтыліыровачны
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валанцёрскі

ААА
валаццёрскі [ньцё]

,

валападббны

Валапае астр. Валапаса,
Валапасе
,
валапібк -ка, -ку
гандл., -ыі
валарызацыя
[ыйі].
валасавіна спец., -пы
валасаёд -да, -дзе, -даў
валасатаець [сьць] -цю
валасаты

-ста,
заайл.,
валасахвбст
-сцё [сьце], -стаў
валасацець кезак., -цею, -це, “цее, -деюць
валасйцік бат., -ку; (пра
чалавека) разм., -ка, -ку,
-каў

валасёць заал., -еня [сьня],
-сді, -снёў; мед. -сня
[сьня], -сні
валасіна -не, -н
валзаекбвы

валаснік [сьні] бат., абл.,
-ка, “ну, гкбў
валаспікбвісты [сьні] бат.
валасніца [сьні] уст., -цы,
-ц, часцей валасяніца
валасны
валаенй [сьпя] -ені
валасбк -ска, ССЕЎ, -скбў
валастаніт хін., -іту, -іце
валасы -сбў
валасяніца -цы, -д і валасвіца
валаеянка заал., -нцы, -нак
валаеянкавыя заал., наз.
валасяны

валатбўка -бўцы, -бвак
валатбўскі часцей вблатаўскі
-Х аў

Валахія гіст. Валахіі [ійі]
валацуга разм.» агульн., м.

дм -угу,, Т сўгам, ж. ДМ
-ўзе, Т -ўтай і -ўтаю, мн.
Р -ўг
валацужнік разм., -ка, -ку,
“каў, часцей валацуга
валацужніцкі разм.
валацужніцтва разм., -ве
валацужнічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
валацужны разм.
валацужыць

разм.,

ца; валбкся,
-лёся, -ліся

валаклася,
,

валачыцца пезак., валачу[сься],
валбчышся
ся,

“чыцца, -чымся, -чыцеся,
“чацца
валачыць тэз., незак, валачу, валбчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
валачэнне [ньпе] т7эх., -нні
валашка гіст., -шцы, -шак
,
валёшскі [ск] гіст.
Валгаград г., Валгаграда,
Я
Валгаградзе

вобласць
Валгаградская
[цк] [сьць] Валгаградскай
вббласці

валгаградскі [цк]
Валгадбнек г., Валгадбнска,
Валгадбнску
валгадбнекі

валасінка -нцы, -пак
валасісты

палёх гіст., -ха з “Ху,
валахатыабл.
вадахі гіст., -хаў

валачыся незак., валакўся,
валачэшся [сься], -чэцца,
-чамся, -чацёся, валакўц-

незак.,

ску, жыш, -жыць, “жаць
валачашчы
валачббпае наз.
валачобнік -ка, -ку, -каў
валачббны
валачы незак., валаку, валачэш, -ч5, -чом, -чацё,
валакуць; валбк, валакла,
“лб, -лі
валачыльны7эх.
валачыльня тэгх., -пі, -няў
валачыльшчык “ка, у, -каў
валачыльшчыца -ды, -у

валейбаліст -ста, -сце [сьце],
“стаў
валейбалістка -стцы [стц],
-стак
валейббл -ла, -ле
валейббльцы
валённе [пьне] -нні
валенсіійскі

Валёнсія г., Валёнсіі [ійі]
валёнтнаець [сьць] 2ім., -цю
валёнтны
валены

валёт карт., -ёта, -ёце, -ётаў
валёпачны
валёнкі -нак і -нкаў, адз.
валёнак, -нка, -пку

валёр жыв., “ру, -ры, -раў
валжане -н
валжанін -па, -не, мн. валжане, -н
валжанка -нцы, -нак
валідол фарм., -лу, валік -ка, -ку, -каў
валікападббны
валіснёрыя бат., -ыі [ыйі]
валіцца незак., валюся, валішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, “ляцца

валіць незак., валю, валіш,
ліць, -лім, -ліце, -ляць
валка (дзеянне) вёлцы

валкавальпік тэх. -ка, -ку,
-каў

валкаваты і вагкаваты, ваглаваты
валкаваць незак., валкўю,
ўеш, -ўе, ўюць
валкі прым., разм.

валкбвы
валлекаватаець [льле] [сьць]
разм., -цю
валлекаваты [льле] разм.
валлё [льлё] валлі, мн., вбллі, волляў
валлёвы [льлб]
валляк [льля] -ка, -ку, -коў
валлякбвы [льля]
валлйсты [льля]

валбвік абл., -ка, -ку, -каў
валбвы
валбдапне [ньпе] -пні
валбдаць кнезак., -аю, -аеш,

-ае, аюць

Валбжын г., Валожына, Ва-

лбжыне

валбягынскі

Валбіжынскі раён Валбжынскага раёна
валбк валка, -лку, -лкбў
валбка уст., -бцы, -бк
валокнааддзяляльцік [дзьдзя] тэх., -ка, -ку, -гаў
валбскі

валбснасць [сьць] спеў., валбсцы

валбссе [сьсе] -ссі
валбўня уст., -бўні, -бвень
і -оўцяў
валбчаны
валбчнік уст., -ка, -ку, -каў
валбчлыуст.
валбшка -шды, -шак ў васілёк
валбшкавы
валтарніст -ста, -сце (сьце],
“стаў
валтбрца муз., -не, -н і -наў
вадтўзіцца

разм.,

незак.,

жуся,

-ўзішся

[сься],

зўзіцца, -ўзяцца

валтузіць

незак.,

,

-ўжу,

-ўзіш, гузіць, “ўзяць

валтузня [зьня] -ні
вадўй бат., -уя, -уі [уйі],

-уёў

валун -на, -нё, -ноў
вапўнны

Валына-Падбльскае ўзвышша
Валына-Падольскім
ўзвышшы
валінка муз., -нцы, -нак
Валынская вобласць [сьць]
Валынскай вобласці
вальнскі
валынцшчык -ка, -ку, -каў
Валыць Валынню [пьцю]
вальдшип [тшн] загал., -па,
-пе, -паў

вальёра зры, -р

валькірыя міф., -ыі [ыйі]
вальнадўмец
-мца, -мду,
-мцаў
вальнадўмнічаць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вальпадўмны
вальнадўмства -ве
вальнапісаны ваен., гіст.,
наз.

вальпўргіеў: вальпургіева
ноч
вальс -са, -се, -саў
вальсаваць незак., вальсўю,
“ўеш, -ўе, “ўюць
вальтаж эл., -жу, -жы
вальтмётр 24., -ра, ы “раў
вальтыжбр спарт,
ОА
“раў
,
вальтыжыраваць
незак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
вальтыжыровачны
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вальтык ыроўка

варкаванне
А

АА

“бўцы,

ральтыжырбўка
-бвак
вальтэраўскі
вальтэр'япец
-нцу, -пцаў

гіст,

-пца,

вальтэр'япства -ве
вальфрам хім., -му, -ме
вальфрамавы
вальфрамат гіх., -йту, -аце
вальфраміт міні, “іту, -іце
тэг.,
вальцаванне [шьпе]
жаші
вальцаваны
вальцавацца незак.,

ца, -цўюцца

“цўсц-

кезак.,

вальцавёаць

-аўеш, -цуе, -цуюць

-уую,

вальцбвачны722.

вальцбвы
вальцбўка -бўцы
вальцбў шчык -ка, -ку, -каў

вальцбўшчыца цы, -ц
вальцы тэг., -цаў, адз. валец, -льца, -льцы
валэндацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца
валюнтаризм філас., -му,
-ме
-ста,
валюнтарыист
[сьце], -стаў
валюнтарыстычны

-сце

валюнтарысцкі.
валюта -юце, -ют
валютиа- фінансавы
валютны
ралютчык [чч] разм., -ка,
-ну, -каў
валібтчыца [чч] разм., -цы,

-ц

разм.,

валюхаць

і

валюхацца

адпаведна

незан.,

-аюся, -аешся [сься], -бецца, -йюцца; -аю, -аеш, -ёе,
аюць
валібш -ша, -шы, -шбу, часцей валюшня
валібашік -ка, -ку, -каў
валібшны

валбшня

-шань

-шиі,

-шняў і валіош
валявія

валяр'ян бат., -пу, -не
вгаляр'япавы
валяр'йнавыя бат., наз.
валяр'яцка разм., “нцы
валяцца лезак., “яюся, -Яешся [сься], -Яецца, -Яюцца
валяць незак., -Яю, -Яеш,
-Яе, -яюць

вампір заал., -ра, -ры, “раў;

міф. -ра, -рУ, “раў
вапёадысвы

..
пападый хім., -ыю, -мі [ыйі]
вапдаёл гіст., -ла, -ле, -лаў
гандалізм гіст., -му, -ме
вандалы гіст., -лаў

вапдаблак разм., -лка, -лёЎ,

В Вац, 1969

цу, -дўцаў, часцей

ванд-

роўнік
вандрбвішча -чы, -ч і -чаў
вандрбўе ўі [уй
вапдроўка -бўцы,-бвак, часцей вапдроўніцтва
вандрбўиік -ка, -ку, -каў ё
вандрбвец
вандроўніца -ЦЫ, -Ц
вапдрбўпіцкі
вапдрбўніцтва -ве, -ваў
вандрбўка
вандрбўны

ёі

Вандзя гіст., Вацдзі [эйі]
ванілевы
ванілін -пу, вапіль -ллю [льлю]
ванільны

ванітаванне [пьпе] -нні
незак.,

разм.,

ванітаваць

-тўю, -туеш, -туе, -тўюць
вапіты разм., -таў
ванна -нпе [ньпе], -ннаў
ванная паз.

ванны прым.
ванта лмар., -пде [ньце],
-птаў
вантавы
вантрабянка -нды, -цак

вантрбба разм., -бе
вантрббиы
ваптрббы -баў

ванты мар., -таў, адз. вён-

та, вёнце [цьце]
вапцак (хвароба) абл., -кў

ДМ

м.,

вёнька-ўстанька

вацьку-ўстаньку, Т ваньмн. Р
кам-устёпькам,

вёцькаў- устапькаў
вапары-раў
гапарызатар -ра, -ру, -раў
вапарызёцыя тэг., гыі [ыйі],
-ый
вапарыметр 7эх., -ра,

.
аў
гр
вапцельпік

“ры,

разм., -ка, -ку,

скаў

вапельны
вёпельня -иі, -няў
вапеццы часцей вапнавы
вапна -пе
вапнавённе [пьпе] е.-г., -нні
вапцаваны
ваппава-пясчаны [шч]
вёпнава-саляпи
вапнавацца зак. ёі
-иўецца, “аўюцца

незак.,

вап
,
ак.
нег
ў
.
зак
аць
пав
вап

валяшчы разм.

“цаў
гапдраванле
лптяў

вапдраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
вандрбвец разл., -бўца, -бў-

[шае]

і,

пуўю, -Ўсш, -ўе, зўюць

вёппцавы і вапепны

,
у
з
а,
-к
к
і
н
ь
л
а
д
і
к
е
а
р
а
п
п
а
в
-каў,

.

к
а
в
а
,
ы
ц
ў
а
,
т.
ба
а
к
ў
а
н
п
а
в
.
а
к
ў
б
и
п
а
в
і
ў
а
ч
і
“
,
Ы
ы
ч
а
ч
ш
і
н
п
ва
,
к
а
в
б
,
ы
ц
ў
б
,
.
т
а
б
а
к
вапноў
часцей ваппаў ка,
ў
б
К
“
,
У
к
,
н
і
м
к
я
а
в
вапиякбвы

вапийрка спеу., -рцы, -раі:
вар вару, вары
вараг гіст., -га, -ту, -гаў
варагаваць

гразм.,

незак.,

варагую, -ўеш, “е, -ўюць
варагі гіст., -гаў
варажба -бё ; варажібние
варажбіт “іта, -іцё, -ітоў

варажбітка “тцы [цц], -так
варажбітны
варажекі [аск] гіст.

варажыць незак. варажу,
варожыш, -жыць, -кым,
-жыце, -каць
варажэншце [цьне] -ші, часцей варажба
варакушка
заал.,
-шак

-шцы,

варан заал., -на, -не, -наў

варанённе [пьне] -нні
варанёц бат., -паоў, -НнЦІЯ,

-ндбў
варанёны722.
вараніцца незак., варбпіцца,
“няцца
варанпіць

незак.,

варашо,

варбніш, -ніць, -нім, -піце, “няць
вараннё [ньпё] -ппі

варанбк заал, -нка, -нку,
-нкоў
вараны
варані
вараняня і варапянё рознаска, для абодвух РДМ

-няці, “Т -пём, мн. -няты,
-нят, -нятам, -пятамі, -пятах

варанячыразх.
Варапаева г. п... Варапаеве
варатар -ра, -рЎ, -роў

вараціла разх., м., Д -пу, Т
глдам, М -ле, мн. Р -л

варачны
Варашылаўград г., Варашылаўграёда, Варашылаўградзе
вёбВарашылаўградская

ласць [цк] [сьць] Варашы-

лаўградскай. вббласці

варашылаўградскі [цк]

варвар -ра, -ру, -раў -рак
варваркаразм., -рцы,
варварскі
варварства -ве
варвары гіст., -раў
варваризм лінгв., -ма, -ме,
-маў
варволь уст., -лю, глі, часцей вбрваць

варвбльны уст.
вар!'етЭ п., нескл.

вар! іраванне [пьпе] -нні

вар!“раваны
вар іравацца кезак.,
ца, -руюцца
варіраваць

пезак.,

-руец-

-ру)ю,

грусш, -руе, “руюць

варка тэг, варцы
варкавёнце
ашяў

[мьпе]

аі,

вастрапое
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варкаваць
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варкаваць

незак, варкўю,

“ўеш, «ўе, -ўюць

“нні,
[ньне]
варкатацше
,
-яняў
варкатаць незак., варкачу,
варкбчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чудць
.
варкатлівы
варкатий разм.,-ні о.
варкатўн -на, -неё, -ноў
варкі разм.
варніца уст., -ды, -Ц

:
варбжа прысл.
варбжасць [сьць] -цю
варбяіка [шк] уст., зкцы

[шц], -как

варбжы
варбна -не, -н

Варбпеж г., Варбнежа, Варбонежы
Варбнежская вббласць [ск]
[сьць] Варбнежскай вббласці

варбинка -ндцы, -нак

варбтніца -цы, -ц,

часцей

падварбтпіца

варбтны
варбтцы[цц] -тцаў
варбты-т і -“таў
варбчацпе [ньне] -нні
варбчаны
варбчацца незак,
-аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
варбчаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

варсавальныспец.

вареавёльня -льні, -лень і
-льняў
варсавальшчык

-ка, -ку,
-гкаў і варебўшчык
варсавальшчыца -ды, -д ў
варебўшчыца
варсаванипе [ньне] -нпі
варсавёпы

варсавёцца незак., варсуец-

вареўю,

“уеш,-уе, “уюць

вареанўць абл., зак., -ну,
-нёш, -пб, -пём, -пяцё,
нўць
варсаць абл., незак. -аю,
-беш, -ёе, -аюць
варсіністы біял.
варсінка -пцы, -пак

варсінчатыбіял.
варсістаець [сьць] -дю
варсісеты
гарсіт тэкст. -іту, -іце
варебўка спец., -ўцы
варсоўшчык -ка, -ку, -каў,
часцей вареавальшчык
варсбўшчыца,-цы, -ц, часцей варсавёльшчыца
вареянпка бат., -ацы, -нак
варсйнкавыя бат., наз.

варсяныспец,

вартаваць незак.,

,

вартую,

зўеш, “ўе, зўюць

вартавы
.
вартаеныэк.
вартасць [сьць] -цю, цей
вартаўнік -ка, -кў, -коў
вартаўніца -цы, -Ц

вартаўнідтва разм., -ве

вартаўнічка

разм.

-чцы

іцц], -чак

вартаўнічы
вартаўнічыха разм., -ысе,
)..
-ых
-бўні,
разм.,
вартбўня
-бвець і -бўняў
,
варты
варўнкі -каў, адз. варунак,
-нка, -пку
варухнўцца

варбпіць разм., незак., -ню,
-ніш, -ніць, “няць

варсаваць незак,

ецца, зуюцца

варухлівы

варбнежскі [ск]
варбнін

па, зўюцца

варта варце
,
варта прысл.
вартаванце [ньне] -нні
вартавацца незак, варту-

,

-нўся,

зак,

-нёцца,
-нёшся [сься],
-нёмся, -няцёся, -нўцца
варухнўць зак., -нў, -нёш,
нё, -нём, -няцё, -нўць

варушкі абл.

варушылка -лдцы, -лак
варушыцца незак., варушуўсься],
ся, варўшышся

“шыцца, -нымся, -шыцеся, “шацца
варушыць незак., варушу,
варўшыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
варушэнне [ньне] -нні
варфаламёеўскі: варфаламёеўская ноч
варчак абл., -ка, -ку, -коў
Варшава г., Варшаве
варшаўскі
варштат -ата, -аце, -атаў
варштатны
варыва разм., -ве

варывёнька
-нек

-НЬЦЫ,

абл.,

варыёметр фіз,

-ра,

-ры,

“раў

варыкбзны мед.
варысты
варыўня абл., -ыўпі, -ывёнь
і-ыўняў
варыцца лезак., варуся, варышся [сься], -ыцца, -ымся, -ыцёеся, варацца

варыць незак., вару, варыш, варыць, вёрым, вёрыце, вараць
варыяграма -ме, -м
варыякіпоб к., нескл.
варыйит -пта, -пде [пьце],

-птаў

варыйцтпаець [сьць] кніжн.,

-дю

варыянтны

варыяскапічцы
варыяскапія зі [ійі]

варыяфільм -ма, -ме, -маў

варыяціяйны

варыйцыя зыі [ыйі], -ый
варыяэкран -на, -не, -наў
варэйка абл., -Эйцы, -зек

варэнік -ка, -ку, -каў
варэнне [ньне] -нні, -нняў
вар'явённе [ньне] -нні

вар'явацца незак., вар'юю-

ся, -оешся (сься], -юецца,
жаюцца
вар'яваць незак., вар'юю,
-юеш, -юе, чоюць

вар'ят -ята, -яце, -яЯтаў

вар'ятка -тцы [цц], -так

вар'яцённе [пьне] -пні

вар'яцёць незак., -ёю, -ёеш,

-6е, -ёюць
,
вар'яцкі
вар'яцтва -ве, -ваў

,

васал гіст., -ла, -ле, -лаў

ваеальныгіст.

васемнаццаты
васемнаццацігадбвы
васемпаццаціметрбвы
васемнаццаць ліч., РД.Л -ці,

цю]
[ць
ццю
Твасілёвіцкі

Васілёвічыг. п., Васілёвіч
васілёк -лька, -льку, -лькоў
і валбшка
васіліск заал., міф., -ка, -ку,
-каў
васількбвы
васкаббіх спеу., -бя, -бю,
-бяў
васкаббйны
васкаббйня -бйві, -бень і
-бйняў
васкавёпне [ньне] -нні і вашчэнне

васкавёны і вбшчаны
васкавацца незак., васеўецца, зўюцца і вашчыцца

васкаваць незак, васкую,
зўеш, -ўе, -ўюць і вашчыць

васкбвы і вашчаны
васкбўка -бўцы, -бвак
васкбўцік бат., -ка, -ку

васкоўпікавыя бат., наз.
васпаваты
вёспан і васпён уст., дая
абодвух -па, -не, -наў
васпані уст., ж., нескл.
вастравёрхі
вастравбкі
вастравухі
вастрагорбы
вастрагрудка [тк]
заал.,

“дцы[цп], -дак
вастрагубцы [пд] тэг., -цаў
вастрадзіюбы

вастразўбцы [пд] тэх, -цаў
вастразубы
вастракрілы

вастракўтнік -ка, -ку, -каў
ваетракутны

вастраліст бат., -ета, -сце
[сьце], “стаў

вастралісты

вастрамбрды

ваетранбе
“саў

заал.,

-са,
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вастраносы

ваша

р

васьмістбпны літ.
васьмістрўпны
васьмуўшка -шцы, -шак
васьмярнія
васьмярык уст., васьмеры14, -ку, -коў
васьмярійчиы
ват эл., Вата, ваце, ватаў;
(пры, падліку) ват

вастранбсы
вастраплёчы
вастраскўлы

вастраслдвіць мезак., -бў-

длю, -бвіш, -бвіць, -бвяць
вастраелбў -бва, -бво, -бваў
вастраслбўе -ўі [ўі], -ўяў

вастратвары
вастрахвбсты
вастрыё -ыі [ыйі]
вастрылка разм., -лцы, -лак

вата ваце
ватавы24.
ватага разх., ватазе, ватёг
ватачнік бат., -ку

вастрыльцы

вастрыльшчык-ка, -ку, -каў
вастрыня -пі і вбстраець
вастрыца

заал.,

бат.,

ват-гадзіца эл., ват-гадзіне,
ват-гадзін

-цы,

ватман-ну, -пе

-д

ватмацскі
ватмётр эл., -ра, -ры, -раў
ватнік -ка, -ку, -каў
ватны
ватбвы

вастрицца незак., вбстрыц-

ца, -рацца

вастрў,
вастрыць незак.,
вдстрыш, -рыць, грым,
“рыце, -раць
вастрэй прыса.
вастрэйшы
вастрэнне [ньне] -нні
вастрэц бат., -рацў, -рацы
вастрэць незак., -эю, -Эеш,
-Зе, юць
васьмёк уст., -ка, -кў, -коў
васьмерыковыуст.
васьмёра Р'/ васьмярых, Т
васьмярымі
васьмёрка -рцы, -рак
вгасьмёркападббны
васьмівёславы
васьмівугбльпік мат.,
-ку, -каў

ватбўка -бўцы, -бвак

ватрўшачны
ватрўшка -шцы, -шак
ват-секўнда эл., ват-секўн-

дзе [ньдзе], ват-секўнд і

-ка,

васьмівугольны
васьмігадзінны
васьмігадовы

васьмігбдка [тк] -дцы (0д],
-дак
васьміграннік [ньні] мат.,
-ка, -ку, -каў
васьмігранны
расьмідзесятпік
-ку, “каў

гіст., -ка,

васьмідзесяцігбддзе [дзьдзе]

“ддзі, -ддзяў

васьмідзёнпы

васьмізўбыя заал., наз.

сьпі] -ка,
васьмікласцік
-ку, -каў
васьмікласпіца [сьні] -цы,

васьмікласны
васьмікратны

ён

гасьмілінёйны
гасьмімёсячны
васьмінбг заа..,
“таў
васьміпавярхёвы
васьміпудбвы
гасьмірадкбўе [тк] літ., -ў
васьмісотгадбвы [дг]

васьмісотгбддзе [дгодзьдзе]
“адзі, гддзяў

пасьмісбты
5

пватэршчыца -цы, -ц

разм.

-ю
ваўкаваты разм.
Ваўкавісек г., Ваўкавыска,
Ваўкавыску
ваўкавыскі
Ваўкавыскі раёц Ваўкавыскага раёпа
ваўкадаў -аёва, -ёве, гаваў

г

і),
яў
-ў
[ўй
васьміразбвы

.

гкаў

ваўкаватасць [сьць]

васьмідзесяпіпяцігадбвы

е

ватэрпйе -са, -се, -саў
ватэрпбла н., нескл.
ватэрпбльны

ў
-фа
-фе,
,
-фа
рўф
эрп
ват
ватэршчык тэкст., -ка, -ку,

васьмідзесяты
гасьмідзесяцігадбвы

“ц

-секундаў
Ватыкан (дзяржава) Ватыкана, Ватыкане
ватыканскі
ватэр тэкст. -ра, -ры, -раў
ватэрклазёт уст., -ёта, -ёце,
-ётаў
ватэрклазётны
ватэрлінія мар., -іі [і], -ій
Ватэрлбо н., неска.
ватэрлбўскі
ватэрмашина тэкст., -не, -н
вётэрнытэкст.
ватэрпаліст -ста, -еце [сьце],
-стаў
ватэрпалістка -тцы [стц],
“так

ваўказўб заал., -ба, -бе, -баў

ваўкалак міф., -ка, -ку, -каў
ваўкалюд міф., -да, -дзе,

“даў

ваўнамыйцы тэкст.
ваўнанбены
ваўцаткацкі
ваўнаткацтва -ве

ваўпачбе -са, -се, -саў

ваўначбска -чбецы, -чбсак

разм.

ваўпістасць [сьцьў
-дю
ваўністы разм.

ваўнянпка бат., заал., -нцы,

-пак

ваўняны
ва-ўсюю прыса.
ваўчанка жед., -пцы, -пак

ваўчаня і ваўчанё рознаскл.,
для абодвуг РДМ -няці,

Т -нём, мн. -пЯты, -нйт,
-нятам, -нятамі, -пятах
ваўчатцік -ка, -ку, -каў
ваўчаягада бат., -дзе, -д
ваўчкі бат., -коў
ваўчкбм прысл.
ваўчбк -чка, -чкў, -чкоў
ваўчўга разм, м. ДМ -ту,
Т -гам, мн. Р -г і -таў
ваўчук бат., -ку
ваўчыны разм.
ваўчыха -ысе, -ых
ваўчыца -ды, -ц
вафельніца -цы, -ц
.
вафельны
пафельшчык -ка, -ку, -каў
віафельшчыца -цы, -ц
вафлевы

вафля -лі, вафель і вафляў

вахлёк разм., -ка, -ку, -коў
вахлёцкі разл.
вахлёчка разм., -чцы [ццы],
-чак
вахмістр

ваён.,

уст.,

-ра,

“рУ, -раў

вахмісцерскі [сьце]

вахта мар., перан. вахце,

вахт і вахтаў
вахтавы мар., прым., наз.
вахтпарад ваен., уст., -Да,

.

“дзе, -даў

вахцёр -ра, -ру, -раў
вахцёрка

(памяшканне)

разм. -рцы, -рак
вахцёрскі
(жанчына-вахвахцёрша
цёр) разм., зцы, ші -паў
вацін тэкст., -ну, -не
вацінавы

ваціравапне [ньце] -пні
ваціраваны

ваціравацца незак., -руец-

ца, -руюцца

ваціраваць зак. і незак., ва-

ціруію, -усш, -уе, зуюць

ваціроўка -бўцы, -бвак.
вацяк уст., -ка, -кў, -коў

ваўгкар разм., -ра, -рУ, -роЎ
ваўкарэз -за, -зе, -заў

вацяцкі

ваўкаўё разм., -ўі [ўні
ваўкаўня разм., -пі, ми. ваўкбўпі, “няў

вачпіца анат., “цы, -ц і воч-

ваўкарэзша разл., -неё, -н

ваўнабд заал., -да, -дзе, -даў
ваўцамыйка тэкст., -ійцы,

ЦЫ

вацячка -чцы [цц], -чак

вачанйты-т

;

;

піца

ваш займ. Р вашага, Д вашаму, Т// вашым,
піша займ., н. Р

вашага,

Д вашаму, ТМ вашым

вепгера-савецкі
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ваша

ААА

ваша займ. ж., Р вашай і
вашае, ДМ вёшай, В вашу, Т вашай г вашаю
вашапрўд разм., груб., -да,

дзе, -даў

вйшгерд тэх., -да, -дзе

аў
вёер -ра, -ры, -рал
весракриылыя за .

вашчанка -нцы, -пак

вашчаныі васкбвы

вашчына -не
вашчыцца гезах., вбшчыц-

ца, -чацца і васкавацца
вашчыць незак., вашчў, вбшчыш, -чыць, -чым, -чыдо, -чацьі васкаваць
вашчэнне [ньне] -ппі і ваекаванне
вашы займ., РМ вашых, Д
вашым, Т вашымі
вашывасць [сьць]. -дю

вашивец рагм., ляўца, -ыў-

цу, чаўцаў

вашіьвець разм., незак., -ею,
-веш,-ее, “еюць
вашивы

Вашынгтон [нхт]г., Вацынгтбна, Вашынгтоне
вашынгтбнскі [пхт]
ваяваць незак., ваюю, ваюеш, ваюе, ваююць
ваявбда гіст., м., Д -ду, Т
-дам, М -дзе, мн. Р -д

ваявбдскі [цк] гіст.

-ве,

ваяводства [цтв] гіст.,
-ваў

ваяж

уст,

ваяйжу,

-жы,

зкаў
ваяжор уст., -ра, -ру, -раў
незак.,
ваяжыраваць уст.,

-уеш, -уе,
ваяжырую,
зуюць
ваяка разм., м., ДМ -ку, Т
“кам, мн. Р.к
ваяўнік уст., ваеўпіка, -кў,

-кбў
ваяўніца уст., -цы, -ц
ваяўніча прысл.
ваяўнічасць [сьць] -цю
ваяўнічы

вайцкасць [сьць] разм., -цю

вайцкі

ВДАПГ (вэдээпгэ] (Выстаўка дасягнённяў народнай
гаспадаркі) ж., нескл.
вегстапеўрбз жед., -зу, -зе,
-заў
вегетарыянец

ча,

кім) -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца
вбдаць незак., -аю, -аеш,-ае,
гаюць
вбдзьма-ме, -маў
вёды вёдаў

“нцу,

-ацаў
вегетарыйнка. -нды, -нак
вегетарыйнскі
вегетарыянства -ве
всгетатыўцы біял., мед.
вегетацыйны бат.
вегетацыя “ыі [ыйі]

вбдама прысл,
вёдамаснаець [сьць] -цю
вёдамаены
вёдамасць [сьць] “цю, -цей
вбдамства -ве, -ваў

вбдамы разм.
вбданне [ньне] -нні, -пияў
вёдацца разм., незак., (з

наз.

веералісты

вёерам прыся,

веерападббиы
вберны
вёжа вбжы, веж і вёліаў
вежавіца бат., -цы

вёжавы
вбжкашк] зкцы[шц], -как

вежэталь фархм., м., -лю, -лі

Везўвій (вулкан) Везўвія,
.Везувіі рай
вёзці [сьці] незак, вязу, вязёш, вязб, вязём, везяцё,
вязўць; вёз, вбзла, вёзлі
Дзьлі]

вёзціся [сьці] незак., вязёц-

ца, вязўцца

вей-вёцер вей-вётру, вейзбтры,
вёйкі вбек, адз. вёйка, вёйцы
век вёку, мн. вякі, вякбў
вёка вёку, вёкаў
вяЕўю,
векаваць незак.,
-уеш, -ўе, зўюць
векавёчны
векавуха разм., -ўсе, -ўх
векавы
векапбмнасць [сьць] -цю
векапбмлы
век-вякбм
вёктар мат., -ра, -ры,

-раў

вектармётр -ра, -ры, “раў
вёктарны
вёктар-фўнкцыя
вёктарфўнкцыі [ыйі], вёктарўпкцый
велагонка -пцы, -нак
велагоншчык -ка, -ку, -нкаў
велагбиншчыца -цы, -ц
веладрбм -ма, -ме, -маў
велазавод -да, -дзе, -даў
велакаляска -ясцы, -ясак
гелакамера -ры,-р
велакрдс -су, -се, -саў
веламотаспдрт -рту, -рце
велапакриышка -шцы, -шцаі
велапрабёг -гу, -гаў
веларыкша л., ДЛ/ -шу, Т
-шам, ми. Р -ш і -паў
веласіпёд -да, -дзе, -даў

веласіпёдцы

веласіпедыст
[сьце], -стаў

-ста,

веласіпедистка -тцы
-так
веласпорт “рту, -рце

-сце

[стц],

велатрЭк -ка, -ку, -каў

велатур -ра, -ры, -раў
велафігурыст
-ста,
-сце

[сьце], “стаў

велафігурыстка -тцы [стц],
-так
велёневы

велізарнасць [сьць] -цю і
вязізарнасць, вялізнасць,
велічэзнасць, вялізазнасць
велізариейшы
велізарцыі вялізарцы, вялізны, велічэзны, вялізазпы
велікаваты
велікавбкі

велікагрузны
велікадўшна прысл.
велікадушнасць [сьць] -цю
[ньяе]
велікадушнічацне
разм., пі
незак.,
велікадушнічаць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
велікадўшны
велікакняжацкі гіст.

велікалўцкі
велікамўчанік -ка, -ку, -каў
велікамўчаніца -ды, -ц
велікан -па, -пе, -наў
веліканка разх., -нцы, “нак
велікапекі
велікапдсны царк.
велікарбдны уст.

велікарбелы
велікарбты
велікарўкі

велікаруе -са, -се, -саў
велікарўска -ўсцы, -усак
велікарўскі
велікарўсы-саў

велікасвёцкі [сьве]
велікбдны

Вёліпгтан [хт] г., Вёлінгтана, Вёліпгтане

вёлінгтанекі [хт]
вёліч -ччу
велічальны
велічанне [ньне] -пні
-аюся,
незак.,
велічацца

-аешся

[сься],

-аецца,

“аюцца
велічаць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -аюць

вёлічпа прысл.

вёлічнаець [сьць] -цю
велічны
велічыня -ні, мн. велічыні,

-ць

велічэзнасць [сьць] -дю,часцей велізарнасць
велічэзны часцей велізарны
вельббт мар, -бта, -дце,
-бтаў
вельвёт тэкст., -бту, -ёцё

вельвётавы
вельвецін тэкст., -ну, -не

вельзсаўл кніжк., -ла, -ле,

-лаў
вбльмі прысл.
велдр тэкст., -ру, -ры
велібравы
ведярныпінгв
велярызацыя
лінгв.,
[ыйі]
вёпа апат., вёпе, вен
Вёпа г., Вёпе
венгёра-балгарскі
вепгёра-еавёцкі

-ыі
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венгерац

верипападданцніцкі
а

н
Ан

венгерац уст.

“рца,

-рцаў

-рцу,

вонгёрка -рцы, -рак
гепгёрска-рускі

Вепгёрская Нарбдная

ТРэс-

публіка Вепгёрскай Парбдпай Рэспубліцы
венгерскі
вепгр -ра, -ру, -раў
вбнгры-раў
Вепгрыя Венгрыі [ыйі]
вёндскі [нпк] гіст.
вбнды вёндаў
вендта -Эце
венёды гіст., -даў

Венёра астр. міф., Вепёры
венсралагічны
вепералбгія -іі [ійі]
вснерблаг -га, -ту, -гаў
вепбрык разм., -ка, -ку,
-каў
венерын прым.
веперычны мед.
венерыянскі
Венцесузла Венесуэле
-льцу,
венесузлед -льца,
-льцаў
венесузлка -лцы, -лак
венесузльскі
венссузльцы-цаў

Венёцыя г., Воепёцыі [ыйі]
-нцу,
-нца,
венецыянец
-нцаў
венецыянка -пды, -нак
вепецыйнскі

.

вепіраваць спец., зак. і незак.,

-рую,

рўюць

Веёнтспіле

-русш,

г.,

-каў

верацённытэх.

верацяно -пё, мл. верацёны,
-п і -паў; з ліч. 9, 8, 4-верацяны

вёпскі

вбпсы-саў
вёра вёры

вераадстўннік

уст.,

[тст]

-ка, -ку, -каў

-цы,

[тст]

вераадетўпніца

вераадступніцкі [тст]

вераадстўппіцтва [тст] -ве
верабсіі -б'я, -б'і, -б'ёў
верабёйка -кі, -ку, -каў
верабёйнік бат., -ку
верабіна абл., -пе, -п
вераб'іпы

вераб'іныя заал., наз.
вераб'іха разм., -ісе, -іх
вераб'яня і вераб'янё рознаскл., для абодвух РДМ

гпяці, Т -пём, мн. -няты,
лят, дійтам, -нятамі, -ня-

тах
вёбраванне [ньне] -пні
вёраваць

незак,

“уеш, -уе, -уюць

веравучэнне

вёрую,

[ньне]

-нпі,

-нпяў

веравызнальны
веравызнанне [ньце]
“нняў
верагодна прысл.

-руе,

Вёнтспілса,

Веёнтспілсе
вёптспілскі
вентыліраванне [пьне] -нні

верацярпімасць [сьць] -цю
верацярнімы
верашчака кул., -ацы
зверашчанне
[пьпе] “дні,

-нпяў
верашчаць незак., “ў, “чат,
“чыць, -чым, -чыцё, -чаць
верая (шула, слуп) абл.,
вераі [айі], мн. вярэі [эйі],

вярэй
вербаванне

-ші,

[ньне]

“нняў

вербаваны
вербавацца незак., вярбуўюся, -ўешся [сься], -уецца,

“уюцца
вербаваць кмезак., вярбўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць
вербаквётныя бат.
вербалёз

-зу,

-зе,

-заў: і

вербалбзнік
вербалбзавы

вербалбззе [зьзе] -ззі

вербалбзіна -не, -п

-нні,

верагбдны

вёрад -ду, -дзе, -даў

вербалбзпік [зьні] -ку, -каў,
часцей вербалёз
вербальны

вербёна бат., -не, -н

верагбднаець [сьць] -цю

венецыйнцы-цаў
вёнзелевы
вёнзель -ля, -лі, -ляў
вёнцік -ка, -ку, -каў
вепіраваныспец.
веніравёцца незак. -руец-

ца, -рўюцца

верацёнападббны
верацённік [пьді] -ка, -ку,

пвспрукбвы
вепрукоў
вепручіны
вспе -са, -се, -саў

вербёнавы

,

верадзіцца незак., вераджу[сься],
вярэдзішся
ся,
-дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,
гдзяцца і вярэдзіцца

верадзіць незак., верад,

вяродзіш, -дзіць, -дзім,
дзіце, -дзяць і вярэдзіць

вераломна прыс/.
вералбмнасць [сьць] -цю
вералбмны
вералбмства -ве

верапал фаржх., -лу, -ле

вербёнавыя бат., наз.

верблюджатнік -ка, -ку, -каў

верблюджаціпа -пе
верблюдзяпя і верблюдзяпё
рознаска., для абодвух
РДИ -яці, Т -нём, мн.
-пйты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах

вёрбпіца царк., -цы
вёрбныцарк.
вербнякбвы
вердыкт
-ктаў

юр.,

-кту,

-кцё,

вецтыліравацца незак., -ру-

веранда -дзе

[пьдзе], -Д і

Вердзі г., Вердзна, Верддпе

вентыліраваць кезак., -рую,

вёрае бат., -су, -се, мн. ве-

вержб н., нескл.
вёрзці [рсьці] разм., незак.
вярзў, -збш, -зё, -зём, вер-

ецца,“руюцца

.
руеш, -руе, “руюць.
вёцтыль спец., -ля, -лі, -ляў
вёнтыльныспец.
вентылятар -ра, -ры, -раў
вентылятарны
вентыляціяйны
вентыляцыя -ыі [ыйі
вёнца -пцы, -пцаў

воццапбсец уст., вепцанбс-

ца, -цу, -цаў

вепцанбсны
вбнцер -ра, -ры, -раў
В'епцьйна,
г,
В'епцьйй
В'енцьйне
в'епцьйнскі
вепчаны часцей звяпчаны

вёпчык -ка, -ку, -каў
вёнчыкавы

пвенчыкападббиы

вепр -ра, -ры, -раў

-даў

расы, -гоў
вёрасавы часцей верасбвы
вёрасавыя бат., паз., часцей
верасбвыя
вёрасень -спя [сыія], -епі
верасклівы
верасиёвы[сьпё]
вераепёўсекі [сьпё] разм.
верасбвы і верасавы
верасбвыя бат., паз. і вёра-

савыя
вераебк -ску
вератнік абл., -ка, -ку, -коў
вератрын фар.н., -ну, -не
вераўчаны і вярбвачны

верацёішік [пьнці] заал., -ка,
ку, -каў
[пьпі] заайл.,
верацбиніца

гды,-ц

верацёнца -цы, -цаў

вердзпскі

зяцё, вярэўць; вёрз, вёрзла, вёрзлі [рзьлі], часцей
вярзці

вёрзціся [рсьці] раза, незак, вярзбцца, -зўцца;
вёрзся [рсься], вёрзла-

ся,вёрзліся [рзьлі], часцей вярзціея
,
пёркі ваен., -каў

верлібр літ., -ра, -ры, -раў
вермахт -хта, -хце
вермішэлевы
вермішдль -ллю [льлю]
вермут -уту, -УЦе
верна прысл.

пернапалданая уст., наз. .
[шыні]
вериападданпіцкі
уст.

ветрагопка
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вернападданы
МН
А

верицападдаёны уст., прых.,
.

наз.

,
вёрпасць [сьць] -дю
верпісёж -жу, -мы, -жаў
вёрцуты
.
вёрцы

верпьёр геал., -ра, -ры, -раў
Версаль г., Версаля, Версалі
версальскі
версіфікатар літ., -ра, -ру,

граў

,

версіфікатарскі

версіфікатарства -ве .

версіфікацыя -ыі [ыйі]

вёрсія -іі [ійі], -ій

.

верставы

вертадрбм -ма, -ме, -маў

верталёт -ёта, -ёце, -бтаў

верталётабудавённе [ньне]
-пні
верталётабудаўнічы
верталётанбсец верталётаносца, -цы, -цаў
верталётны

верталётчык [чч] -ка, -ку,
“каў

верталётчыца [чч] -цы, -ц
вертыкал
“лаў

астр.,

-ла,

[льлю],

-длю

вертыкаль

-ле,

-лей

вертыкальна прысл.

вертыкальна-свідравальны
[сьві]

вертыкальнасць [сьць] -дю
вертыкальны
вёруючая каз.
вёруючыназ.

верф вёрф”ю, вёрфей і -фяў

вёрфавы

верх вёрху, вёрсе, мн. вярхі, -хоў
верхагік разл., -ка, -ку, -коў
верхавіна -не, -н
верхавінка -нцы, -пак
верхавінкавы
герхавішне [ньне] -дві, -пняў
верхавбд

разм., -да,

“даў

-дзе,

.

верхавдддзе [дзьдзе] -ддзі
верхавбдзіць разм., незак.,

“даку, -дзіш, -дзіць, -дзяць

верхаводка

[тк] -дцы [цп],

-дак
верхавбднічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
верхаві
верхагляд разм., -да, -дзе,
“даў

верхагаядка [тк] разм., -дцы

[ца],
-дак
перхагаядства
-ве

[цтва] разл,

верхаквётны бат.
верхалаз спец., -за, -зе, -заў

верхам прыса., часцей вяр-

хбм

верхатўра разм., -ры

верхаўё разм. -ўі [ўйі]

верхиеазёрекі
верхпегартанны

верхпезубны лінгв.
верхнепямёцкі
верхпесілёзскі. [ск]
верхнетупгўекі

верхні
[дзьві] г.
Верхнядзвінск
Верхнядзвіпска, Верхнпя-

дзвінску

,
верхнядзпінскі [дзьві]
Верхцядзвінскі раён [дзьві]
Верхнядзвіпскага раёна
Вёрхияе вбзера Вёрхняга

,
возера
верхнялўляіыцкі
,
верхнясківічны анат.
Вёрхняя Сілёзія Вёрхняй
,
Сілёзіі [ійі]
Вёрхняя Тупсўска р., Верхпяй Тунгускі
верціхвбостка разм., -стцы
[стц], “стак

.
верць выкл.
верч абл., вярча, -чы, -чоў
верш -ша, -шы, -шаў

вёрша -шы, -шаў
вершавальнік -ка, -ку, -каў
вершавальніцтва літ., Уст.,
-ве
вершаванне [ньне] -нні
вершаваны
вёршавы
вершазнаўства -ве
вершазнаўчы
вершаліна -не, -н ў вяршаліна
вершамаёція -іі [ій]
вершапісанне [ньне] -нні
вершапісец разм., вершапіс-

ца, -цу, -цаў

вершаплёт разм., -ёта, -ёце,
-ётаў

вершаплёцтва разм., -ве

вершаскладальпік -ка, -ху,

-каў
вершаскладанне [ньне] -нні
вершатвбрац
уст.
-рца,
-рцу, -рцаў
вертатвбриы
вершатвбрства уст., -ве
вершатвбрчы
вершык -ка, -ку, -каў
перыфікацыя -ыі [ыйі], -ый
вёрыцца незак., (часцей з
адмоўем ие) -ыцца; -ылася

вёрыць пезак., вёру, верыш,
гзёрыць, вёраць
рссела прысл.

веславанне [цьне] -ппі
веславаць незак., вяслўю,
-уеш, -уе, -уюць

всславы часцей вёелавы
“веслапбгія заал., наз.
веснавёй паэт", -ёю, -ёі [ейі],

-бяў
веснавыі вяспбвы, вясбинпі,
вяеняпы
веспахбд паэт., -ду, -дзе,

ддаў

вёсці [сьпі] паэт.
веснік [сьці] -ка, -ку, -каў
вёсціцы[сьпі] -ц

вёснічкі [сьві] -чак

вест вёсту, вёсце [сьце]
вестава наз.

вёстачка -чцы [цц], -чак
вестгбты гіст., -таў
вест-індекі [пцк]

Ы

Вест-Індыя Вест-Індыі [ыйі]
вёстка -тцы (с7ц], -так
Вестфалія Вестфаліі [ійі]
вестфальскі
вестыбулярны анат.

вестыбюль -ля, -лі, -ляў

вестыбюльны
вёстэрн -на, -не, -наў
вёсці [сьці] незак., вяду,
вядзёш, вядзе, вядзём,
ведзяцё, вядўць
вёсціся [сьці] незак., вядзёц-

ца, вядўцца

,

весць [сьць] -цю, вясцёй і
вёсцяў
весялёй прысл.
весялейшы

весялёць незак., -бю, -беш,
-6е, -ёюць

весяліцца кезак., весялюся,

вясблішся [сься], -ліпца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

весяліць хезак., весялю, вясбліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
весялосць [сьць] -цю
весялўн разм. веселуна,
-нё, -ноў і весяльчак
весялўха разм., -ўсе, -ўх
разм., -шцы,
весялўшка

“шак
вселльчак разм., весельчака, -ку, -коў, часцей весялўн
вёта н., нескл.
вбтах -ха, -ху, -хаў і вятбх
веташбк -шка, -цкў, -шкоў
вётка чыг., -тцы [цц], -так
Вётка г., Вётцы [цп]
вёткаўскі
Веткаўскі раёц Вёткаўскага
раёца

вётліва і вбтла прысл.

вётлівасць і вётласць [сьць]
для абодвух -цю
ветлівы і вбтлы
ветлячэбпіца -цы, -ц

ветнагляд -ду, -дзе, -даў
В'етнам В'етнама, В'етпёме
в'етпёмец -мда, -мду, -мцаў
в'етцёмка -мцы, -мак
з'етн4мскі
в'етцамцы-цаў
ветперсанал -лу, -ле
ветпўнкт -кта, -кце, -ктаў
встраагрэгат 722., -ата, -аце,
“атаў
ветраахбўцы
ветраббіі з2б., -бю, -бі [ойі]
пстравёй паэт, -ёю, -бі [ейі],
-бяў
ветрагі
ветрагби рагм., тэх., -ца, -пе,

“паў
ветрагбнка раз.м., -ццы, -нак
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встрагонны

встрагбпны хед.
вётразь паэт., -зя, -ві, -зяў

ветракбла -ле

ветралём зб., -му, -ме
ветрамёр -ра, -ры, -раў
вётрапа прыса.

ветранепранікальны

вётраны (аб пагодзе, чала-

веку)

ветраны (аб млыне)

ветрані: ветраная вбспа

-ка, -ку,

ветрапаказальнік

встрарухавік -ка, -ку, -коў
ветрасілавы

ветрастанцыя -ыі [ыйі], -ый
ветраўлбўнік тэт., -ка, -ку,
-каў

ветраўстанбўка -бўцы, -бвак
ветраўстойлівы
вётраць разл., незак., -ае,
-аюць
ветраэлектриычны
ветраэнергётыка -ыцы
ветраэнергетычны
вётрык -ку, -каў
Вётрына г. п., Вётрыпе
'
вётрынскі
вётрыць незак., -ру, рыш,
зрыць, -раць
ветсацнагляд -ду, -дзе

ветсанучастак

-тка,

-тку,

“ткаў

петглўжба -бе
ветурач -ча, -чу, -чоў
ветфёльчар -ра, -ру, -раў
ветэран -на, -не, -наў
ветэранка -ацы, -нак

ветэрынар -ра, -ру, граў
ветэрынарна-заатэхнічны
ветэрыцарны

ветэрынарыха разх., -ысе,

-ых
ветэрынарыя -ыі [ыйі]
вёхавец гіст., вёхаўца, -цу,

аў
сп
вёхаўекі гіст.

вёхаць м., вёхця, -ці, -цяў

вёцер вётру, вётры, мн. вятры, “ бў

.

вёцце [цьце] -цці о.

вёча гіст., вёчы, вёчаў
вечавія

вёчар -ра, -ры, мн. вечары,

8, 9, 4--вё-

гроў; з ліч.
чары
вечараваць разм.,

незак.,

грую, -рўеш, -рўе, -руюць

вёчарам прысл.
вечарком прысл.
вечарбвы
вечарбк -рка, -ркў, -ркбў
вечарыша разм., -не, -н
вечарынка -пцы, -цак

вечарэць лезак., -б0; -зла
вбчка вёчку, вёчак і вёчкаў
вёчна прысл.
вечназялёны
вечнамёрзлы
вёчпасць [сьць] -цю
вёчнік -ка, -ку, -каў
вечны

відэаімпулье

вёшала абл., -ле, -л і -лаў

вбшалка -лцы, -лак

вёешальціх -ка, -ку, -каў
вбшанцне [ньне] -нпі
вешацца
незак,
-аюся,
[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
вёшаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

вёшка -шцы, -шак
вешчаваць незак., вяшчую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

вёшчы уст., прым.
вёя абл., вёі [ейі], вёяў
вёялка -лцы, -лак
пёбяльшчык -ка, -ку, -каў

вёлльшчыца -цы, -ц
пвбяпие [ньне] -пні, -нняў
вёяны
вёяцца незак., вбецца, вёюцца
(збожжа)
незак,
пёяць
вёю, вбеш, збе, вёюць;

(пра вецер) вёе, веюць
вёрстка палігр., -тцы[с'п],
-так
вёртка прысл.
вёрткаець [сьць] -цю
вёрткі
вёсачка -чцы [цц], -чак
вёсельны часцей вёславы
вёска вёсцы, вёсак
вёславы і веславы, вёсель-

ны
вібрагасіцель тэг., -ля, -лі,
-ляў
вібраграма фіз., -ме, -м

вібрадатчык [чч] -ка, -ку,
-каў
вібразбнд -да, -дзе [ньдзе],
а -ка, -ку,
«гДаў
вібрапаглыбляльнік
-каў

вібрапракёт -ату, -аце
вібрапракётны
вібраскапія -іі [ійі]

вібраскбп -па, -пе, -паў
вібрастэцд -да, -дзе [ньдзе],

-даў

вібрата муз. -ацё
вібратар фіз., -ра, -ры, -раў

вібратраўма -ме, -маў
вібратэрапія -іі [ій
вібраўстапбўка -бўцы, -бвак
вібраўстойлівы
вібрафби муз., -на, -пе, -паў
вібрахварёба -бе
вібрацияйны
вібрацыя -ыі [ыйі], -ый

вібрбграф

фаў

фіз. '-фа,

-фе,

вібрбметр фіз., -ра, -ры, -раў
вібрыён бакт., -па, -ле, -паў

вібрираванне
-“ппяў
вібрыраваць

[пьпе]

незак,

-ппі,

“рую,

«русі, -руд, -руюць

вібрысы -саў
віварый спец, -ыі
-ыяў
віват выкл.
вівёра заал., -ры, -р

[ыйі],

віісёктар

спец.,

.
граў
вівісскцыійны

“ры,

-ра,

хед,

вівісёкцыя спец., -ыі [ыйі],

ый
вівіяпіт

мін., -іту, -іце

вігвам -ма, -ме, -маў
вігі гіст., вігаў
вігбневытэкст.
вігбпь заал., -нню [пьню],
ней; тэкст., -наю [пьню]

від віду, відзе, відаў
відавбк-ка, -ку, -каў
відавбчна прысл. і відбчна
відавбчнасць [сьць] -цю
відавёчнік -ка, -ку, -каў
гідардчніца -ды, -ц
відавочны і відбчны

відавочца [цц] х., ДМ -цу,
Т -цам, мн. Р -пдаў
відавы
відазмёнены [зьме]
відазмённаець [зьме] (сьць]

-дю
відазмённы [зьме] і відазмёнлівы [зьменьлі]
відазмянённе [зьмяненьне]
“нні, -нняў
відазмяніцца

[зьмя]

зак.,

гнюся, відазмёнішся [сься],
-ніцца,

-німся,

-піцеся,

-няцца

відазмяніць [зьмя] зак., -ню,
відазмёніш, -ніць, -нім,
-ніце, “няць

відазмяняцца [зьмя] незае.,
гяюся, -яЯешся [сься], -Яец-

ца, -яюцца

відазмянйць [зьмя] незак,
-Яю, -Яеш, -яе, -яюць
відарыс -са, -се, -саў

відаўтварэпне [ньне] біял,
-нні, -пняў
відаць незак., відаць: па.
бочн. сл.
відашукальнік -ка, -ку, -каў
відзекі [цк]

Відзыг. п., Відзаў
відпавата прысл.

віднаваты
відната -адё
кезак.,
гвідпнёцца
-бюцца

-ёецца,
,

віднёць незак., -бе, -ёюць

віднб прысл.
відны
віды
відпібсецька разм., прысл.
гідабтка разм., прысл.
відбвішча -чы, -ч і -чаў

,
відбвішчны
відбк уст., -дкё [тк], -АБУ,
-дкбў
відбмец бат., -мду, мцы .
відбчиа прыел., часцей ві,
давбчна
відбчны часцей відавочны
відўк бат., -КЎ

відушчы

.

гідэазйпіе -су, -се, -саў

відэаімпулье [айі] -су, -ёё,
гсаў
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відэамагнітафон

-па,

відэамагпітафби
гнаў

-не,

відэамагнітафбнны

відэасігиал -лу, -ле, -лаў
відэаеўвязь -ззю [зьзю]

відэатэлефбп -па, -пе, -паў
відэатэлефбнны

відэаўзмацияльнік тэг., -ка,

-ку, -каў
відзачастата тэг, -ацё, ми.
відэачастбты, -бт
відэлец -льца, -льцы, -льцаў
відэлечны

віёла хуз., -ле, -л
віж разм., гіст., абл., ка,
,
“У, знаў

віжаваць разм. незак. Віліўю, -ўеш, -ўе, - юць
віза візе, віз
візавённе [цьме] -тні
візавацца незак., візуецца,
візуюцца
візаваць зак.

і пнезак., Ві-

вул, -ўеш, -ўе, -ўюць
візаві прысл., паз., м. і ж.,
нескл
візантыец гіст", -ыйца, -ыйпу, -яйцаў
візацтиііка -ыйцды, яек
візаптыйскі
візантыйцы-даў
Візаптыя (дзяржава) Візаптыі [ыйі]
візанціназнаўства -ве
візгат гату, -аце
візгатацне [ньпе] -нні, -нняў
візгатаць незак., -гачу, -гочаш, -гоча, -гочуць
візгатлівы
візгатнуць зак., ліў, лбн,
-нё, -пём, -пяце, -нўць

візіга -ізе
візір (у розн.

вініцца

зпач.) -ра,

гры, -раў; (дзяржаўны саветнік) -ра, -ру, -раў
візіравальша
візіраванне
[пьпе]
-нні,

-ппяў
візіравапы
візіравацца незак., -руецца,
“руюцца
візіраваць зак. і пезак., гвізірую, -усши, -уе, -уюць
візірцы спеў.
візірблвачны

візіроўка -бўцы, -бвак
візіроўшчык -ка, -ку, -каў
візіроўшчыца -цы, -ц
візіт -іту, -іце, -ітаў

візітацыя уст., -ыі [ыйі]
візітка -тцы [цц], -таі:
візітны
.
візіцёр уст., -ра, -ру, -раў

візіцёрка уст., -рцы, -рак
візіянер -ра, -ру, -раў
візіяпёрка -рцы, -рак
візіянёрскі
візуальна прысл.
візуальпа-падабішы
візуальны»
піка віцы
віка-аўсяны

Вільня г., уст., Вільні
вільцы -даў

гікавы

вікантэса -се, -с

вікарныцарк.
вікарый царн. -ыя,
-ыяў

-ыю,

вікіпг гіст., -ха, -гу, -гаў

вікбнт -пта, -нце
-итаў
віксацін “у, -

[ньце],

віктарыйскі
вістарина -пе, -и
вікторыя бат., міф., -ыі [ыйі]
віктбрыя-рэгія

бат., вігто-

рыі рэгіі [ыйі] (й
віла віле, віл
вілаваты
вілападббны

віларбг задай, -бга,
-бгаў,
заал,
гілахвбстка

вілібжныабл.

віліюжына абл., -не, зс
Вілюйр., Вілюя, Вілі [юйі]
вілойскі

Віліойскі хрыбёт Вілюйскага хрыбта [пт]
віляцне [ньпе] -нпі, -пняў
віляеты разм.

віляць незак., -Яю, -Яеш,-яе,

-бгу,

“ЦЫ

[вт], -так

вілачкавы
вілачкі -чак
вілачнік -ка, -ку, -каў
вілачны
Вілёйка г., Вілёйцы
вілёйскі
Вілёйскі раёи Вілёйскага
раёна

віленскі
віліе разм., -са, -се, гсаў
Вілія р., Віліі шы]
гілка тэх., шахм., вілцы, відак
вілкі вілак
вілы віл і вілаў
вільгатнаваты разм.
пезак.,
-ёе,
вільгтатабць
-ёюць
вільгацеаддача -чы
вільгацеахбва -ве

вільгацезабяснёчанаець
[сьпе] [сьць] -цю
вільгацсзабяспёчасы [сьпе]
вільгацезарадка [тк] -дцы

[цц]

вільгацезарадкавы [тк]
вільгацезварбт -бту, -бце

вільгацеізаляцыя -ыі [ыйі]
вільгацелюбівы
вільгаценепрымальны
вільгацспаглыпальцік
-ка,
-ку, -каў
вільгацепаглынальны
вільгапцеўстбйліваець [сьць]
-цю
вільгацеўстбйлівы
вільгаць -ццю [цьцю]
вільгацяёмістаець [сьць] -цю
вільгацяёмісты фіз., с.-г,
вільгацямёр -ра, -ры, -раў
вільготна прысл.
вільгбтнасць [сьць] -цю
вільгбтна-цеплавы
вільгбтны
вільпўцьзак,, іў, -іёбш, -и«,
-ём, -няцё, -нўць

Вільнюс г., Вільшюса, Вільпюсе
вільнюскі

Вільнюскі раён Вільшоскага
раёна

вільчак -ка, -ку, -кбў
вільчўра -ры, -р
вільчык -ка, -ку, -каў
вільчыкавы

яюць
вімперг арз., -га, -гу
віна вінё
вінавальны
вінавальны:
склон
віпавата грыс/.
вінаватасць [сьць] -цю
вінаваты

вінаваціцца незак., -ачуся,
-ёцішся

[сься],

-ёцяцца і вініцца

-ёціцца,

-ёчу,
незак.,
вінаваціць:
-ёціш, -дціць, -йцяць і

вініць
віпаград -ду, -дзе

віцаградар -ра, -ру, -раў
вінаградарскі

вінаградарства -ве
вінаградзіна -не, -н
вінаградцік -ку, -каў
вінаградны

вінаградныя бат., наз.
вінакур -ра, -ру, -раў
віпакўрны

віпакурня уст., -рві, -раць
і -рияў
вінакурства -ве
віпакурэЭнне [ньне] -нні
вінарка разм.,

уст., -рцы;,

“рак
вінарбб -ба, -бе, -баў
вінарббны
вінарббия -лі, -няў
вінарббства [пств]
віпарббчы [пч]

віпасхбвішча -чы, -ч і -чаў

віначзрц уст, жарт., -па,
-пе, -паў
віда -дзе [пьдзе], -д і -даў
віндрбўэр тэгт., -ра, -ры, -раў
вімдсёрфіпг [те] -га, -ту
віндыкацыя юр., -ыі ыйі]
віпегрэт -зту, -Эце, -Этаў
віпсіг
вінёўка -дўцы, -ёвак
віпіл 2ім., -лу, -ле

віпілавы “ім.

вішілацэтылён хім., -ту, -пе

віпіліт гім., -іту, -іце
віпілхларід тім., -ду, -дзе,
Вініпег воз., г., Віпіпега, Ві-

піпегу
гіпіпёгскі [хск]
віпіпласт -ста, -сце [сьце]
віпіпластавы
віпіцца разл., пезак., -пося,
“аИшся
[сься],
піцца,
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вірлівы разм. і віражлівы
вірліць разм., незак., -ліць,

гпімся, -ніцёся, -няцца,
часцей віпаваціцца
віціць разм., незак., віню,
віпіш, віпіць, віпім, віціцё, віпяць, часцей віна-

-ляць
вірбк рка, -рку, -ркоў
віртуальны
віртубз -за, -зе, -заў
віртубзка [ск] -зцы

ваціць
віцкель таз2., -ля, -лі, -ляў

-зак
віртубзнпа прысл.

вітшца-гарэлачны
віппакамённы
віпнакіслы
Вінніца [цьці] г., Вінніцы

вішіцкі (цьні]
вінны
віцб віцё, він і віпаў
вінбвы карт.

віцбўпік -ка, -ку, -каў
віпбўніца -цы, -ц
віцт (парахода, самалёта)

вінта, віпцё [ньце], вінтоў
віпта, віцце
віт карт.
[ньце]
вінтавы
віцтакрыл -ла, -ле, -лаў
вінптакрылы
вінтовачны

вінтом прысл.
вінтбўка бўцы, -бвак
гіпціць [ньці] разм., незак.,
віпчў, вінціш [ньці], -ціць,

-цім, -ціце, -цяць

вінцб разм., цы
вінчэстэр -ра, -ры, -раў

вішшавальнік -ка, -ку, -каў
віншавальніца -цы, -ц

-пні,

-нпяў
віншавацца разл., лнезак.,
віншусцца, -ўюцца

віншаваць незак., віпшўю,
-ўеш, -ўе, “ўюць
віны (масць карт) вік і віпаў

віньётка -тцы [цц], -так
вір віру, у віры, мн. віры,
віроў

гіра гіст., віры, вір

вірўе,

віравы

віраж -нў, -жы, -коў; 2ім.,
“ку, зкы
віражлівыразм., часцей вірлівы
віражы

віраж-фікеаж віражфікеажў, віраж-фіксалця
віражыраваць пезак., -рую,

“руюць
«-руеш, -руе,м.,
часцей

віратлівы раз
ристы

Ві-

Віргінскія астраві Віргіпскіх астравоў
вірлавбкасць [сьць] -цю
вірланбкі г вірлйсты
нірлаты

вірліва прысл.

хмед.,

банкт., -цю

[сьпе], -пе, “туць; -пуў,
мула, -нулі і віс. вісела,

-лі

віст карт., віста, вісце [сьце]
незак.,

.“ўсш, -ўе, “ўюць

вісіўлю,

вісуе разм., -са, -се, -саў

вісблька разм., -льцы, -лек
вісячы

гірулёнтны мед., бакт.
віруе -са, -се, -саў
вірусалагічны
вірусалбгія -і [ійі]

віталізм біял., -му, -ме
віталіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

вірусаскапія бакт., -іі [ій
вірусны

вітамінавы

вірусападббны

віталістычны
вітальны

вітаміназмяшчальны [зьмя]

віруеблаг -га, -гу, -гаў

вітаміпалбгія Зі [йі]
лед,
вітамінатэрайія
[йі]

-нці
віраравацца

вітамінізаваны
вітаміпізавацца незак., -зу-

вірўтцік разм., -ка, -ку, -каў
вірыраванне [ньце] спец.
незак.,

“руецца, -уюцца

віцтаматбрны

віра выкл.
віраванпе [цьпе] -ипі
лезак.,
віраваць
-ўюць і вірыць

віртубзны
вірулбнтнаець [сьць]

вісмутід зім, -ду, -дзе
віемуцін мін., -пу, -пе
віснуць пезак., -пу, -цеш

віставаць

віртубзпасць [сьць] -цю

Вішіцкая вобласць [цьпі]
[сьць] Віцніцкай вобласці

віншавальны
[ньце]
віцшаванне

[сц],

вісмутавыгім.

віры-

вірыраваць зак. і незак., вірэрую, -уеш, -ус, -уюць
віристы і віратлівы
вірыцца незак., -рыцца

вірыць незак., вірыць, ві.раць, часцей віраваць ,

віе спарт., вісу, вісе, вісаў
вісельнік -ка, -ку, -каў
вігельны
вісельня -ні, -няў
вігённе [ньне] -нні
вісёць незак., вішу, вісіш,
вісіць, вісім, вісіцё, вісяць
віск віску і віскат
вісказін тэз2., -пу, -не
віскат разм., -ату, -аце, часцей віск
віскатанпе [ньпе] разж., -пні,
часцей вішчанне
віскатаць разм., незак., Віскачу, віскбчаш,-ча, -чам,
-чаце, -чуць, часцей вішчаць
віскі н., нескл.

віскліва і віекатліва прысл.
вісклівасць і віскатліваець
Ісьць] для абодвух -цю

гісклівы і віскатлівы
віскнуць зак., -ну, пеш, -пе,
-пуць»
віскоза тэх., тэкст., -зе

віскбзны

віскўй разм., -па, -пё, -поў
віскуха разм., -ўсе. -ўх
віскупець абл., віскутию,
-пі, -пяў
Вісла р., Вісле [сьле]
віславухі
віелазады

заал., -лцЫ,
віелакріялка
-лак
віслапабднік бат., -ку, -каў
віслапўзы
вісліпекі [сьлі]
ніелы
вісмут 2іл., -уту, -Уце

і

юся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца

вітамінізаваць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
вітамінізацыя -ыі [ыйі]
вітамінны
вітамінбзны
вітаміны -наў, адз. вітаміі,
-цу, -не
вітанне [цьпе] -нпі
вітацца кезак., -дюся, -аешся [сься], -аецца, -Зюцца
вітаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -ёюць
вітка вітцы [цц], вітак
віткбвы
вітбк тэх., вітка, -кў, -коў
вітраж -жа, -жы, -коў

вітражіист -ста, -сце [сьце],

-стаў
вітрына -не, -и
вітрынны
вітўшка -шцы, -шак
гіты
чае
ў,
-ра
,
-ры
ру,
віх
ар
віх
,
цей віхбр

віхацца разм., незак., -аю-

ся, -йешся [сься], -бецца,
-аюцца
.
віхаЯвы разл.
віхаяй заал., -яя, -яі [яй],
,
-яяў
віхлянне [пьпе] разм., -пш,
,
-инпяў
віхлянўцца разм., зак.) “аў”

ся, -дібшся [сься], -пёцца,
гпёмся, -іяцёся, -пўцца
,
віхлясты разм.
ю-Яя
,
ак.
нез
м.,
раз
ца
віхляц

,
цца
-Яе
,
ся]
[сь
ся
сш
-я
ся,
-яюцца

піхляць разм., незак, -яю,

,
-ясш, -Яе, “яюць
віхиўцца разм., зак. -ПУСЯ,

зіёшся

(сься)

-иёцца,

гпёмся, -няцёся, -пуцца,

віхбр віхру, “ры, -раў ё 14“

воданепранікальны
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хар; (пра валасы) віхра,
ры, “роў

віхбрны
віхраватыразм.
віхравы
віхрам прыса.

вішийскі
віядўк -ка, -ку, -каў
-ста,
віяланчэліст

-сце

[сьце], -стаў

віялацчэлістка лцы [е'ц],
-так
[льлю],
ллю
віяланчэль

віхрасты
віхрысты

;
віхрыцца незак, -рыцца,
-рацца ў віхўрыцца
віхрыць незак. -ру, -рыш,
“рыць, рым, -рыцё, граць

г віхурыць

віхура разм., паэт., -ры, -р
віхурпы
віхўрысты
віхўрыцца незак. -рыцца,
-рацца, часцей віхрыцца
віхўрыць незак., -ру, -рыш,
зрыць -раць, часцей віхрыць
Віцебск [пск] г., Віцебска,
Віцебску
Віцебская вббласць [пек]
ісьць] Віцебскай вббласці
піцебскі [пек]
Бцебскі раён [пск] Віцебскага раёна
віціпа -не,

віцмупдзір [ньдзі уст., -ра,

ры, -раў

вогнепакабпніца [ньні] -ды,

,

,

віцца незгак., уся, уёсіся
[сься], уёцца; уёмся, уяцёся, уюцца і вібся, вібшся [сься], віёцца, віёмся,
віяцёся, віюцца; віўся,
вілёся, вілбся; віся, віцеся

віццё [цьцё]-цді

5

,

віць незак., ую, убш, уб,
уём, уяцё, ўюць

ў 800,

вібш, віб, віём, віяцё, віюць; віў, віла, вілб; ві,
«віце
віцэ-адмірал -ла, -ле, -лаў

віцэ- адміральскі
віцэ-ггуберпётар -ра, -ру,
раў
віцэ-губернатарскі
віцэ-капцлер -ра, -ру, -раў
віцэ-1ганцлерскі
віцэ-кбпсул -ла, -ле, -лаў

віцэ-кбнеульскі
віцэ-прэзідэнт -пта,
[пьце], -птаў

-пцо

віцэ-прэзідзццкі
віцязь уст., -зя, -зю, -зяў
віша абл., шы

вішапнік “шыпі] -ку, часцей
вішняк
вішанька -пьЦыЫ, -цек
вішнёвы
вішпёўка “бўцы, “ёвак

вішня вішні, вішаць і вішняў
вішаяк -кў і вішапнік
вішчанпе [пьпе] -нпі і віскатанне
вішчаць пезак., -чу, чыш,
“ЧЫЦЬ, “чым, -чыцё, “чёць
і піскатаць
Вішіг., ж., нескл.

-лей ёі -ляў
віяланчэльны

ВКП(б)

[вэкапэбэ]

ж., неска.

ВЛКСМ
нескл.

гіст.,

[вээлкаэсэм]
,

х.,

вонасу, вык.

вббад-да, -дзе, мн. абады,
гбў
га
вобземлю ў вобзем разжм.,
прысл.

вббла -ле
,
вбблака -ку, мн. воблакі ё
аблбкі, для абодвух -каў
воблакамёр -ра, -ры, -раў
вбблакі -каў, адз. вбблака,
-ку і абабкі
вбблаець [сьць] -цю, “н.
вобласці, абласцей
вбблачка -ку, -каў
вбблачна
вбблачнасць (сьць] -цю
вбблачны
воблік -ку, -каў, часцей аблічэа

вббмаль разм., прысл.
вббмацкам прысл.
вббмег бат., -гу
вббмегам
(бокам)
абл.,
прыса.
вббмельгам абл., прысл.
вббмешка -шцы
вббраз -за, -зе, -заў
вббразпа прысл.
вббразнасць [сьць] -цю
вёбразны
вббраць разм., -ццю [цьцю],
часцей абрбць
вббцае [пц] (тутка) аба.,
прысл.
вобыск -ку, -каў
пбгкі [хк] і вбглы разм.,
часцей вблкі
вогнеахбва -ве
вогнсахоўцы
вогнпедышны
вогиезаецерагальны [сьце]

вогиезямёлец -льца, -льцу,
“льцаў
вогпезямёльскі

вогнемятапне [пьпо] ваен.,
-ппі
вогнепебяспёчна
[сьпе]
прысл.

[сьпе]

[сьць] гдю
вогнецебяспёчцы [сьпе]

Вогпоп-

гогпепаклбипік [пьпі]
-ку, -каў

вогнетушыцель

-ля,

мі,

-ляў

вогнеўстбйлівасць [сьць] -цю
погпеўстёйлівы
вбгнішча -чы, -ч ў -чаў
вбгнішчавы

ВНУ [вэцэу] ж., нескл.

Вбгненцая Зямяй
пай Зямлі
вбогценцы

вогпепаклёнства -ве
пвогнеправбдны
вогпепрыпасы -саў
вогнетрывалаець [сьць] -цю
вогнетрывалы
вогпетушыльны

вбгнік абл., -ку

Влтава р., Влтаве
влтаўскі

вогпецебяспбчиаець

вогаспаклбипіцкі [ньні]

-ка,

водаадвбд -да, -дзе, -даў
водаадвбдны
водааддача геал., -чы
водааддзёльнік [дзьдзе] тэг.,
гім., -ка, -ку, -каў
:
водаадліў спец., -іву, “іве,

Зваў
водаадліўны

водаадліўшчык-ка, -ку, -каў
водаадстбйнік [тст]
тэх,

зка, -ку, -каў
водаапраеняльнік

[сьня]

тэх., -ка, -ку, -каў
водаахаладяізнцне [ньне] -нні
водаахбўны
водаачыстка -тцы [с'п]
водаачышчальнік тэгх., -ка,

-ку, -каў

водаачышчальны
вбда-вадзяны фіз.
водаварбт -бту, -бце, -бтаў
водавымяральнік фіз., -ка,
-ку, -каў
водавымяральны
водагаспадарчы
водагразелячэбніца -цы, -ц
водазабсепячэнпе
[сьпя]
[ньпе] -пні
водазаббр (збудаванне) -ра,

-ры, -раў; (працэс) -рУ,

-ры
водазаббрны
годазабяспёчапасць
[сьпе]
[сьць] -цю
водазмяшчальны [зьмя]
водазмяшчэнне [зьмя] [ньне]
-ппі
водакапнёл -ла, -ле, -лаў
водакарыстальнік -ка, -іў,
-каў
.

водакарыстацце [ньне] -ппі
водалюбівы
водачяч5бніца -цы, -ц
водалячэбны

водадячэнпе [цьпе] -ппі
водамаслазапраўшчык -ка,
-ку, -каў

водамеліярацыіпы
воданагравальнік тэг.,
-ку, “каў

-ка,

водапагравальны тэх.

водацаліўны
водапапорны

воданепрапікальпаець [сьць]

-цю

воданепранікальны
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вбдкуп [тк] -пу, -пе, -паў
вбдліў -іву, часцей адліў
вбдмель-ллю [льлю], -лей

воданепрымальны
водапаглыцнільны
водападача -чы

водападвбдзячы
водапад'ём і водападымён-

вбкал і вбкала прысл., час-

Юю адмёліна, адмёль

цей вакбл

вокамгиёцпа прысл,

вокамгиёппасць [сьць] -цю

вбдпа-матбрины

вокамгнёпне

-му, -ме; -ші

вбдпа-меліярацьіішы
вбдна-саляви фізіял.
водпаспартыўны

мальнікгідр., для абодвух

вбдпа-спіртавы

вбкіе гім., -су, -се, -саў

пе [пьпе] гідр., адпаведна

водапад'ёмнік ё водапады-

-ка, -ку, -каў
водапад'ёмны і водападымальны
водападзёл геагр., -ла, -ле,
-лаў; перан., -лу, -пе
водападзёльцны

водапаліўпі

водапанілібние [ньце] -нні
водаправёд -да, -дзе, -даў
водаправбдна - капцалізацыйны
водаправбдпы
водаправбдчык [чч] -ка, -ку,
-каў

водапранікальнаець

[сьць]

-дю

водапрацікальны

водапрыёмнікгідр., -ка, -ку,
-каў
,
водапрыёмныгідр.

вбдар -ру, -ры, -раў і водыр

водаразббрны
водараздатчык [чч] -ка, -ку,

-каў
водаразмеркавальнік [зьме]
-ка, -ку, -каў
водаразмеркавальны [зьме]

водараспылбнне [ньне] -нні

водараспыляльнік -ка, -ху,
-каў
водарастваральны

водараствбрны гім.
вбдараецевы [сьце] бат.

гвбднаець [сьць] -цю

водцаэнергетичны
вбдпік -ка, -ку, -каў
вбдны
-ддзю
[тп]
вбдпаведзь

[дзндаю), гдзей і -дзяў
вбдпуск [тп] (адпачынак)
-ку, -каў; (дзеянне) -ку

вбдруб гіст, -ба, -бе, ми.
адрубы, -боў
водрубны
водсвет [тсьве] -ету, -еце,
-етаў і адсвёт

вбдступ [тст] -пу, -пе, -паў
вбды вод і водаў
вбдыр -ру, -ры, -раў, часцей
вбдар

вбдырны часцей водарны
воепачальнік -ка, -ку, -каў
вбжаг -га, -гу, мн. ажагі,
-гоў
вожык -ка, -ку, -каў
вбжыкавы
вбожыкавыя заал., наз.

вожыкам разм., прысл.
вбжыкаў
вбожычыха -ысе, -ых

воз вбза, вбзе, мн. вазы, вазбў

вбзера -ры, мн. азёры, -р і
граў и.
возеразнаўства -ве
возеразнаўчы

вбзірк (погляд) абл., -ку,
вбдарасці [сьці] -цей, адз.
-каў
водарасць [сьць], -цю
вбзка [ск] вбзцы [сц], -зак
вбдарпы і вбдырны
вбзпік [зьні] раз»я., -ка, -ку,
водарэгулявальны 792.
-каў
водаструмённы 727.
Вбзпік [зьні] астр., Вбзпіка,
водатрываласць [сьць] 722.,
Возніку
-цю
вбзніцкі [зьні]
водатрывалы
пбзпіцтва [зьні] -ве
нодаўмяшчальнаець [сьць]
вбзчык [шч] -ка, -ку, -каў
-цю
вбзчыцкі [шч]
водаўмяшчальня -льні, -лень
вбін [ойі] -па, -пе, -паў
і -льняў
вбінскі [ойі]
водаўстбйлівасць [сьць] -цю
вбінетва [ойі] высок., -ве
водаўстбілівы
вой выкл.
водачариалка -лцы, -лак
[пьцпе] -нні, -пняў
анпе
вбйк
водачарпальны
разм., незак., -аю,
аць
войк
вбдблеск -ку, -каў
-ае, -аюць
-аеш,
вбдбліск -ку, -каў
зак., -НУ,
.,
зм
ра
дь
пу
йк
вб
вбдведы і вбдгедкі [тк] адь
уц
-п
е,
-п
,
еш
-н
паведна -даў; -дак, часцей
вбйска -ку, -к ў -каў
адвёдкі
йта, войЦе,
вб
,
ст
гі
йт
во
вбдгалае -су, -се, -саў
аў
йт
во
адг
вбдгаласкі -каў, адз. во
войтаўна гіст., -пе
дасак, -ску
йтаўства гіст., -ве
во
вбдгук -ку, -каў
й,
чэ
ва
,
чы
вб
.
мн
,
ку
вб
ка
вб
ў
ля
-л
,
вбдгулле [льле] -ллі
,
ма
чы
ва
і
мі
ча
па
м,
ча
ва
л.
ыс
воддалск абл., пр
воддаль прысл.

вбдзыў -ыву, -ыве, -ываў

вачах; з ліч. 9, 9, 4 - вокі

(пьне]

-нпяў
вокамгиёнцы
вокарўхальны анат.
вокісел

гім,

-пині,

-слу,

[сьле], -слаў
вокіспакрўтиы тэг.
вбкіспыгім.

-сле

вбкладачны
вбкладка [тк] -дцы[цц], -дак

воклік -ку, -каў
вокліч -чу, -чы, -чаў
вбкцішча (акно) абл, -чы,

-ч і -чаў
вбкны акоп, вбкнам, -амі,
-ах, адз. акпб, -пе
вбкрык -ку, -каў

вол вала, валё, валбў
вблава -ве
Вблагда г., Волагдзе
вблак -ку, -каў

вблакам прысл.
вблае -са, -се, мн. валасы,
-сбў; зб., -су, -се
заал.,

воласагалоў

-бва,

-бве, -бваў
воласападббны

вблаець [сьць] гіст., -цю,
мн. вбласці, валасцёй
вблат -ата, -аце, -атаў

вблатаўскі і валатбўскі
Волга р., Волзе
Вблга-Данскі

канал

судпаходны

Вблга-Данскога.

суднахбднага канала
волевыяўлённе [ньне] -нні
кніжн.,
вбленс-пблене
прысл.
вблечка -чцы[цц]
вблжскі [лшск]
вбдка разм., прысл.
вблкасць [сьць] разхм., -цю

вблкі разм. і вбгкі, вбглы
Вбалхаў р., Вблхава, Воблхаве
вблхаўскі
вбльпа прысл.
вольнаадпўшчанік[тп] гіст.,
-ка, -ку, -каў
вольнаадпўшчаніца

[тп]

гіст., -цы, -ц

вольнаадаўшчаны [тп] гіст.

вольналюбівы

вольнанаёмны
вбльпасць [сьць] -дю
вбльвая гіст., наз.

пбльніца гіст. ёў разм. -ЦЫ
вольны
вольт спарт., Вбльта, Вбльце, вбльтаў; эл., вбльта,
вбльце, вбльтаў; (пры падліку) вольт
вбльта (тканіна) вбльце
вбльтавы: вольтава дуга
вбльтавы (пашыты з вольты)

вольт-ампёр фіз. вольт-ам-

вуглебетон
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пёра, вольт» ампёры, вольтампёраў; (пры

падліку)

воль:- ампёр
вбльфія бат., яі [йі]
вольха вбльсе, вольх і -хаў
вбля вблі
збляй-нявбляй прысл.
абл.,
(кулём)
вбмегам
прысл.
воп прысл., выкл.
вбпкава прысл.
вбоцкавае газ.
вбикавасць [сьць] -цю
вбпкавы
вбцкі разм., прыся,
вбпіе -су, -се, -саў
вбплескі -каў
вбпрамеццю [цьцю] разм.,
рыса.
вопратка -тцы [цц], -так

вбпыт -ыту, -ыце, -ытаў
вбпытпа-вытвбрчы

вблытнаець [сьць] -цю
вбпытна-эксперыментальны
вбпытнік -ка, -ку, -каў
вбопытпіцкі
вбдытніцтва -ве
“вопытны
вбраг -га, -ту, -гаў
вбрагаў
Воранава г. л., Воранаве
вбрацаўскі
Вбранаўскі раён Воранаўскага раёна
вбраны

вбрвапь уст., -пію
і варволь

ўіньшю]

вбрка разм., -рцы
вбрлікі бат., -каў, адз. ворлік, -ка, -ку

вбриы і вбрыўны
воре -су, -се
вбрсавы
вбрчык -ка, -ку, -каў
звбрыва -ве
ворывапрыдатны

вбеень -ипо (ньню), “пей
пбсецьскі часцей асёпні
пбсецевы

вбсець разм. -ццю Іцьцюо],

гдей і “цяў, часцей асёць

воск -ху

-лак

воскападббны

васпа -пе [сьпе]

-цю

вострасюжэтны

-ава,
вбстраў
астравы, -вбоў

жи.

-аве,

-ае, -аюць і вбхаць

вбхкі разм., часцей вблкі

вбхцуць зак., -пу, зеш, -пе,
пуць
вбхра -рыі бхра
вбхравыг бхравы
вбхрацыё бхраны
пбхрысты і бхрыеты
вбхрыць незак., -ру, -рыш,
грыць, -раць і дхрыць
вохці разм., выкл.
вбцат -ату, -аце
воцатнакіслыгі.
воцатнаэтинлавы

вбцатнік бат., -ку
вбцатніца -цы,-ц
воцатны
вочап -па, -пе, -паў
вбчапка разм., -пцы,

вочка вочку, вбчак

-пак

вбочніца ахнат., -цы, -ц , Час-

вочны
вбчы вачэй, вачам, вачамі
і вачыма, вачах, адз. вб-

.
у
ж
вош вошшу, вбшай

востраязікі
вбстры
збетрына бат., -не
вбетрыца бат., -цы

вбшчаны і васкаваны

вбецевы (сьце] рыб.
вбеці [сьці] рыб., -цяў
восець [сьць] -цю
вбеып геал., -пу, -пе, -паў

вбсыпка іцы
вось восі, вбссю [сьсюо], вбсей, вбсямі, аб восях
вось часц., выкл.
вось-вось прысл.
збсьмы

Врбцлаў г., Врбцлава, Вроцлаве
врбцлаўскі
ВСНГ [вэсээнгэ] (Вышэйшы Савёбт Нарбднай Гаспадаркі) гіст., м.,

ВТНУ

[вэтээпу]

нескл.

(вышй-

шая тэхнічная навучальная ўстанбва) ж., нескл.

вуйлевы
вуалётка -тцы [цц], -так
вуаліравацца

кезак.,

-ру-

сцца, “руюцца

вуаліраваць
-и

незак,

“русш, -руе, -руюць

-рую,

вбтчыннік [чч] [цьнпі] гіст.,
-ка, іу, заў

вуаль тэкст., ж. -ллю [льлю]

воўк ? воўка і ваўіа, ДМ

вўгад вугла, -лё, мн. вуглы,
лёў
аўгаль (выкапнёвае рэчыва) -лю, -лі, жн. вуглі,

вбтчынны [чч] гіст.

воўку і ваўку, Т ваўкам

і ваўкбм, мн. ваўкі, -кбў,
-гём, -камі, -нйх
воўкам прысл.

воўк-машина тэкст, воўц-

машыне, воўк-мацціц
воўна -пе
воўнаапрацбўчы

воўпанарыхтбўка

-бўцы,

“овак

воўнанарыхтбўчы
воўнапрадзённе [пьпе] -ші
воўнапрадзільны

воўнапрадзільня -льні, -лець
і -льпяў
воўнатрапальны
ВОХ выка.

“нак

-аеш,

вбхкаць незак., -аю,

цей вачніца

воўначасальцы
вбўчы

вбоспавы
воспапрышчэпліванце
[тыпе] мед., -пні

поспапрышчэпны мед,
воспіна [сьпі] -не, -и
вбепінка [сьпі] -іцы,

вострапахўчы
вострасатырычны
вострасацыяльны
вбстрасць [сьць] -цю, часцей
вастрыня
[сьць]
вострасюжк5тиасць

вбтчыпа [чч] гіст., -пе,

вбсемдзесят ліч., РД4] васьмідзесяці, Т васьміддзесядцю, [цьцю]
восемсбт ліч., Р васьмісот,
Д васьмістам, Т пасьмюстамі, Л/ васьмістах
вбсению [пьню] прысл.

“лцы,

востразаразны
востраінфекцыйны мед.
,
востракамбінацыйны
востраканёчнік -ка, -ку, -каў
востракантбвы
воетраканцбвы
востранакіраваны
вбстраны:
вострапалітіыічны

пвбтруб'е -б'і
вбтруб'евы
пбтум -му, -ме

-мю

абл.,

востразапалёпчы мед.

вот часц., часуей вось

вбрыўны часцей ворны
вбсевы ў асявій
вбсем ліч, РДЛ васьмі, Т

вбеілка

вбстра прысл.
востравугбльпік мат., -ка,
-ку, “каў
воетравугбльны
вострагалбвы
вострадэфіцытны

вбхаць пезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей вбухкаць
вбхканне [цьпе] -ші

вуаляхвбст заал., -ста, -сцёе
[сьце], -стаў

-лёў; (рэшткі згарання)
-лію, -лі, мн. вуглі і вуга-

лі, вуглёў і вугалёў
вугальны
вугальшчык -ка, -ку, -каў

пугальшчыца -цы, -ц
гугёльчык -ка, -су, -каў,
часцей вугольчык
вуглаватасць [сьць] -цю
вуглаваты
вуглавы
вуглазубы прых.
вуглазубыя заа.., наз.

вугламёр -ра, -ры,

“раў

вугламёрны
вуглеабагачальны
вуглсабагачэнне [пьпе] -нниі
вуглсачыстка -тцы [с'ц]

вуглеачышчальны

вуглебстбн 6у0д., -пу, -не

вуглебрыкст
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вуглебрыкёт -бту, -ёце

вуглепадарёд гхім., -ду, -дзе
вуглевадарбдны
вуглевадароды -даў
вуглевыпальвальны спец.
[цьне]
гуглевыпальванне
спец., -ині

вуглевыпальшчык -ка, -ку,
-каў

вугледрабілка -лцы, -лак
вугледрабільны
[сьпя]
вуглезабеспячэнне
ньце] -нпі

вуглездабывальны
вуглездабича -чы
вуглекіелата 2ім., -ацё
пуглскісабтны
горн.,
вугленагружальшк
-ка, -ку, -каў
вуглепагружальны
вуглепагружальпік -ка, -ку,
-каў
вуглепагружальны

вуглепагрузачны
вуглепагрузка [ск] -зцы [сц]
вуглепагрузчык [шч] -ка,
-ку, -каў

вуглепад'ёмнік і вуглепады-

мальцік горн., для абодвух -ка, -ку, -каў

вугаспад'ёмныі вуглепадымальны

вуглепалённе [ньне]
-нпі

вугольчык -ка, -ку, гаў ё

вугёльчык

вугбр вугра, -ры, -роў

вуграватасць [сьць] -цю
вуграваты
вуграияі вугранё розкаскл.,
для абодвуг РДМ

-няці,

Т лём, мн. лІЯты, -иЯт,
ліятам, -нятамі, гіЯтах
вугрападббиы

вугрбвы
вугрбвыя заал., наз.
вугрысты
вугрыца з3аал., -цы, -ц

вуда вудзе, вуд

вудар абл., -ра, -рў, -роў
вўдачка -чды Іцц], -чак

вуджаны

вуджэнце [ньце] -нні
вудзільна -не, -наў

спец.

вуглепастаўшчые -ка, зіў,

-кбў
вуглеперагружальпік горн.
-ка, -ку, -каў
вуглепрамивачны гор.
вуглепрамыелбваець [сьць]
-цю
-бўца,
вуглепрамыелбвец

-бўцу, -оўцаў

вуглепрамыелдвы

гуглеразрэз горн., -за, -зу,
-заў

вуглерудавбз мар., -за, -зе,
-заў

вуглісты 2ім.

вуглявбдныгі».
вуглявбды гхім., біяй., -даў,
адз. вуглявод, -ду, -дзе
вуглявбз -за, -зе, -заў

вуглявбзны
вуглякіслы
вуглякбп -па, -пе, -паў

вуглямба горн., -ла, -ле,
0,
-лаў
вуглямияйка 722, -ЫНйЦЫ,
-мек
вугляпбспасць [сьць] гор",
-цю
.
вугляпдсця гор.
вугляпал -ла, -ле, -лаў
вуглярка тэг., -рцы, -рак
пуглярбд 2ім., -ду, -дзе
вуглярддзісты
.,
вугляродны
вугляебе тэжт., -са, -сё, -саў
вугляхімія -іі [81]

вузканацыяпёльны [ск]
вузканбеы[ск]
вузкапаёчы /(ск]

вузкаплёцачны[ск]

вузкапрактычны [сі]
вузкапрафесіянальны і вуз-

капрафесійны [ск]
вузкарадкбвы [ск] [тк]
вузкаспецыялізаваны
[сьпе]

[ск]

вузкатвары[ск]
вузкі [ск]
вузлаватасць [сьць] -дю
вузлаваты
вузлавы
вузлавязальнік і вузлавяз
тэкст., адпаведна -ка, зіу,
-каў; -за, -зе, -заў

вудзільны

вудзільшчык -ка, -ку, -каў
вудзіцца незак.,

вузкалдбасць [ск] [сьць] -цю
вузкалббы[ск]
вузкамясцбвы[сіі]

вузкаспецыйльны[ск] [сьпе]
вузкасць [ск] [сьць] -цю

вўдзіцца,

вўдзяцца

вудзіць незак., вўджу, ВЎдзіш, вудзіць, вўдзяць

вуглепадавальныгорн.

вуглепадббны

вугблле [льле] -ллі
вугбльцік -ка, -ку, -каў

вуж Р вужа і вужа, Д вужў і вужу, Т вужом івўжам, М вужы і вўжы, мн.
вужы, вужоў
вужавіцне [пьне] -нні

вужака разм., -ёцы, -ёк
вужаня і вужапё рознаска.,
для абодвух РДМ -няці,
Т -нём, мн. -пяты, -нят,
-нятам, -нятамі, -нятах
вужападобныя заал., наз.
вужачы
вужлак разм., -ка, -кў, -коў
вужбвы

вужбўнік бат., -ку
вужбўпікавыя бат., наз.

вузлавязальны і вузлавязны
вузлаўлбўнік тэгх., -ка, -ку,
-каў
паўзы вузаў
вўлачка -цы [цп], -чак і
вўлка
вўлей вулея, вўлею, вўлеем,

вўлеі [ейі] ё вулля [льля],
вуллём, вуллі,
вуллю,
мн. вуллі, вуллёў, вуллям,

вуллямі, вуллях
вуліца -цы, -Д
вулічны

вулка разм., вулцы, вўлак,
часцей вулачка
вулкан -па, -не, -наў
вулкапагёнцы спец.

вулканалагічны
вулкапалёгія -і [(1й1]
вулканізаваны 7э2.

вужвшча -чы, -ч і -чаў
вуза (пчаліны клей) вузё
вўзгалаўе -ўі [ўйі]), -ўяў

вулкапізавацца незак., -зу-

вуздэчкавы
вузёй прыса.
вузбйшы

вулканізатар (рэчыва) -ру,

вуздзчка -чцы [цц], -чак

вузбльчык -ка, -ку, -каў

вузёць незак., -ёе, -бюць

вўзіць незак., вўжіу, вўзіш,
вузіць, вўзяць
вузка [ск] прысл.
вузкаваты[ск]
вузкавёдамасны [сі]
вузкагалбвы[ск]

[сьць]

вузкадбішы(ск]
вузкадыялёктны [ск]
вузкакалёйка [ск] -ёйцы,

-бек
вузкакалёйны[ск]
пвузкакласавы[ск]

вузкалісты [ск]

вулканізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зўсш, -зуе, -зўюць
-ры, -раў;

вузел вузла, -лё [зьле], мн.
вузлы, -лёў

вузкагбрлы [ск]
вузкагрудасць [ек]
-дю
вузкагрўды[ск]

ецца, -зўюцца

(спецыяліст)

.

“ра, -ру, -раў
вулкапізацыійны

вулкапізацыя -ыі [ыйі]

вулкацізм геал., -му, мо
вулкаціт геал., -іту, -іце
вулкапічны
вулканблаг -га, -гу, -гаў
вуллёвы [льлё]
вульгарца прысл.

вульгарна - матэрыялістыч-

ная
ны
вульгарпа-сацыялагічны

вульгарпасць [сьць] -цю
вульгарны
вульгарызавапа прысл.
вульгарызаваны

вульгарызавацца зак. ё пезак., -зўсцца, -зуюцца

вульгарызавёць

зак. і

пне-

зак., -зўю, -зўсіп, -зус,
.
-зўюць
вульгарызатар-ра, -ру, -раў

выбеліцца
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вульгарызатарскі

ААА

вульгарызатарскі
вульгарызатарства -ве .
вультарызйцыя -ыі [ыйі]
вульгарызм лінгв., -ма, -ме,
.

-маў

вульфепіт хік., -іту, -іце

вупдэркінд -да, -дзе [ньдзе],

-даў

вуць часц.
вупраж -жжу
гўпражны
вурзпуць разм., зак, -нЎ,
-бш [зьне], -пё, -нём,
-пяцё, -аўць
разм.
вуркатанне [пьне]
аі, -нняў
незак,
вуркатаць разм.
вуркачў, вуркочаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
вуркатлівы
вурчанне [ньпе] -нні, -нняў

вурчаць незак., -чў, -чыш,
“паць, -чым, -чыцё, -чёць
вусанбгія заал., наз.
вусаты

вусач заал., -ча, -чы, -чоў;
разм., -ча, -чу, -чоў

вўсеневы заал.
вўсель -ня, -ні, -няў; зб.,
-пю, -ні
вўсікавы
вўсікі -каў, адз. вусік, -ка,

-ку
вусна прысл.

-пуць
вучапіца -цы, -Д
вўчапы

.

вўчапь вучня, -ню, -няў.
вучгас (вучэбная гаспадарка) -са, -се, -гаў

вучкбм (вучнёўскі камітэт)
-ма, -ме, -маў
вучнёўскі
вучнёўства -ве

вустрыца -цы, -ц

вустрыцавёд -да, -дзе, -даў
вустрыцавбдства [цтв] -ве
вустрычны
вустрычныя заал., наз.

вусце [сьце] -ці, -цяў

вўсцевы[сьце]
:
вусцейка [сьде] бат., -ку,

гкаў

вусцілка [сьці] -лды, -лак
вўсцілкавы[сьці]
вўсціш [сьці] абл., м., -шу,

[сьці]

разм.,

прысл.

[сьці]

[сьць]

вусцішны[сьці] раз,

вусы вусбў, адз. вус, вўса,
вусе
вўтка (пасудзіна)

і разм.

(чутка), -тцы [цц], -так

вух выкл.

вуха вўху, мн. вушы, вушэй, вушём, вушамі, ву-

шах; з ліч. 9, 9, 4--вўхі
вухавёртка заал., тцы [цп],

-так

вухканне і вўханнпе [ньце]

выарфбўвацца незак., -аец.
ца, -аюцца
выарфбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выбавіцца разлм., зак, вй-

баўлюся, выбавішся [сься],
-віцца, -вяцца

вибавіць разх., зак., выбаўлю, выбавіш, -віць, -вяць
віибалбатацца разм. вак,

-бачуся, -бачашся [сься],
-бачацца, -бачуцца

зак.

разм.,

вучбба -бе

выбалбатаць

.
вучбны прым., наз.
вучылішча -чы, -ч і -чаў

чуць
выбалбатцуць разм., зак Э
-пу, -неш, -не, -нуць
выбалббтванне [пьпе] раза..,

-бачу, -бачаш, -бача, -ба-

вучбнасць [сьць] -цю

,
,
вучыилішчны
вучыцца незак., вучуся, Вучышся [сься], вўчыцца,
вучымся, вўчыцеся, вўчацца

-нні
выбалббтваць разм., незак.,

-аіо, -аеш, -ае, -аюць

вучэбца-вытвбрчы

вібар -ру, ры
выбаранаваны
выбаранаваць зак., -ную,
-пуеш, -нуе, -пуюць

вучббна-дбеледцы [сьле]
вучэбна-інетруктійўны
вучэбна-канеультацыйны

-аецца, -аюцца
выбаранбўваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

вучаць незак.,

вучу, вў-

чыш, вўчыць, вучым, вўчыце, вучаць

вучэбна-дапамбжны

выбаранбўвацца.

вучэбпа-метадычны
вучэбна-пагаядны
вучэбна-пазнавальпы

выбарачна прысл.
выбарачны
Выбарг г., Выбарга, Выбар-

вучэбпа-трэнірбвачны
вучэбна-тэлевізійны

вучэбцы
вучэнне [ньне] -нві, -нняў
вушак -ка, -ку, -коў
вушанка -нцы, -нак
вушасты ў вушаёты
вушка -шку, -шак
вўшкі кул., шак
вушнік разм., -ка, -ку, -коў
вушны
ВЦВК [вэцэвэка] (Усера-

сійскі Цэнтрёальны Выканёўчы Камітэт) гіст., м.,

нескл.
ВЦСПС [вэцээспэзе]

(Усесаюзны Цэнтрёльны Савёт Прафесіянёльных СаЮзаў) м., нескл.

ВЧК

[вэчэка]

(Усерасій-

ская Надзвычайная Камісія па барацьбё а контр-

рэвалюцыяй, сабатажам і
спекуляцыяй)
гіст., ж,

неска.

вы займ., РЛ вас, Д вах, Т

вамі

віарацы

виарацца зах, -рацца, -руцца
виараць

зак.,

гра, -руць

“Ру,

незак.,

гу

вучэбна-епартыўны

вўсна-размбўны
вўснасць [сьць] юр., -цю
вусны наз., -наў
вўсны прым.

вўсціццшасць
разм., -цю

вухпуць зак., -гу, -пеш, -не,

вучэбна-педагагічны

вўсна-паэтычны

-шы
вусцішна”

вухналь -ля, -лі, -лёў

-раш,

выбаргекі [хск]
выбарка -рцы, -рак
выбарнасць [сьць] -цю
выбарны
вибарчы
выбаршчык -ка, -ку, -каў
выбаршчыца -ды, -ц

выбары -раў
выбаўлённе [ньне]

разлм.,

“нні

выбаўлсныразм.
выбаўляцца разх., незак.,
“яюся, -яешся[сься], -Яецца, -яюдца

выбаўляць разм, незак.,
-яю, -леш, -яе, -Яюць
выбачальпасць [сьць] -цю
выбачальны
выбачацца незак., -ёецца,
“аюцца.
выбачаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -Аюць
выбачлівасць [сьць] -цю
выбачлівы
выбачнасць [сьць] -цю
выбачыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць

выбачэцне [пьпе] -ппі, -пняў
вібегацца раза, зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

выбегаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

разм., для абодвух -ппі

вімарфаваны
выарфавацца зак, выарфу-

выбегчы

зак,

ецца, -уюцца

вмарфаваць зак. выарфую,

гежыш, -ежыць, -егуць
выбелены

“уеш, -уе, -уюць

выбеліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца

вўхкаць і вўхаць разм., недля

абодвух

-аеш, -ас, -аюць

-аю,

[хч]

зак,

-егу,

вывалачы
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рыбеліць зак.,

-ліш,

-дю,

“ліць, -ляць
выбелка -лцы

-зую, -зуеш, -зуе, -зуюць
выбрапзбўвацьспец., незак...
-аю, -асш, -ае, -аюць
выбрацце [ньпе] -нпі

выббльванне [ньне] -нні

выбёльвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
“аюцца
незак., -аю,
выбёльваць
-аеш, -ае, -аюць
гыбівалка -лцы, -лак
выбівальпытэг.
выбівёнпе [ньне] -нні
выбівёцца незак, -аюся,
-аецца,
[сься],
-дешся

-дю

выбіральны спец.
выбіральшчык -ка, -ку, -каў
выбіральшчыца -цы, -ц

выбіранне[ньне] -нпі
выбірацца незак. -аюся,
-бецца,
ешся [сься],
-ёюцца

выбіраць незак., -йю, -ёеш,
-4е, -дюць
выбіты
выбіўка спец., сіўцы
выбіўны спец.

выб'юся,
-б'ецца,

выб'ю, -б'еш,

вабіць зак.,

-б'е, б'юць
выбліск-ку, -каў

-ае,

выблытаны
виблытацца

зак.,
[сься],

-аюся,
-аецца,

выблытаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выблітванне [ньце] -нпі

выблятвацца незак., -аюся,
-аецдца,
(сься],
аешся

-аюцца
выблытваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

выбухны
выбуховабяспёчны [сьпе]
выбуховацебяспёчны [сьпе]

вябраць зак., выберу, -раш,

гра, -руць

выбрукаваны

вибрукаваць зак., -кую, -ку-

еш, -куе, -куюць
выбрукбўванне [пьне] -нні

выбрукбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
выбрукбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

выбрывённе [ньне] -нні
выбрывёцца незак., -бюся,
-аецца,
[сься],
-бешся
-аюцца
-ёю,
незак,
выбрываць

-беш, -ёе, -аюць
выбрыкванне ньне] -нні,
-нняў
выбрыкваць незак., (пра ко-

ней) -ае, -аюць; (пра ча-

лавека) разм., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выбрыкі -каў, адз. выбрык,

выббісты [ойі] і выббйпы
выбрадзіцца

спец.,

зак.

выбрадзіць

спец

зак.

дзіцца, -дзяцца .,
-дзіць, -Дзяць

вябракаваны

гіябракаваць зак., -кую, -кусш, -куе, -куюць
выбракбўванпе [пьпо] спец,
-плі

выбракбўвацца гхезах., -аеццца, -аюцца
выбракбўваць езак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выбракбўка спец, -бўцы
спец.,

выибрыкпуць згак., (пра конёй) -не, -нуць; (пра чалавека) разм., -ну, -пеш,

-не, -нуць
вибрысці [сьці] зак., выбры-

ду, -дзеш, -дзе, -дуць

выбрыты

выбрыцца зак., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца

-ыеш,

выбудаваны

выбудавацца разм., зак. выбудуюся, -уешся [сься],

,

-ўецца, уюцца

выбудаваць зак., выбудую,

гуеш, -уе, -уюць

выббіпа [ойі] -пе, -п

вибранзаваць»

выбухаць незак., -4е, -ёюць
віябухнуць зак., -по, -пуць

-“руцда

выбрыць зак., -ыю,
зые, -ыюць

Зак,

выбудоўванне [пьпе] -нні

выбудбўвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься]
гаешся

-аюцца
выбудоўваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
выбуксіравапы
вибуксіраваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

-ку

незак.,
выбліскааць
-аюць
вібліснуць зак., -пе [сьне],
-нуць
аешся
-аюцца

выбухаць разм., зак.,

выбраныя наз.
выбрахаць разх., груб., зак.,
-ашу, -ашаш, -аша, -ашуць
выбрацца зак., выберуся,
-рацца,
[сься],
грашся

выбівачка тэт, -чцы [ца],
-лак
выбіральнасць [сьць] спец.,

-б'юцца

выбух -ху, -хаў

,
Д
гды
выбрапы

где, -дюць

зак.,
[сься],

-рыць, -раць

выбраннік (ньпі] высок., -ка,
-ку, -каў
выбранпіца [цьні] высок,

-дюцца
выбіваць незак., -ёю, -аеш,

вябіцца
-Фешся

выбурыць зак., -ру, -рыш,

-аю,

зак. -рую,

“руеш, -руе, “руюць
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ў
б
р
і
с
к
выбу
-асш, -ае, -аюць
віябурапытэг.

,
а
ц
ц
с
а
,
.
к
а
з
е
а
н
ц
ц
а
в
р
ў
б
ы
в

-аюццпа
выбўрваць пезак., -а1, -асш,
-ае, -аюць

выбухбвасць [сьць] -цю

выбухбвы
выбўчваше [ньпе] буд., -нпі
выбучвацца буд., незак.,
-аецца, -аюцца
выбўчваць буд., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выбуяць разм., зак., -яе,
-яюць

выбывённе [пене] -нні
выбываць незак., -ёю, -беш,

-4е, -аюць
выбыццё [цьцё] -цці
выбыць гак., выбуду, -дзеш,

;
“дзе,-дуць
выбяганне [ньне] -нні
выбягаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -ёюць

вывад -ду, -дзе, -даў
вывадак -дка

[тк],

“дку,

-дкаў

вывадзіць разх., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
виавадка [тк] -дды (цп]
вывадны тэ2., анат.

выважаны

выважванпе [ньне] -нні
выважвацца незак., -аецца,
-аюцца
,
ю
а
г
,
ак.
нез
ь
ац
жв
выва
-аеш, -ае, -аюць
выважыць зак., зку, Кыш,
жыць, -каць
вываз -зу, зе
зак,
вывазіцца
газішся [сься]

-ажуся,
-азіцца,

-азяцца
вявазіць зак., -ажу, -азіш,
-азіць, -азяць

вігазка [ск] -зцы [сц]

вываз
,
вываксавацы
ква
ЫВ
Вы
к.
за
ь
ц
а
в
а
с
к
а
в
ві
сую, -уеш, -уе, зуюць
ю,
-а
,
х.
за
не
ь
ц
а
в
ў
б
с
к
а
в
вы
гаеш, -ае, -аюць
п
а
в
к
а
л
а
в
ы
в
і
е
н
п
і
к
а
л
а
в
вы
х
у
в
д
о
б
а
я
л
д
е]
ьц
[п
не
-ппі
ц
а
в
к
а
л
а
в
ы
в
і
а
ц
ц
а
к
а
л
а
в
вы

ю-а
а
н
д
е
в
а
п
д
а
,
к.
за
не
ца

;
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
б
ся,
я
с
ш
е
а
я,
юс
-а
;
а
ц
ц
ю
-б
[сься], -аецца, -аюцца
ь
ц
а
в
к
а
л
а
в
ы
в
і
ь
ц
а
к
а
л
а
в
вы
ю,
-а
а
н
д
е
в
а
п
д
а
незак.,

,
сш
-а
1,
-а
ь;
юц
-4
е,
-а
«дош,
гае, -аюць
вывалачаны
ць
ча
-а
,
ку
-а
,
к.
за
ы
ч
а
л
віпа
;
ць
ку
-а
,
це
ча
-а
м,
ча
-а
гача,
і
кл
-а
а,
кл
-а
,
ак
ал
тв
ві

вывучыцца

АА

вывалачыся

ААПТ

вывалачыся

-акуся,

зак.,

1

гачашся [сься], -ачацца,
ачамся, -ачацеся, -акуцца;
вывалакся, -лаклася, -лакліся

вывалены
,
виваліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца

вываліць зак., -лЮю, -ліш,
,
-ліць, -ляць
вывальванне [пьле] -нні
вывальвацца хезак., -аюся,

-гаешся
-аюцца

-аецца,

[сься],

вывальваць

:
пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
.

выиванджапны

вивапдзіцца

зак.

[пьдзі]

гдзіцца, -дзяцца

зак.,
[ньдзі]
вявандзіць
гджу, -дзіш, -дзіць, -Дзяць
выиыванітаваць разм., зак.,

-туе
разм., зак.,
вываражыць
-ку, -кыш, -жыць, -жаць
віявараны
выварат (выварацень) -ату,
-аце, -атаў; (адваротны
бок тканіныі пад.) і мед.,

-ату, -аце
віваратка абл., -тцы [цп],
-так
виваратны
віяварацень -атня,
-атні,
-атняў
вывараць -ццю [цьцю], -цей
і -цяў

выварванпе [ньне] -шші
выварвацца незак.,

-аюцца

-аецца,

выварваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
віварка (дзеянне) “рцы;
(пасудзіна) разм., “рцы,
-рак
віиваркі спец., -каў
выварнитэх.
выварбчванне [ньне] -пні

выварбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

выварбчваць
незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выиыварыцца зак, -рыцца,
“рацца
віяварыць згак., -ру, -рыш,
рыць, -раць
вівастраны
вивастрыцца зак.,

“рыцца,

грацца
вывастрыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, “раць
вяведаны

выведаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вывёдвапне [цьпе] -шпі і
выведы
вывёдвацца незак., -аецца,
“аюцца
вывёдваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
виведзены

вывёбдка

[тк]

раза,

-дцы

іцц]

вывбдчык [чч] разм., -ка,
-ку, -каў
вывёдчыца [чч] разм., -цы,
,

-П

вітведы разм., -даў, часцей
вывёдванне

вывезены
вівсзці [сьці] зак., -зу, -зеш,

-зе, -зуць
вывёйванпе

-ппяў
вывёйвацца

-нпні,

[цыпе]
с.-г.,

незак.,

-аецца, -аюцца
вывёйваць с.-г., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вывераны

вывергнуты

вывеяцца зак., -еецца, -еюуца
вісяць Заг., -ёЮ, -геш, -ее,
-еюць
вывіванне [ньне] -цні
вывівёцца незак., -аецца,
-аюцца
вывіваць незак. -4ю, -беш,
-4е, -йюць
вывіднець зак., -се

вывіжаваць разм., зак., вцвіжую, -уеш, -уе,

-ўюць

вывіжібўвание [пьпе] -нні

вывіжбўваць разм., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

вывіты
вывіх -ху, -хаў
вывіхваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

вивергнуцца фізіял., геал.,

вывіхнуты
вывіхнуцца

віявергнуць

гнуцца
вывіхпуць зак., -пу, -неш,
-пе, -нуць
вивіць разм., зак., выў,
выўеш, выўе, выўем, виў-

зак., -пецца, -пуцца
фізіял.,

Зак.,

гу, -пеш, -не, -нуць; геал.,
-це, “нуць

выверка -рцы
вивернуты
вывернуцца
зак.,
-нешся
(сься],

-пуся,
-пецца,

“нуцца
виверпуць зак., -тгу, -пеш,
-не, -нуць
виверты разм., -ртаў; адз.
выверт, -рту, -рце
виверцець зак., -рчу, -рціш,
“рціць, -рцяць
вывёрчваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
выивершыць зак., -шпу, шыш,

“шыць, -шаць
выверыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць

вывесіць зак., -ешу, -есіш,
-есіць, -есяць
вывеславаць зак., вывес-

лую, -усш, -уе, -уюць
вывесці [сьці] зак., віведу,

зак.,

-пецца,

еце, выўюць
вывбджвацца незак.,
ца, -аюцца
вывбджваць

разм.,

-аецнезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

вывбдзіцца кезак., -дзіцца,
“дзяцца

вывбдзіць
незак.,
даку,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

вывбднасць [сьць] с.-г., -цю
вывбзіцца незак., -зіцца,
“зяцца
вывбзіЦь
незак.,
-0кУ,
-бзіш, -бзіць, -бзяць
вывбрванне [пьпе] -нні
вывбрвацца незак., -аецца,
-аюцца
вывбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вывбстрывапне (ньпе] -ині

-дзеш, -дзе, -дуць

вывбстрывацца незак., -аец-

ведзецца, -дуцца

вывбетрываць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
выивуджапы
вывуджванне [пьпс] -нпі

вывееціея [сьці]

зак., вія-

виветрапаець [сьць]
-цю

геал,

выветрацы
виветраць зак., -ае, -аюць
вывётрывальнасць
[сьць]

геал., -цю
вывётрыванне [цьпо] -пні
выветрывацца пнезак., -асцца, -аюцца
вывётрываць незак, -аю,
“аеш, -ае, -аюць
выветрыцца

зак,

“рыцца,

грацца
выветрыць зак., -ру, -рыш,
-“рыць, -раць
вівешаны
вывёшвание [пьпе] -ипі
вывёшвацца езак., “аецца,
-аюцца
вывёшваць
незак,
гасш, -ае, -аюць
віивеяны

-аю,

ца, -аюцца

вывуджвацца кезак.,

ца, -аюцца

вывуджваць

незак.,

-аеш,-ае, -аюць

-аец-

гаю,

вівудзіць зак., -діку, -дзіш,
-дзіць, -дзяць
зіывучапасць [сьць] -цю
віявучаны

вывучацца незак.,

“аецца,

-аюцца

вывучаць дезак., -4ю, -4аеш,
-4с, юць

вывучваше [пьпе] -пі
вывучвацца хкезак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

гаюцца
вывучваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вывучка -чцы [цп]
вівучыцца

зак.,

-чуся,
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“чышся [сься], -чыцца,
-“чацца
вывучыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
вывучэнец разх., -нца, зіу,
“нцаў

выгадуюся, -уешся [сься],

-уецца, -уюцца

віягадаваць зак.,

суеш,-уе, -уюць
выгаданы

выгадул,

выгадаць зак., -даю, -даеш,

вывэнджвацца кезак., -аецца, -аюцца
вывэцджваць лезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вывядзённе [ньне] -нці

“дае, -даюць
выгадваше [пьпе] -нпі
выгадвацца кезак., -аецца,
-аюцца
выгадваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вигадца прысл.
виыгадпаець [сьць] -цю

вывязаны

віягадны

вывучэнка раз.., -нцы, -пак
вывучэнне [пьпе] -ниі
вывэпджванне [ньне] -ппі

вывяжу,
зак,
вивязаць
жкаш, -жа, -яіўць
вывязванне [ньне] -нні
вывязвацца кхезак.,

-асцца,

гаюцца
вывязваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вывялены
віивяліцца зак., -ліцца, -ляц-

ца
вывяліць

зак.,

-лю, -ліш,

-ліць, -лЯць

вывяльванне [ньпо] -пні
вывяльвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
вывяльваць незак.,
-аеш, -ае, аюць
вывярацца незак., -аецца,
-аюцца

вывяраць незак., -ёю, -асш,
-й9, -4юць
фізіял., геал.,

вывяргацца

незак., -аецца, -ёюцца
вывяргаць фізіял., незак.,
-аюць;
-4ю, -дсш, -4е,
геал., -ае, -аюць
вывяржбцне [пьне] (дзеянне) -шпі; (вывергнутая

маса) вывяржЭнпі, -пияў
вывяслбўванне [ньне] -нні
вывяслбўваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

вигаблеваны
выигаблевацца зак., -люецца,
-лююцца
зак.,

выгаблеваць

-люю,

-дюеш, -люе, -лююць
выгаблёўванне [пьпе] -нпгі

выгаблёўвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца
выгаблёўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
вігавараны

зак.,
гіягаварыцца разх.,
руся, -рышся [сься], -рыц-

па, -рацца

вигаварыць зак., -ру, “рыш,

“рыць, -раць

выгавбрванне [ньне] -шиі

выгавбрвацца резак., -аюся,
-гасшся
-аюдца

[сься],

выгаворваць

пезак.,

-аецца,

-аю,

гае, -ае, -аюць

вигадавацца

выгаладацца

гаешся
-аюцца
выгалены

зак.,

-аюся,

-аецца,

[сься],

выигалець зак., -ее, -еюць

выгаліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца
выгаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць

выган с.-г., -пу, -не, -наў;
(дзеянне) -пу, -пе
выгапачныспеў.
вигандлеваны
-ліюю,
выгандлеваць зак.,
-люсш, -люе, -лююць
выганка спец., -нцы

кезак., -яецца,

выганйцца

-яюцца
выганяць незак., -Яю, -Яеш,
-яб, -Яюць
выгар -ру, -ры, -раў
выгараваць зак, выгарую,
гусеш, -уе, зуюць

выгараджаны

вигарадзіцца

зак.,

разлм.,

зак.,

виа
гарт
уецц
тав
аацІЦца зак., , -т“ту
еццаа,
выгартаваць зак., -тую, -туеш, -туе, “туюць
выгартбоўванне (пьпе] -ипі
выгартбўвацца хезак., -асцца, -аюцца
выгартоўваць кнезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
выгарына -не, -н
выгарышча -чы, -ч і -чаў
віигафтаваны

вигафтаваць зак., -тую, -ту-

сш, -туе, -туюць
выгафтбўвань незак, -атю,
-аеш, -ае, -аюць
выгаціць зак., -ачу, -аціш,
гаціць, -ацяць
выгачаны
выгачванне [цьне] -нпі
выгачвацца кнезак., -аецца,

-аюцца
выгачваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выгіб ў выгін адпаведна -бу,
-бе, -баў; -ну, -не, -паў
выгінйальны
выгінйнпе і выгібанне (пьне]
для абодвух -ппі
выгінасты
выгінёцца і выгібацца незак., для абодвух -аюся,
-аецца,
[сься],
-дешся
-аюцца
выгіпйць і выгібаць гезак.,

для абодвух -аю, -аеш, -ёе,
-йюць

вигладжапы

выгладжванце [ньне] -нні
выгладжвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

выгладжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выгладзіцца зак., -Дяуся,
[сься], -дзіцца,
гдзішся
“дзяцца

віягладзіць зак., -джу, -дзіш,

-джу,
зак.,
вигарадзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

-дзіць, -дзяць
виглуміць разм., зак., “млю,
-міш, -міць, -мяць

-дзішся

дзіцца, -дзяцца

вігаралы
выгаранне [пьпе] -нпі
вігараць зак., -рыць, -раць
вягарбіцца зак, -блюся,
“біінся[сься], -біцца, -бяцца
вігарблены
выгарваць і выгараць не-

гаг., адпаведна -ае, -аюць;

-4е, -аюць

выгарнуць зак., -пу, -неш,

не, “пуць

выгарбджванне [пьпе] -ппі

-аецца, -аюцца

выглушыць зак., -шу, шыш,
-шыць, -шаць
,
выгляд -ду, -дзе
выглядённе [пцьпе] -ппі
незак. (мець
выглядйць

выгляд) -аю, -аеш, -ае,
,
-йюць
выглядванце [пьпе] -пні
-аю,
пезак.,
выгаядваць
-аеш, -ас, -аюць

выглядзецьзак., (каго-што)
-джу, -дзіш, -дзіць, -Дзяць

пігаркі -каў
віягарцуты

разм.

пне-

зак., -аюся, -абішся (сься),

разм,

выгартаваны тэж.

[сься],

-джуся,

выгароджвацца

выгада -дзе

вінгадаваны

выгадоўвапне [пьне] -ппі
выгадбўвацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,
гаюцца
выгадбўваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
віягаены разм.
выгаіць [айі] разм., зак.,
-аю, -аіш [айі], -аіць, -аяць

выгардбджваць кезахк., -аю,
гасп, -ае, -аюць

выглянуць зак., -пу, -иеш,
-пе, -пуць
выглянцавацы
пягляццавацца зак., -цуюся,
цусшся

-цуюцца

[сься],

-цуецца,
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выгляпцаБаць

выглянцаваць

зак.,

-цуюЮ,

-цусш, -цуе, -дуюць

,

выглянцоўванне [ньне] -нні
выгляпцбўвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аеццда,
-аюцца
выгляццбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, аюць .
выгиднне [ньне] -дні о
выгнашнік [ньні] і выгнанец
адпаведна -ка, -ку, -каў;

,
-нца, -пцу, -нцаў
выгнанніца [ньні] ё выгнанка

адпаведна

-цы,

-ц;

-пцы, -пак
выгпашніцкі [цьні]
выгпанніцтва ([ньпі] -ве
выгнаны

выгнаць зак., выганю, -ніш,
-ніць, -няць
выгпівапне [ньне] -нпі
выгніваць незак., -49, -4юць
выгпісці [сьці] і выгціць
абодвух
зак, для
-іюць
выгнутасць [сьць] -цю
выгнуты

-іе,

-пуць
выгнюсіць разм., зак., -юшу,

люсіш, -юсіць, -юсяць

выгбдна прысл.
выгбднасць [сьць] -цю

,

піць, няць

выграньвацие [ньне] -нні

выгрйньвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
незак., -аю,
выграньваць
-аеш, -ае, -аюць
віграцца (добра нагрэцца)

зак., -аюся, -аешся [сься],

гаецца, -аюцца
віграць (добра нагрэць)
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
выгружальнік т22., -ка, -кУ,
гкаў
,
вигружаны

выгружёцца незак., -аюся,
[сься], -ёецца,
гдешся
-аюцца
-4юЮ,
незак,
выгружаць
-беш, -ае, -ёюць
вигрузачны
зак.,

[сься],

-ужуся,

-узіцца,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выгбпісты і выпбсны, вынбсісты
выгбртванне [цьпе] -нні
выгбртвацца незак., -зецца,

-аюцца
выгбртваць
незак,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
гвыграбанпе [ньне] -ппі

выграбацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-йецца,

-бюцца
выграбаць незаг., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выграбены

выграбкі [пк] разгм., -бак і
-бкаў
выграбны

выграбці [пп] зак., -бу, -беш,
-бе, -буць

выграбціся [пд] разм., зак.,
-буся, -бешся [сься], -бедвыгравацне [пьпо] -нпі
выгравёцца незак., -аюся,
-дешся
[сься],
-ёецца,
-дюцца
выграваць незак., -йю, -йеш,
-4е, -аюць
вігравіравапы

-аяцца
выдаіць [айі]

гаіш [айі], -аіць, -аяць

выдалённе [ньпе] -пні

выдалены
выдаліць зак., -лю, -ліц,
-ліць, -ляць
выдалйцца незак., -Яюся,

-Яешся

[сься],

выдаляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
выдёшце [ньне] (дзеянне)
-пні; (твор) -нві, -нняў
незак.
выдарёцца разм,
гаецца, -ёюцца
выиыдарыцца разм., зак., -рыц-

да, -рацца

-ае, -ёюць
вягрызены

вигрызці [сьці] зак., -зу,
-зеш, -зе, -зуць
выгубіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
выгук -ку, -каў

выгўкванне [ньне] -нні
гыгукваць гезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

вигукцуць зак., -ну, -пеш,

-пе, -пуць

вигул -лу, -ле

выгўльванне [пьпе] -нні

выгўльвацца незак., -аюся,

“аешся
[сься],
-аецца,
“аюцца.
выгульваць
неёзак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
выгульны
вигуляцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца
выигуляць разл., зак., -яю,
-яеш, -яе, -яюць
выдавашце [цьне] -ппі
выдавацца незак., -даёцца,
-даюцца
выдаваць незак., -даю, -да-ёш, -даб, -даём, -даяцё,
“даюць

выдарёц выдаўца, -дў, -цёў
выдагёецкі

выдавёцтва “ве, -ваў

выдадзены
вядаены

[сьць]

віядаскапаленасць
-дю

выдасканалены
видасканаліцца зак., -люся,

-лішся [сься], -ліцца, -ляцца
выдасканаліць зак., -лю,
-ліш, -ліць, “ляць

зузіць, -узяць

выгрузка [ск] -зцы [сц]
выгрузны спец.
врігрузчык [шч] -ка, -ку,

-яецца,

-яюцца

“нні
выдаеканальвацца

вігрузіць зак., -ужу, -узіш,

-аю,

зак.,

выдаскацальванце

выгрызёць незак., -4ю, -аеш,

выгбльванпе [ньне] -пні
выгбльвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься]
-аецца,
-аюцца

выдаіцца [айі] зак., -аіцца,

гузяцца

-аюцца

выгбдны

ца, -буцца

выгранены
віграціць зах., -ню,

,
-ніш,

-каў
выгрызацца незак., -ёецца,

выгбда -дзе, -д

незак,

-руеш, -руе, руюць

-узішся

выгнуць зак., -ну, -неш, -пе,

зак» “рую,

віягравіраваць

выгрузіцца

выгнуцца зак., -нуся, -нешся (сься), -нецца, -нуцца

выгбльваць

выдзед

[ньне]

незак.,
“аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

выдасканальваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

выдаткаванне [ньпе] -нні
выдаткаваны
выдаткавацца зак., -куецца,

-куюцца
видаткаваць зак., -кую,-куеш, -куе, куюць
выдаткі -каў, адз. выдатак,
-тку
выдаткбўванне [ньне] -нпі
выдаткбўвацца незак., -аецца, -аюцца
выдаткоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выдатца прыс.
выдатнаесць [сьць] -цю

выдатнік -ка, -ку, -каў
выдатпіца -цы, -ц
выдатны
выидахнуць разм., зак., -не,
-нуць; выдах, выдахла,
-лі
выдацца зак., -дасца, -да-

дуцца

выдаць зак.,

.

-дасі,

-дам,

-дасць [сьць], -дадзім, -да-

сце [сьце], “дадуць

выдача -чы, -ч
выдвараны
выдвараёцца хезак., -аецца,
-дюцца

выдвараць

-4ю,

незак,

-деш, -ёе, -аюць

выдварыцца зак.,

-рыцца,

грацца

віядварыць зак., -ру, рыш,

“рыць, -раць
выдварэнне [ньце] -нпі

выдзел -ту, -ле, -лаў
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выдзелены

выжарабіцца

тыны

выдраіць

выдзелены
выдзеліцца

зак.,
-люся,
-лішся [сься], -ліцца, -ляц-

ца
віидзеліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ЛЯць
выдзерты часцей выдраны
выдзерці зак. -ру, -раш,
-ра, -руць, часцей ви-

драць
выдзерцісл зак., выдзеруся,
-рашся

[сься],

“рацца,

груцца, часцей выдрацца
выдзеўбаны
выдзеўбпуць зак., -ну, -пеш,

-це, -пуць
гыдзеўбці [пці] і выдзеўбаць зак., адпаведна -бу,

-буць; -аю,
-беош, -бе,
-аеш, -ае, “аюць; выдзеўб,
-бла, -блі; выдзеўбаў, -ала,
-алі
выдзёўбвание [ньце] -нні

выдзёўбвацца незак., -аецца, -аюццда
выдзёўбваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выдзімальнытэг.
выдзімальшчык слец., -ка,
-ку, -каў
выдзімальшчыца -ды, -Д
выдзімапне [ньне] -нпі
выдзіманы

выдзімацца незак., -ёецца,
-аюцца.
выдзімаць незак., -ё1, -аеш,
-ёе, -ёюць
выдзіранне [ньне] -нні

выдзірацца незак., -ёюся,
-ёецца,
-аешся [сься],
“аюцца

выдзіраць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
выдзьмуты
выдзьмуханы

выдзьмухацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выдзьмўхванне [ньпе] -нні
выдзьмўхвацца незак., -аецца, -аюцца
выдзьмўхваць незак.,
-аеш, -ае, -аюдць
выдзьмудцца

зак.,

-аю,

-мецпца,

“муцца
выидзьмуць зак., -му, -меш,
-ме, -муць

выдзялёбние [ньпе] (дзеянне)
-нпі; .фізіяа., выдзялённі,

“шяў
выдзяляльны фізіял.

выдзяляцца пезак., -Яюся,
[сься], -яецца,
-Ясшся
“юцца
выдзяляць нкезак., -яю, -йеш,
-яе, -Яюць
віыдма -ме, -маў
выдбйванце [пьпс] -ипі
выдбйвацца лезак., -асцца,

“аюцца

выдойваць гезак., -аю, гаеш,

-ае, -аюць
віідра заал.,

“ры, -раў

[айі]

зак.,

-аіш,-аіць, -аяць
выдрайваць
хезак,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

выдўрванне

-аю,

пі
выдўрваць

выдраны

выдранй і выдранё рознаскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -пём, мн. -няты,
-цят, -нятам, -іятамі, -нятах
выдрапаны

выдрапаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выдратаваны
выдратаваць
разм.,
зак.,
-тую, -туе, -туе, -туюць
выдрацца зак., (адарвацца)

выдзерацца, -руцца; (вы-

брацца з гушчару) разм.,
выдзеруся, -рашся [сься],
“рацца, -руцца і выдзер-

ціся
ввідраць зак., выдзеру, -раш,
зра, -руць і выдзерці
а
выдрукаваныразл.
выдрукаваць
разлм., зак.,
-кую, -куеш, -куе, -куюць
выдрукбўванне [ньне] разх.,
-нні
выдрукбоўвацца

разх., незак., -аецца, -аюцца
выдрукбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выдрыгваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выидрыя
выдрэсіраваны
выдрэсіравацца зах., “руец-

да, -руюцца

відрэсіраваць зак., “рую,
груеш, -руе, “руюць

выдубіцца зак., -біцца, -бяц-

ца
выядубіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бЯць
выдублены

[пьпе]

разм,

незак.,
-аю, -асш,-ае, -аюць
видурыць разх., зак., “ВУ,
“рыш, -рыць, граць
разх.,

віндушапы
выдушвапне [пьпе] -нпі
выдушвацца хезак., -аецца,
-аюцца
выдўшваць гезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выдушыцца зак.,

-шыцца,

“шацца

выдушыць зак., -шу, -шыш,

“шыць, -шадь

выдыгаць разм., незак., -4ю,

-аеш, -4е, -4юць
выдых -ху, -хаў
выдыхальны
выдыханне

[ньне]

-нияў
выдыхёцца (губляць сілы)
незак.
-юся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца
выдыхаць (акрыяць) разм.,

зак., -аю, -зеш, -ае, -аюць
выдыхаць незак., (дыхаць)

-ёю, -ёеш, -ае, -4юць; (дотнуць) разм., -8е, -аюць

выдыхваць (дыхаць) незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і выдыхаць
выдыхнуты
выдыхнуцца

(знясілець)
зак., -нуся, -нешся [сься],

гнецца, -пуцца

выдыхнуць зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць
выедзены
віысезд -ду, -дзе [зьдзе], -даў
виезджаны[ждя:]
выёзджваць [ждж] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
виездзіць [зьдзі] зак., -джу

[жду],

-дзіш,

выдужаць разм., зак., -аю,

-дзяць
выездка [стк] -дцы

выдуманы
выдумацца

выемачны
выеміеты
выемка -уцы, -мак

-аеш, -ае, аюць
зак.,

-аецца,

-аюцца
видумаць зак.,

-аю,

-аеш,

-ае, -аюць
выдумка -мцы, -мак
выдумайние і выдўмвапне
ньце] для абодвух -ппі
выдумляцца і выдўмлівацнезак,
ца, выдўмвацца
адпаведна -яецца, -яюцца;

-аецца, -аюцца

выдумайць і

выдўмліваць,

выдўмваць незак.,

адпа-

-яе,
ведна -яю, -яеш,
-ае,
-яюць; -аю, -аеш,
-аюць
віндумшчык разжз., -ка, -ху,
гкаў
видумшчыца разх., -цы, -ц
][пьдзі] разм.
виыдундзіць
гпдзіш,
мджу,
зак.,
-ндзіць, -ндзяць
тядурапы разм.

-цні,

-дзіць,
[с”п]

выенчаны разм.
выенчыць разл., зак., -чЧу,
“ыш, -чыць, -чаць
выесці [сьці] зак., выем,
выесі, выесць [сьць], выедзім, віиесцо[сьце]), вы-

едуць; заг. выеш і выеж,
выешце [сьце] і выежце

[шц]

,

,

вехаць зак, выеду, выедзеш, віяедзе, выедуць;
высдзь
вікабраваць

разл.,

зак.,

“рую, -руёш, -руе, “руюць,

выжаброўваць раз.м., незак.
-аю, -аёш, -ас, -аюць
выжал паляўн., м. выжла,
,
-ле, -лаў
віжарабіцца зак., -біцца,
“бяцца, часцей азжарабіц-

ца
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выжарына

выжарына і выжара адпа.

ведна -не, -н; -ры, -Р

выжарышча с.-г, -чы, -ч і
-чаў

выжаты
выжаўціцца

-ўчуся,

выказаць

разм.,

-ўцішся

Зак.,

[сься];

.
а
-ўціцца, -ўцяцц
., зак., -ўчу,

віижаўціць разм

-ўціш, -ўціць, -ўцяць

вікаўчацы разм.

вижаць с.-г., зак.,

выпу,
,

гнеш, -пе, гуць

выжаць спарт., зак., Выж-

,

му, -меш, -ме, -муць

віжла паляўн., ж., -ле, -лаў
выжлуктаць (многа выпіць)
разм., зак., -кчу, -кціш,
-кціць, -кцяць, часцей вы-

жлукціць
вижлукціцца

зак.,

спеў,

-ціцца, -цяцца

выклукціць зак., (многа выпіць) разм., -кчу, -кціш,
гкціць, -кцяць і віяжлук-кчу,
(бялізну)
таць;
-кціш, -кціць, -КЦЯЦЬ

выжлукчаны
выжаўкчванне [цьпе] спец.,
-ші

выжаўкчвацца спец., незак.,

-аецца, “аюцца
выжлўкчваць спец., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

выжаятнік паляўн., -ка, -ку,
-каў

выжывальнасць [сьць] -цю
выжыванне [пьпе] -нипі
выжываць незак., -4ю, -асш,
-4е, -аюць
выжыльвацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, “аюцца
віижым спарт., -му, -ме,
-маў
выжымённе [цьпе] -нні

-аюся,
-аецца,

выжымацца пезак.,
[сься],
гаешся
-дюцца
вылымаць пезак., -4ю, -аеш,
-ае, “аюць
выжыпацца незак., -децца,
-аюцца

выжынёць пезак., -б9, -йеш,
-4е, -бюць
выжыты разл.

зжыць зак., выжыву, -веш,
-ве, -вуць
вызалаціцца зак. “ціцца,
-цяцца
вілзалаціцьзак., -ачу, -аціш,
-аціць, “ацяць
вызалачаны
вызалепы спец.
візаліцца зак., -ліцца, -ляц-

ца
визаліць зак.,
гліць, -ляць

-лю,

-ліш,

вызазбчванне (пьпе] -нні
вызалбчвацца пезак., -аецца, -аюцца

,
ю
а
.
к
а
з
е
н
ь
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а
в
вызалбч
-асш, -ае, -аюць
.
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н
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,
ь
л
е
ц
і
л

вызвалбнне [ньне] -пні
вызвалёнчы
вызвалены

вызваліцель -ля, -лю,

,

-ляў

і вызвалёнец
вызваліцельпіца -цы, -ц.

ся [сься], -ліцца, -ляцца
вызваліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць

вызваляцца незак., -ЯюсЯ,
-яецца,
[сься],
-Яешся
“яюцца
вызваляць незак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
вызваніць зак., -ню, -ніш,

-піць, -ІЯць
віазванцы часцей выкліканы

зак., вызавуся,
-вецца,
[сься],

-вуцца

вызваць зак., вызаву, -веш,

-ве, -вуць, часуей выклі-

каць
вызверыцца [зьве] разх.,
зак., -руся, -рышея [сься],

“рыцца, -рацца

вызверыць[зьве] разм., зак.,
“ру, рыш, -рыць, -раць
вызвбньванпе ньне] -нпі

вызвбцьвацца кезак., -аецца, -аюцца
вызвбпцьваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вызвярацца [зьвя] разм., незак., -бюся, -аешся [сься],
-йецца, -йюцца
вінздаравець зак., -ею, -сеш,
-ве, “еюць

выздараўлённе [пьпе] -нпі
выздараўліваць незак., -аю,
-“аеш, -ае, -аюць
визеленіцца

зак.,

-нюся,

-нішся [сься], -ніцца, -іяцца
віязелепіць зак., -лю, -піш,
іць, -няць
віязімаваць раз.., зак., мую,
-муеш -муе, -муюць
вызірйаць разх., незак., -4ю,
сш, -4е, -4юць
віязірнуць разм., зак., -пу,

-гіёш, -це, -цуць
вызнаваць разм., незак., вызпаіб, -аёш, -аё, -айць
разх.,

зак., -аю,

вызпачальнаець

[сьць]

вызпаць

-аеш, -ае, -аюць
кпіжи., -цю

вызначальнік
-ку, -каў
вызначальны
віязцачаны

кпіжн.,

-бюся,
-аецца,

зак.,

-чуся,

вызначаць незак., -4ю, -аеш,
-бе, -аюць
шазначыцца

чышся

(сься,

-чыцца,

-чацца
віязначыць зак., -чу, -чыш,
чыць, -чаць
-пні,
[цьце]
вызначэнне
,
-шяў
вязубіцца зак., -біцца, -бяцца

-біш,

візубіць зак., -блю,

вызваліцца зак., -люся, -анш-

визвацца
-вешся

вызначацца незак.,
[сься],
гасшся
гаюцца

“ка,

біць, -бяць
вызублены
вызўблівацца незак.,

-аец-

ца, аюцца
-аю,
вызўбліваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
вызубраны разм.
вызўбрывацца разм., незак.
-аецца, -аюцца
вызўбрываць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
вызубрыць разм., зак. -рУ,
грыш, -рыць, -раць

вызывае [пцьпе] -нні, часцей выкліканне
вызывацца незак., -аЮСя,
[сься], -аецца,
-дешся
“юцца, часцей выклікац-

ца
вызываць незак., -аю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей выклікаць

выігрыванне [ыйі] [пльне]
разм., ші
выігрываць [ыйі] (на муінструменце)
звычным
разм., незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
выйгравённе [ньне] -пні

выйгравацца незак., -раёц-

ца, раюцца

выйгравйць

лпезак.,

-раю,

грабш, -раё, -раём, -раяцё,
граюць
выйгранка раз.м., -нцы, -пак
выйграпы
віяйграць зак., -аю, -аеш,

-ас, “аюць

выйгрыш -шу, -цы, -шаў
вийгрыццша прысл.
выйгрышны

вияйсце [сьце] -ці, -цяў
выйсці [сьці] зак., выйду,
-дзеш, -дзе, -дуць; вЫйшаў, выйшла, -лі; выйдзі

выкаваны і выкуты
викавацца зак.,

выкуецца,

“уюцца
вікаваць зак., выкую, -уеш,

зуе, -уюць й викуць
выказаны
віказацца зак., выкажуся,
-гхашся [сься], -кацца,

жкуцца

выказаць

зак.,

-хаш, -ніа, куць

выкажу,

выказванне
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анна

выказванне

[ньне]

-нші,

-цу, 7 -цам, ж. Д4/ -цы,

-нцяў

выказвацца гезак.,
-аешся

выкарыстоўваць

выканаўца агульн., м. ДМ

-аюся,

[сься],

-аецца,

-аюцца
выказваць гезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выказнік [зьпі] грам., -ха,
-ку, -каў
гвыказпікавасць [зьп1] [сьць]
лінгв., -цю

вык4зпікавы [зьці] лінгв.
вікаласаваць зак., выкаласуе, зуюць
вякалаты ёў выкалапы
викалаціць (абмалаціць) і
разм., зак., -ачу, -аціш,
-аціць, -ацяць
выкалаць зак., -лю,

-леш,

-ле, -люць

выкалачаны

выкалбчвацне [ньпе] -ині
выкалбчвацца (абмалочвацца) і разм., незак., -аецца, -аюцца

выкалбчваць (аблалочваць)

і разм., незак., -аю, -аеш,

(выкапёўчы

ка-

мітдт) -ма, -ме, -маў
выканкбмавец разм., -аўца,

-аўцу, -аўцаў

выканкбмаўскі
выканьканы разх.
выкацькаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вінкапаны
выкапаць зак.,

-аго,

-аеш,

-ае, -аюць
выкапень (пра жывёл, расліны) -аня, -пні, -ппяў
выкапнёвы
выкапні (карысныя) -няў

віикарабкацца

[пк]

разм.

зак., “аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца і викараскацца
выкарабквацца [пкв] разл.,
-аешся
-аюся,
незак.,
[сься], -аецца, -аюцца
выкарасквацца

-ае, аюць
выкалбшвацца незак., -аецца, -аюцца
выкалупаны

выкаранённе [пьне] -ппі
выкаранены

выикалупаць зак., -аю, -аеш,

викарапіцца

-ае, -аюць
выкалўпванне [ньпе] -нні,
часцей выкалупліванне
выкалўпвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей выкалўплівацца
незак., -аю,
выкалзўпваць
-аеш, -ае, -аюць, часцей

выкадупліваць
викалупіць зак., -плію, -піш,
-піць, -яць

выкалўпліванне [ньпе] -нні
і выкадупвание

выкалўплівацца незае., -аецца, -аюцца і выкалўпвац-

ца
выпалўпліваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць

і

выка-

аўпваць
викалупнуты
віякалупнуць зак., -пу, -неш,
гне, “нуць
гіякамбінаваць разл., зак.,
-гпую, -нуеш, -ниуе, -нуюць
выкамбіноўваць разм., пезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
выкапальпасць
[сьць]
кпіжн., цю

выканальпіцкі
выкапальны

выкананне [пьие] -нпі
гінкапаны
викапапаціць

зак.,

-аціш, -аціць, -ацяць

гаму,

ніяканапачаны
выканапйчвание [ньпе] -нпі
выканапачвацца
незак,
“аецца, -аюцца
выкапапачваць пезак., -аю,
геш, -ае, -аюць

гаю, -аеш, -ае, -аюць
выкае -су, -сс, -саў

Т “цай і -цаю, мг. Р -цаў
выканаўчы
віяканаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
выканком

зак.,

пнезак.,

і

-піцца,

-няцца

викасаваны
віякасаваць зак., выкасую,
“усш, -уе, -уюць
викаеаць (агаліць, паказаць) абл., вак., -аю, -аеші,

-ае, -аюць
викасіць зак., -ашу, -асіш,
-асіць, -асяць

выкасоўванце [пьне] -ині
выкасбуўвацца лезак., -аец-

ца, -аюцца
выкаебўваць

незак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
выкатка горн., -тцы [ца],
-так
викатчык[чч] -ка, -ку, -каў
віякатчыца [чч] -цы, -ц
викаўзапыразл.
викаўзацца разх., зак., (зрабіцца

слізкім)

“аецца,

-аюцца; (запэцкацца) -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
викаўзаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вікаўзпуцца (выслізнуцца)
разгм., зак., -нуся, -нешся
[зьпесься], -иецца, -нуцца
вікаўзнуць разм., зак., -зцу,
-зпеш [зьне], -зне, -знуць

віикараніць зак., -шо, -піш,
-піць, -НЯЦь
выкараняцца незак., -Яецца,
-яюцца

выкаціцца зак., -ціцца, -цяц-

выкараскацца разл., зак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

-аеш, -ае, -аюць
выикачаны

выкараняць незак,
-яеш, -яе, -Яюць

-яю,

ца, -аюцца, часцей выка-

рабкацца
рыкарасквацца разм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей выка-

рабквацца
викармак -мка, -мку, -мкаў
выкарміць зак., -млю, -міш,
-міць, -МЯць

вікармлены
выкарпаныразм.

викарпаць разхм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
викарчавацы
-чую,
выкарчаваць зак.,
гчуеш, -чуе, -чуюць
выкарчбоўвапие [пьне] -нпі
выкарчбўвацца хезак., -аецца, -аюцца
выкарчбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выкарчбўка -бўцы
выкарыстанне [ньне] -пнпі
викарыстацы
віякарыстаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
[пьпе]
выкарыстоўванне
ші

выкарыстоўвацца
пезак.,
гаюся, -аешся (сься), -аец-

ца, -аюцца

ца
вікаціць зак., -ачу, -аціш,
-аціць, -ацяць
выкаць разм., незак., -аю,
выкачацца зак., (выпрасавацца) -аецца, -аюцца;
(запэцкацца) разм. -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
выкачаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выкёчвание [ньне] -нпі

выкачвацца пезак., (вынрасоўвацца) -аецца, -аюцца;

(запэцквацца) разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

выкачваць кезак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

выкашаны
выкашлівацца разх., незак»
гаюся, -аешся [сься], -аец-

.
ца, -аюцца
вык4шліваць разхм., незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
віпкашляцуць разхм., зак.,
-цу, -пеш, -пе, -пуць
разх., зах.
вякашляцца
“яюся, -яешся[сься], -яецца, -яюцца
віякамляць разлм., зак., -ЯЮ,

-ясш, -яе, -яюць

,

шіяквасіцца снеўу., зак., “сц
ца, -сяцца

выкоўзвацца
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ка

выквасіць

-аю,

виквасіць зак., -ашу, -асіш,
гасіць, -асяць

незак.,
выкладваць
-аеш, -ае, -аюць

выквацаны разм.

і
)
е
н
н
я
е
з
д
(
к]
[т
а
к
д
а
л
к
и
в
ваен., дцы
до
,
і
к
і
л
з
а
р
(
к]
[т
і
к
д
а
л
вак

выкваска -асцы

виквацацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

выквацаць разм., зак., -аю,

,
-аеш, -ае, -аюць
выквашванне [ньне] -нні
выквашвацца спец., незае.,
гаецца, -аюцца
незак, -ахю,
выквашваць
о"
-аеш, -ае, аюць
выкід -ду, -дзе, -даў

выкідальнік (у зброі) -ка,

а
ў
а
л
у
«
ёі выкідванце
выкідае

[ньне] для абодвут -нні
выкідацца (выжыць; выйсці
а беднаты) разм., зак.,
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, аюцца

выкідацца і выкідвацца не-

зак,

адпаведна

-бешся

[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюся, -аешся
-ёюцца;
[сься], -аепца, -аюцца
выкідаць (усё, многае; з
ўзгадаваць)
цяжкасцю
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
выкідаць і выкідваць (усё,
многае) незак., адпаведна

-4ю, -беш, -ёе, аюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць

выкідка [ткі -дды [цп]
выкідыш мед., -ша, -шы,
-шаў
выкінуты
выкінуцца зах., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца
вікінуць зак., -ну, -неш,-не,,
-нуць
выкіпёнце [пьне] -нні
выкіпаць незак., -ае, -4юць
викіпець зак., -піць, -пяць
разм., зак.
выисіцяціцца
,

ціцца, -дяцца

викіпяціць зак., -ячу, -яціш,
-яціць, -Яцяць
выкіпячаны

казы) -дак

у,
-к
а,
-к
ч]
[ч
к
ы
ч
д
а
выкл
-каў
выкладчыца а -ды, -ц

выкладчыцкі [чч]
,
віклапатаны
выклапатаць зак, выклапачу, -чаш, -ча, -чуць
выклапбтваць незак., гаю,
,
-аеш, -ае, -аюць
викласці [сьці] зак., выкладу, -дзеш, “дзе, -дуць

выклеваць зак., -люю, -1ю-

еш, -люе, -лююць

суецца, уюцца

выкірую,

суеш, -уе, зуюць
выкіроўвацца кезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
гаюцца
выкіроўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выклад гу, -дзе, “даў

выкладальпіцтва -ве
выкладанне (пьне] -ппі
выкладацца незак., -аецца,

-бюцца

выкладаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -бюць
выклаёдганне [ньпе] -ппі
выклёдвацца пнезак., -аецца,
гаюцца

выкліцаць пезак., -4ю, -беш,
где, -юць

викліпіцца геал., зак., -ніц-

ца, -няцца
выкліньванне [ньне] -нні

выкліньвацца незак., -аецца, -аюцца

незак., -аю,
выкліньваць
гаеш, -ае, -аюць
выклічнік лінгв., -ка, -ку,
-каў
выклічнікавы
вяклюнуцца

“нецца, -цудца

выключальцік 924., “ка, -ку,
-каў
выключаны

выключацца незак., -ёюся,
-йецца,
[сься],
гбешся

выклеіцца [ейі] зак., -еіцца,
-еяцца
выкаеіць [ейі] зак., -ею,

выключаць

выклёйванпе [ньне] -ипі
выклёйгацца незак., -аецца,
-аюцца

выключны
вяключыцца

геіш, -еіць, -еяць

-аю,
незак.,
выкабсйваць
-авіл, -ае, -аюць
-чую,
выклеймаваць зак.,
гмуеш, -муе, -муюць
выкленчаны

выклёнчванне [ньне] -нні
выклёнчваць разм.,

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
выклепчыць разм., зак., -чу,
-чыш, -чыць, -чаць
выхлепанытэг.

выклепаць выклеплтю, -леш,

-ле, -лем, -леце, -люць і
-ае,
-аеш,
выклепаю,
-аюць; гвыклепаў, -ала,

галі; выклеплі, -лем, -ліце
і выклепай, -йце
выклепка -пцы

выкаёпванне [ньпе] -нні

выклёпвацца незак., -аецца,

гаюцца
выклёпваць

незак.,

-аію,

выклёўвацца незак., -аедца,

-аюцца
выклёўваць

пезак.,

зак,

разм.,

-аюцца

,

выклеены

-аеш, -ае, -аюць

викіраваны
віякіравацца разм., зак., выкіруюся, -уешся [сься],
выкіраваць зак.,

выкладзены

выклікбвы

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выклік (дзеянне) -ку; (патрабаванне, запрашэнне)
-ку, -каў і визаў
выкліканне [цьце] -нпіі вызыванпе
выкліканы с вызваны

выклікацца незак, -аюся,
-бешся
[сься],
-йецца,
-йюцца і вызывацца
выклікаць зак, выклічу,
-чаш, -ча, -чуць і вы-

зваць
выклікаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і вызываць

віклікцуты
выклікнуць зак., -пу, -неш,
“пе, -пуць

-аю,

незак.,

-беш, -ёе, -4юць

выклібчца прысл.
выключнасць [сьць] -цю
чышся
-чацца

зак.,

(сься],

-чуся,

-чыцца,

выключыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, “чаць
выключбнец разм., -пца,

,

-нцу, -нцаў

[цьне] -нні,
выключэнне
-нняў
выклясці [сьці] разх., зак.
выкляну, -неш, -не, -нуць
выкляты разм.

выкбаванне [ньне] -нні
выкблвацца кезак., -аецца,
-аюцца
выкблваць лезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выкбнванне [ньне] -нпі
выкбнвацца незак., -аецца,
-аюцца
выкбнваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выкбпваючы прым.
выкбпванне [ньне] -нпі
выкбпвацца незак., -аецца,
-аюцца

выкбпваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выкбрмліванпе ([ньпе) -нпі

выкбрмлівацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аеццда,
-аюцца

выкбрмліваць

незак.,

-аю,

-агш, -ае, -аюць
выкбрпванне [ньне] разм»
“ні
выкбравацца разм., незак»
-аецца, -аюцца
выкбрпваць разх., незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
выкбўванпе [ньне] -нпі

выкбўвацца кнезак., -аецца,

-аюцца

выкбўваць хезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выкбўзвацца разм., незак»

выкоўзваць

выкуты

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

рыкбўзваць

разм.,

пнезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

-аюцца
выкбчваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выкбшванне [ньне] -нні
выкбшвацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
выкбшваць
-аеш, -ае, -аюць
разх.,
выкпіванне [пьне]
-нні
выкпіваць разм., незак., -аю,
-деш, -ае, -йюць

лю,

выкрадальнік -ка, -ку, -каў
выкрадальпіца -цы, -ц

выкрадённе і выкрадванние
[ньце] для абодвух -нні
выкрадёцца і выкрадвацца
незак., адпаведна -аецца,
-аюцца; -аецца, -аюцца
і выкрадваць
выкрададць
адпаведна -аю,
незак.,,
-деш, -йае, -йюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
выкрадзены
выкраены
выкраіцца [айі] зах., -аіцца,
-аяцца
выкраіць [айі] зак., -аю,
-аіш, -агіць, -аяць

выкрайка -айцы, -аек
выкрасённе [ньне] -нні
выкрасаны
выкрасацца кезак., -аецца,
-аюцца
выкрасаць і выкрасіць зае.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,

-аюць; -ашу, -асіш, -асіць,

-асяць
выкрасаць незак., -ё4ю, -аеш,
-46, -бюць

выкраелены[сьле]

викраезіць [сьлі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
выкрасці [сьці] згак., вія-

краду, -дзеш, -дзе, -дуць

віякрасціся [сьці] разм., вак.,
выкрадуся, -дзешся[сься],

“дзецца, -дуцца

выкрбйванне [ньпе] -нні
выкрбйвацца хезак., -аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
выкрбйваць
-аеш, -ае, -аюць
вікруглепы разм.
зак.,
разл.,
викругліцца
-люся, -лішся [сься], -ліц-

ца, -ляцца
вікругліць разл., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

выгруглйцца разм., пезак.,
“яюся, -яешея [сься], -Яецца, -яюцца

выгругайць

разм.,

выкрутасісты разм.
выкрутасы і выкрунтасы
разм., для абодвух -саў

выкбчванне [ньне] -нні
высбчвацца кнезак., -аецца,

выкпіць разх., зак.,
-піш, -піць, -ПЯяцЦь

выкрут дуту, -уце, зутаў

пезак.,

-йю, -Яемі, -яе, -Яюць

выкрутка разм., -тцы [цц],
-так
выкрўтліва разя., прысл.

выкрутаівасць [сьць] разм.,
-цю
выкрўтлівы разл.
вясруціцца

-уцішся

гуцяцца

зак.,

-учуся,

[сься],

-уціцца,

выкруціць зак., -учу, -уціш,

-уціць, -уцяць

выкручаны
выкручасты разл.
выкручванне [ньце] -нні
выкрўчвадцца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

гаюцца.
выкрўчваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

выкрывальнік -ка, -ку, -каў
выкрывальцпіца -ды, -ц

выкрывальніцкі

выкрывальны
выкрыванне [ньне] -нні
выкрываёцца незак., -ёецца,
-аюцца

выкрываць незак., -аю, -аеш,
-ае, -йюць

выкрык-ку, -каў
выкріякванне [ньне] (дзеянне) -нні; (вокліч) -нні,
-ппяў
выкрыквацца незак., -аецца,

-аюцца

выкрыкваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выкрыкнуць зак., -ну, -неш,
-пе, -нуць
выкрыты
-рыецца,
выгрыцца зак.,
“рыюцца
выкрыццё [цьцё] -цці
выкрыць зак, -ыю, -ыеш,
-ые, -ыюць
викрычацца разх., зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца,
-чацца
віикрышапаець (сьць] спец.,

-дю

выкрытапы
выгрышванне [ньне] -ипні
выкрышвацца кезак., -аецца, аюцца

выкрышваць кнезак.,
-аеш, -ае, -аюць
вікрышталізаваны

-аю,

выикрышталізавацца

зак.,

выкрышталізаваць

зак.,

зуецца, -зуюцца

-зую, -зуеш, -зуе, -зуюць
выкрышталізоўвание (цьпе]
лші
невыкрышталізбўвацца

зак., -аецца, -аюцца
певыгрышталізоўваць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
віикрышыцца зак., -пыцца,
“шацца

выикрышыць

зак.,

-цыш, -цыць, -шаць

“шу,

выкрЗсванне [ньце] -ппі

выкрэсвацца незак., -аецца,
-аюцца
выкрэеваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
выгрэслівашце [сьлі] [цьце]
-нці
выкрелівацца [сьлі] незак.,
гаецца, -аюцца
выкрбсліваць [сьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выкулецыразл.
выкуліцца разм., зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,

“ляцца

выкуліць разлм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
выкуўльвацне (пьне] -пні
выкўльвацца разх., незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
выкуўльваць разм., незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
викульгаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
викуп -пу, -пе, -даў
выкупаны

выкупацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
выкупаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-ПлЮюсЯ,
зак.,
выкупіцца
-піцца,
[сься],
пішся
-пяцца
выкупіць зак., -плю, -піш,
-піць, -Пяць

выкуплённе [ньне] -пні
выкуплены

выкупляцца і выкўплівацца

незак., адпаведна -яюся,
-яецца,
[сься],
-яешся
-яюцца;

-аюся,

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца
выкупайць і выкўпліваць
незак.,

-Яеш,

адпаведна

-яе,

-яюць;

-яю,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выкупны

выкупшчык -ка, -ку, -каў
выикупшчыца -цы, -ц
віикураны
выкўрванне [ньне] -ппі
выкўрвацца незак., -аецца,
гаюцца
выкўрваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
викурыць зак., “ру, -рыш,
.
з“рыць, -раць
выкус разх., -са, -се, -саў
викусаны разл.
выкусаць разм., зак, -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
выкўсванце [ньпе] -нпі
пвыкуевацца незак., -асцца,
-аюцца
выкўсваць незах., -аю, -асш,
,
-ае, аюць
вякусіць зак., -ушу, -Усіш,
-усіць, -усЯЦь
викуты часцей выкаваны

вылупцаваць

152

ААА

выкуць

викуць захк., -ую, -ўсш, -уе,
гУЮюць, часцей выкаваць
віякушаны
віялавіць зах., -аўлю, -авіш,
-авіць, “авяць
(накіравацца)
выладзіцца

абл., зак., джуся, -дзішся

[сься], -дзіцца, -дзяцца

вылажапы
віялажыць зак., -жу, “Кыш,
зкыць, -жаць
вілаз -за, -зе, -заў
аблазіць)
(усё
віялазіць

разм, зак. -ажу, -азіш,
-азіць, -азяць
вылёзіць незак, -джу, -азіш,
-дзіць, -азяць
вілазка [ск] -зцы [сп], -зак
вылам -му, -ме, -маў
віламаны
выламацца

зак.,

-міцца,

“мяцца

выламаць зак., -млю, -міш,
гміць, -мім, -міце, -мяць;
віламі, выламіце
выламка -мцы, -мак
вылатаны разм.
віялатаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
вылаў -аву, -аве
вылаўлены

вылаяны
вылаяцца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
вылаяць зак., -аю, -аеш,-ае,
-аюць
вылеглы

вылегчаны [хч] разм.

вылегчаць [хч] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вылегчы [хч] зак., вылежа,
вылегуць
вылежалы
зак.,
-жкуся,
вылежацца
жзкышся [сься], -жыцца,
“жацца
віялежаць зак., -ку, -кыш,
-яіыць, -жаць
вылёжванне [пьпе] -ниі
вылбжвадца пезак., -аюся,
-асцца,
[сься],
аешся
-аюцца
вылёжваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вылежка (шк] слеу., -кцы

[шц]

вылезці [сьці] зак., -зу, -зеш,
-зе, -зуць
-піцца,
зак.,
вилепіцца
-пяцца
вілепіць зак., -плю, -піш,
-піць, пяць
вылепка -лцы
вылеплены

вылбпліванпе [ньне] -ппі
вылёплівацца незак., -аецца, -аюцца
незак., -аю,
вылёпліваць
гагш, -ае, -аюць
шллет -сту, -еце, -етаў
вілетацца разл., зак., -аю-

,
а
ц
ц
е
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
а
ся,
-аюцца
вілетаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вілецсць згак., -ечу, -еціш,
-еціць, -ецяць

вінлечаны

вылбчванне [пьне] -тпі
вылёбчвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
вылбчваць незак., -аю, -аеш,
-ас, “аюць
вылёчнасць [сьць] -цю
вылёчны

віялечыцца зак., “чуся, чышся [сься], -чыцца, -чацца

вылечыць зак.,
-чыць, -чаць

-Чу, мыш).

вылётны абл.

вылівак -іўка, -іўку, -іўнаў
вылівание [пьпе] -нпі
выліваны

вылівацца незак. -ёецца,
гаюцца
выліваць незак., -аю, -деш,

-ае, -бюць

вылізаны
вылізацца зак., выліжацца,

зкуцца

вылізаць зак., выліжу, -ягаш,
-жа, -жуць
вылізванне [пцьпе] -нпі
вылізвацца незак., -аецца,
-аюцца
вылізваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
вілік -ку, -каў
-аю,
незак.,
выліньваць
-аеш, -ае, -аюць
вялінялы
выліняць зак., -яе, -яюць
віялітавапыуст., часцей вы-

паяны

вылітаваць уст., зак., -тую,

-туеш, -туе, -туюць, часцей выпаяць
вылітоўванне [нье] уст.
-ші, часцей выпайванне
вылітоўвацца уст.,
-аецца, -аюцца,

незак.,
часцей

выпайвацца
вылітоўваць . уст., незак.,
-аю, -аеш,-ае, -аюць, часцей вымпайваць
выліты

виыліўныгім.
выліцца

зак.,

выльецца,

выильюцца і виліецца, выліюцца
валіць зак., вылью, ВЫльеш, вылье, выльюць і
вылію, звыліеш,
выліе,
выліюць; вылі, выліце
вылічальнік -ка, “ку, -каў
вылічальны
віялічаны

вылічвацца і вылічйцца хезак,

адпаведна

-асцца,

“аюцца; “ёецца, -юцца

вылічвацьі вылічаць незак,

адпаведна -аю, -аёш, -ае,
-де,
гаюць; -4ю, -йсш,

-йюць
вілічыць зак., -чу,

-чыш,

-чыць, -чаць
вылічэнне[ньне] -яні, -няяў
вылбмліванне [пьне] -пні

вылбмлівацца незак., -аедца,
гаюцца
-аю,

кезак.,

вылбмліваць

-аеш, -ае, -аюць
вылбўліванне [пьне] -пні
вылбўлівацца незак., -аецца, -аюцца

вылбўліваць

незак.,

-аю,

вылўджваць

пезак.,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
вялуджапы
вылўдягвапне [ньне] -пні
выаўджвацца пезак., -асцца, -аюцца
-аеш, -ае, -аюць
вылудзіцца зак.

-дзіцца,

“дзяцца

вылудзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць
вылузаны
-аецца,
зак.,
вилузацца
(выкруціцца)
-аюцца;

разм.,

-аюся,

-аешся

[сься], -асцца, -аюцца і

вылузнуцца
віялузаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і вылузнуць
вылўзванне [ньне] -нні
вылузвацца незак., -аецца,
(выкручвацца)
гаюцца;
-асшся
-аюся,
разм.,
[сься], -аецца, -аюцца
вылўзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зак., -нецца
вылузнуцца
[зьце], -пуцца; (выкруціцца) разм., -пуся, -неш-пецца,
(зьнесься],
ся
-нуцца, часцей віылузацда
віилузнуць зак., -пу, -псш

[зьне], гне, -нуць, часцей

вылузаць
віллупак разх.,
“пкаў

-пка,

-ш'у,

вылупіцца зак., (пра птушанят) -піцца, -пяцца;

(утаропіцца) раз»м., -плаюся, -пішся [сься], -піцца,
-пяцца
вылупіць разм., зак., -плю,
-піш, -піць, -пяць
вылуплены разл.
вылўпліванне [пьпе] разх.,
“і
вылуплівацца лнезак., (пра
птушапят)

-аецца, -аюц-

ца; (утароплівацца) разм»
-аюся, -аешся (сься], -аецца, -аюцца
вылўпліваць разх., незак,
-аю, -асш, -ас, -аюць
вилупцаваны разл.
вилупцаваць

разм.,

зак.,

-ўе,

-уеш,

вылупцую,

вылучальнылінгв.
вилучапы
кезак.,

,
-аюся,

чацца

вилучыць зак. -чу, -чыш,
.
“чыць, -чаць
вылучнец -цца, -цу, -нцаў
вылучбика -зцы, -пак
вылучэнне [ньне] -нні
вылучэцскі
вылучнства разм., -ве
выилушчаны
вылушчвапне [цьце] -нні

вылўшчвацца незак., -аецда, -аюцца
незак., -аю,
вылўшчваць
-аеш, -ае, -аюць
вылушчыцца зак., -чыцца,

-чацца
вылушчыць зах., -чу, чыш,
чыць, -чаць

вылысець разм., зак., -ею,
сееш, -ее, еюць

вылюдак -дка [тк], -дку,
,
гдкаў
і вылюднець
вилюдзець
для абодвух

-ею, -есш, -ее, -еюць

вылягальпасць

(месца,

дзе

вымакаць незак. -де, юць
вімаклы
шямакнуць зак., -пу, даш,
16, чіўць
вымалат -ату, -аце
вніямалаціць зак., -ачу, -аціш,
гаціць, -ацяць

-авіць, -авяць

вымагальнік -ка, -ку, -каў
вымагальніца -цы, -ц
вымагальніцкі
вымагае (пьпе] -ші
вымагацца незак., -аецца,
гаюцца

тгымагаць пезак., -4ю, -йеш,
-ае, -дюць
вымазаны
выимазацца зак., вымажуся,
жкашся [сься], -кацца,
-уцца.
вымажу,
вимазаць зак,
-каш, -ка, зкуць
вымазванцне [пьпе] -лгі
гымазвацца хезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
гаюцца
гымазваць хезак., -атю, -аеш,
-ае, -аюць
пінмайстраваны
выманстраваць

зак.,

-рую,

“руеш, -руе, -руюць
вымайстроўвацца
пезак.,
-аецца, -аюцца

вымайстроўваць пезак., -аю,

сціць, “цяць

вічматацны
виматацца зак., -аюся, -асшся [сься], -аецпа, -аюцца

выматаць захк., -аю, -асш,
-ае, “аюць
вымаўлёцнпе [цьпе] -нні
вымаўлёцчылійгв.
вимаўлены
вымаўляцца кезак., -Яецца,
-яюцца

вымалёўвацца незак., -аец-з

вымахлеваць

ца, -аюцца
вымалёўваць кезак.,
-аеш, -ае, -аюць
вымаліць зак.,
-ліць, -ляць

-аю,

-лю, -ліш,

вымалбчванне [ньпе] -пні
вымалбчвацца незак., -аецпа, -аюцца

вымалдчваць

незак.,

-аю,

паеш, -ае, -аюць

вімапежыць разм., зак.,
ску, фкыш, жыць, жаць
,
выманены
Ввіыманіць

зак.,

“ць, -НЯць

-ню,

вымантачаны разм.

вылятаць незак., -ёю, -деш,
-4е, -юць
вылячёнце ([пьнс] -пні
вымавіць зак., -аўлю, -авіш,

[сьці],

-Яю,
пезак.,
вымаўляць
гяеш, -яе, -яюць
вымах спец., -ху
выимахаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вымахваць разм., незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
выимахлеваны разх.

;

вылятанне (ньне] -пні

выимасціш

віямалачаны
вімалевацы
вымалевацца зак., -люсцца,
-лююцца
выималеваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць
вымалены
вымалёўванне [пьне] -нці

выманне [ньне] -пні

выляганне [ньне] -нпі
вылягаць незак., -ёе, -ёюць

абл.,

Ввымаканне [ньне] -шпі

[сьць] с-г.,

“ЦЮ.

вымак

або вымерз пасеў)
-ка, -куУ, -каў

-бешся
[сься],
-йсцца,
-аюцца
вылучаць незак., -4ю, -йеш,
-4е, -йюць
-чуся,
зак,
вялучыцца
“чышся [сься], “тыцца,

разм., зак.,

шчу,

аеш, -ае, “аюць
вымак

-уюць
вылучацца

вымервацца
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вылучальны

-ніШ,

-ші
вымантачвацца разх., незак., -аецца, -аюцца
вымаптачваць разж., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
вімантачыць разм. зак.,
лу, -чыш, -чыць, -чаць
выманьвапие [цьне] -нпі
вымёньвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
вимаражаны

вымаразіцца

зак.,

-люю, -люеш, -люе, -лююць
вымацаны разл.

вымацаць разх., зак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

вымацванпе
-нні

[ньне]

разм.,

вымацвацца

разх.,

незак.,

гаецца, -аюцца

вымаёцваць

разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
незак., -аецца,
вымаёцца
-бюцца
вымаць

незак. -ю, -йаеш,

-4е, -аюць

вымачаны

вымантачванне [ньне] разх.,

вымацьваць

зак.,

разм.,

віямачаць разхм., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
вымачка -чцы [цц], -чак
віямачына разж., -пе
вымачыцца разх., зак., -Чуся, -чышся [сься], “чыцца,
-чацца
вымачыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
вымашчаны
вымежавацца

спец., зак.,
-жуецца, -куюцца
-куЮ,
зак.,
вымежаваць
УС, “куе, -жуюць

-зіцца,

-зяцца
-аяу,
зак.,
вымаразіць
-азіш, -азіць, -азяць

віямаразкі [ск] спец., -каў
піямарапиыспеў.
вымарачны юр.
зак., -ычу,
вымармытаць
-ычаш, -ыча, -ычуць
вымарбагванне [пьде] -лпі
вымарбжвацца незак., -аецца, -аюцца
вымарбжваць лезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
вымарыць зак., -ру, рыш,
грыць, “раць
вымасціцца [сьці] зак., -ціцца, -цяцца
вимаеціць [сьці] зак., пыма-

вымецціць [пьці] раза, зак,
лічу, -нціш, -пціць, цяць
вымснчаны разл.
вымёньванне [ньне] -нлі
вымёбпьвацца хезак., -аецца,
гаюцца
незак., -аЮ9,
вымёцьваць
-аеш, -ае, -аюць
выменяны
віямепяць зак., -Яю, -ясш,
-яе, -яюць
вымёр (вымярэнне) разх.,
ТРУ, -Ры, -раў
віямераны
вымераць зак., -аю, -асш,
..
-ае, “аюць
вымёрвание [ньне] лпі і
вымяранне
вымёрвацца незак, гаецца,
гаюцца і вымярацца

вынішчацца
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вымерваць

вымёрваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць і вымяраць

выиымерзлы
вымерзнуць зак., -не [зьне],
-пуць; вымерз, -зла, -злі
,
віимеркаваны
вымеркаваць зак, вымёркую, -уеш, -уе, зуюць

вямерлы
вымёрпасць [сьць] -цю
вымёрнік -ка, -ку, -каў
вымёрны

вымерхацца абл., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

вымруць
:
вимесіць зак., -ешу, -есіш,
вымра,

вимерці зак.,

-есіць, -есяць

вымесці [сьці] зах., “ету,
-гцеш, -еце, -етуць
вымесціся [сьці] зак., -ецецца, -етуцца

вымецены
вымешаны
вымешаць зак., -аю, -аеш,

гае, аюць
вымёшванне [ньне] -нні

вымёшвацца незак., -аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
вымёшваць
-аеш, -ае, -аюць
выміранне [ньпе] -нні
выміраць незак., -ае, -ёюць
вымкнуцца разм., зак., -нуся, -нешея [сься], -нецца,

гнуцца

вымкнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
вымбва -бве, -оў
вымбіна [ойі] -не, -н
вымбльванне [ньне] -нні

вымбльвацца незак., -аецца,

-аюцца
вымбльваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
вымбтванне [ньце] -нні
вымбтвацца кнезаг., -аюся,

-гасшся

ўсься],

-аецца,

-аюцца
вымбтваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вымбчванпе [ньне] -пнпі

вымбчвацца незак., -аецца,

“аюцца

вымбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вымбшчванне [ньпе] -пні
вымбшчвацца гезак., -аецца, -аюдца
вымошчваць
хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вымпел -ла, -ле, -лаў

выямудравапы разм.
вімудраваць

і вымудрыць

разм.,
вак,
адпаведна
“рую, -руеш, -руе, -руюць;
“Ру, “рыш, -рыць, -раць
вымудроўваць разх., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
вымудры разм., -раў

вымяральны

вымураваны

вямураваць захк., -рую, -РУеш, -руе, руюць
вямурзаны разм.
вямурзацца

зак.

разм.

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
вымурзаць разх., зак., -аю,

,
-аеш, -ае, -аюць
вымурбўванпе [ньне] -нні
вымурбўвацца незак., -аецца, аюцца
вымуроўваць незак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць

вымусіць зак., -ушу, -усіш,
гусіць, -усяць
,
вымучаны

вымўчванне [ньне] -пні

вымўчвацца незак., -аецца,

-аюцца

вымўчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вямучыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
вымушана прысл.
вымушапы

,

вымушёцца незак., -аецца,
-ёюцца
вымушаць кнезак., -4ю, -аеш,

-йе, “юць
вымуштраванасць [сьць] -цю
вимуштраваны
вымуштравацца зак., -руюся, -руешся [сься], -руец-

да, -руюцца

вымуштраваць

зак., -рую,

уюць
“руеш, -руеа,нн-р
е [ньне] -нні
вымуштроўв

незак.,
вымуштрбўвацца
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

вымуптрбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

вымчацца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца

вимчаць

зак., -чу,

-чыш,

-чыць, -чаць
вымываше [пьне] -ппі
вымывёцца незак., -аюся,

-ёешся
[сься],
-аецца,
-дюцца
вымываць незак., -4ю, -асш,

-4е, -бюць
вымысел -слу, -еле [сьле],
“слаў
вымыты
вымыўпы

вымыцца захк., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца
віямыць зак., -ыю, -ыеш,

вымяральшчык -ка, -ку,
-каў
вымяральшчыца -цы, -ц
вымяранне [ньпе] -нні ;
вымёрванне
вымярацца

незак., -бецда,

-бюцца і вымёрвацца
вымяраць незак., -аю, -аеш,

где, -бюць і вымёрваць

вымярзённе [ньне] -нні
кезак.,
-ёе,
вымярзаць
-ёюць
вымяркбўванне [пьне] -пні
вымяркбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

вымярэпне [ньне] -нні
вымятацца незак., -бепца,
гаюцца

вымятаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
вынайдзены

вынайсці [сьці] зак., вынайду, -дзеш, -дзе, "дуць

винае -су, -се, -саў

винасіцца зак., -сіцца, -сяцца

вынасіць зак., -ашу, -асіш,
гасіць, -асяць
вінаска вынасцы
вынасні
вынахбдзіцца незак., -дзіц-

ца, -дзяцца
вынаходзіць незак,

-дзіш, -дзіць, -дзяць

“джу,

вынахбдка [тк] (вынік працы

вынатодніка)

[цц], -дак,

-дцы

часцей вына-

хбдства
вынахбдліва прыс.
выпахбдлівасць [сьць] -цю
вынаходлівы
вынаходнік -ка, -ку, -каў
вынахбдніца -цы, -ц
вынахбдніцкі
вынахбдніцтва (дзейнасць
вынатоднікаў) -ве; (вынік працы вынаходніка)
-ве, -ваў, часцей выпахбд-

ства

вынахбдства [цтв] (дзеян-

не) -ве; (вынік працы
вынагодніка) -ве, -ваў і
вынахбдка, вынахбдніцтва
выпахбдца [цп] м., ДЛ -цу,
Т -цам, мн. Р -цаў
винашаны
вынесены

вымяжоўвацца незак., -аец-

выпссеці [сьці] зак., -су, -сёш,
-се, -суць
вінесціся [сьці] зак., -суся,
“сешся [сься], -сецца, -судца
вынік -ку, -каў
выцікаць незак., -йе, -ёюць
вінікнуць зак., -це, -пуць

вымяральнік -ка, -ку, -каў

вынішчацца незак., -аецца,
“аюцца

“ые, -ыюць
вымя вымя, вымю, вымем,
аб

вымі, мн. вимі,

вы-

мяў, вымям, вымямі, аб
вымях
вымяжбўвапне [пьне] спеу.,
“пні

ца, -аюцца
вымяжбўваць пнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць.

выпікбвы
выпішчаны
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выпішчаць

выпаяць

а,

вынішчаць кезак., -аю, -асш,
-4е, -дюць
вынішчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць
вынішчэнне [ньпе] -ппі
вынбсісты і вындсны, выгбоністы
вынбсіцца незак., -бшуся,
[сься], -бсіцца,
-гбсішся
-бсяцца
рынбсіць незак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -бсяць
выпбслівасць [сьлі] [сьць]

-ю
вынбелівы[сьлі]

вынбсны і вынбсісты, Выгоністы
вынбшванце [ньне] -нні

вынбшвацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
вынбшваць
-аеш, -ае, -аюць
гыныраць і вынірваць не-

зак., адпаведна -ёю, -аеш,
-4е, -бюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць

вынырнуць зак., -пу, -пеш,

-не, -нуць
вынюханы разм.

вынюхаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
пынібхванне (ньпе]

разх.,

-нні

вынібхвацца разм., пезак.,
-аецца, -аюцца
вынібхваць

разх.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

выняньчаны

выняньчвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

выняньчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, аюць
выпяньчыць зак., -чЧу, “чыш,
-чыць, -чаць

вынясёбпне [пьне] -нні
вынятак (выключэнне) -тку,
-ткаў
вінятка -тды [цц], -так
выняты

выняцца зак., вымецца, вы-

муцца

выняць зак., выму, вымеш,
выме, вымуць; вымі, выміце

гіппагадзіцца зак., -дзіцца
незак.,
выпагбдзжвацца

.

гаецца

выпад -ду, -дзе, -даў

віипадак -дку [тк], -дкаў
выпадашне [ньне] -цпі
выпадаць незак., -8е, -аюць
вынадзёцне [ньне] -ппі
выпадкбва і выпадкам [тк]
прыся.
выпадкбвасць

[тк]

[сьць]

-цю

выпадковы[тк]
выипаены

випазавацы разл.

пыпазаваць разм., зак., випазую, -усіп, -уе, -уюць

выпаіць [айі] зак., -аю, -аіш,
-аіць, -аяць
выпайвапне [пьне] 7эг., -шпі
і вылітоўванне
выпайвацца
722,
незак.,
-аецца, “аюцца і вылітбўвацца
выпайваць тэх., незак., -аю,
-гаеш, -ае, “аюць і вылітоўваць

выипакладацы разл.
разм., зак.,
выпакладаць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
выпакутаваны
выпакутаваць зак., -тую,
гтуеш, -туе, -туюць
выпаласканы
вішаласкаць зак., выпалашчу, -ацчаш, -ашча, -ашчуць
выпаласнуты і спадасиўты
выпаласнуць зак., -ну, -цеш
[сьпе], -не, -нуць і спалаеиўць
выпадаты
выпалаць зак., -лю,

-леш,

-пе, -люць

выпалены
выцпёліца -не, -и
выпаліраваны
выпаліраваць зак.,

“рую,

груеш, -руе, -руюць
вішаліцца зак., -ліцца, -ляцца
выпаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць

выпалбскванне [ньне] -нні
выпалбсквацца незак., -аецца, -аюцца
выпалбскваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выпальванне [ньне] -нні
выпальвацца незак., -аецца,
гаюцца
выпальваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

віяпампаваны
выпампаваць зак., -пую, -пу-

еш, -пуе, -уюць
выпампбўванне [ньпе] -ані

выпампбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
выпамабўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гітар тэг., -ра, -ры, -раў
выпаражнённе [(ньпе] -нні
выпараянены
вушаражнпіцца зак., -піцца,

“няцца
выпаражніць зак., -пю, -ніш,

выпарёцца незак. -ёсцца,
-йюцца
выпараць зак., -ру, -раш,
“ра, “руць
выпараць незак., -4ю, -бсш

-4е, -аюць
выпарвание [пьпе] -ппі

выпёрвацца незак., -аецца,

“аюцца

выпёрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
віпарка разм., -рцы, -рак
выпаркі -каў

выпарнік тэз., “ка, -ку, -каў

выпариы
выпарыцца зак., (пра чалавека) -руся, -рышся[сься],

“рыцца, -рацца; (пра вад-

касць) -рыцца
выпарыць зак., -ру, -рыш,

-рыць, -раць
выпарэнне [ньпе] (дзеянне)
-нні; (газападобнае рэчыва) выпарэнпі, -нпяў
выпае с.-г., -су, -се, -саў
зак.,
выпасажыць разм.,

-ку, -жыш, -жыць, -жаць
выпёсванне [ньне] -нні
выпасвацца незак., -аецца,
-аюцца

выпёсваць кегак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выпасвены[сьве]
выпасвіцца [сьві] зак., выпасецца, -суцца і выпасвіцца, -свяцца

выпасвіць [сьві] зак., выпа-

су, -сеш, -се, -суць ё вы-

пасу, -свіш [сьві], -свіць,
-свяць

выпасніх

выпасці [сьці] зак., выпаду,

.

-дзеш, -дзе, -дуць

пыпат хед., -ату, -аце, -атаў

выпатрабавацне [ньне] -нні
віпатрабаваны
вышатрабаваць зак., -бую,
-буеш, -буе, -буюц
.
выпатрашаны
вршатрашыць

зак.

-шу,

-шыш, -шыць, -шаць

вапаўзак -зка [ск], -зку,
-зкаў і вышпаўзень
вршаўзаць разм., зак. -аю,

,
-аеш, -ае, аюць
выпаўзаць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -дюць і выпбўзваць
вёшаўзець -зпя [зьпя], -зню,
-зняў, часцей выпаўзак
выпаўзці [сьці] захк., -ЗУ,

-зеш, -зе, “зуць

зак., -ею, -ееш,

-ніць, “Пяць

выпацець

ца, “яюцца

выпацкацы
вішацкацца разх., зак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,
-аюцца
,
еш
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выпаралінйцца незак., -яецвыпаражняць незак., -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
выпаральпасць [сьць] -цю
віпарацы(ад выпарыць)
выпаратак -тка, -тку, -ткаў

віпараткавы
вішараты і вішараны (ад
выпараць)

.

-ве, -сюць

выпаяць

зак,

-ЯЮ,

яеш,

гяе, -яюць і віялітаваць

выпорваннс
выпераджаны

выпісаць

шяпераджаны

выперадзкЭнне [ньпе] -пні
ДУ,
зак,
выцсрадзіць

.
гдзіш, -дзіць, -ДзяЦЬ
вішперадкі [тк] разм., -дкаў
выперты

віперці зак., выпру, “раш,

гра, -руць

выперціся разм., зак.

;
ВЫ-

пруся, -рашся [сься], -рац-

да, -руцца

выцсставаны
выпеставаць зак,, выпестую,
суеш, -уе, “уюць

випсеціць [сьці] зак., выпе[сьці],
выпосціш
шчу,

“ціць, “цяць

выпетаяць зак., -Яю, -яеш,

-яс, -яюць

выпетралы

і

выпетраны

разм.

вішетраць разм., вак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

выпечаны

выпечка -чцы [цц], -чак
выпечы зак.,

-еча, -екуць

выпечыся

-еку,

зак.,

-ечаш,

-ечацца,

-екуцца
выпешчанасць [сьць] -цю
выпешчаны

-аю,
выпёшчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
выпівака разм., агульн., М.
ДЛ -йку, Т -ёкам, ж. ДМ
“ацы, Т -ёкай і -акаю, мн.
Р -ёк
выпівённе [пьпе] -ппі
выпівацца хезак., -аецца,
-аюцца
выпіваць кезак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
выпівоха разм., агульн., м.
ДМ-бху, Т -бхам, ж. ДМ
-бсе, Т -бхай і -охаю, мн.
Р -бх
випілаваны
выпілаваць зак.,

гуеш, -уе, ыуюць

выпілую,

выпілбвачн
выпілбўванне [кьпе] -нні
выпілбўвацца незак.,

ца, -аюцца
незак.,
выпілоўваць
-аеш, -ае, -аюць

-аец-

-аю,

выпілбўка -бўцы, -бвзак

выпінацца кезак., -4ся,
-дешся
[сься],
-4ецца,
-бюцца
выпінёць незак., -4ю, -4еш,

-4е, “аюць

выпірацца незак, -аюся,
“ешся
(сься),
-йсцца,

-аюцца

выпіраць незак., -аю, -аеп,
-йе, “аюць
выпіе (выпіска) разм., -са,
-сё, -саў
выпісаны
выпісацца зак., выпішуся,
апашея [сься], -шацца,
“шуцца; випішыся

зак.,

віпішу,

-шаш, -ша, -шуць; выпішы
выпісванне [пьпе] -пні

выпісвацца кезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
выпісваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
віпіска выпісцы, -сак
пыпісны
выпіты

[цьце] для абодвуг -тці
выпіхацца і выпіхвацца не-аюся,
зак, адпаведна
-аецца,
[сься],
-бешся
-аюся, -аешся
гаюцца;
[сься], -аецца, -аюцца
зак.,

-аю,

-аеш,

часуей вып-

-ае, -аюць,
хаць
выпіхаць і выпіхваць 7евак., адпаведна -ёю, -йсш,
-4е, -біюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
выипіхпуць зак., -ту,

сце, -пуць,
хнуць

-неш,

часцей вып-

выпіць зак., віыц'ю, -п'еш,
аге, 4гем, -п'еце, лгюць

віплавак спец., -аўка, -аўку, -аўкаў
выплавіцца тэг., зак., -віц-

ца, -вяцца
выплавіць зак., -аўлю, -авіш,
гавіць, -авяць

выпладак -дка

[тк), -дку,

-дкаў
выплаканы

выплакацца зак., выплачуся, -чашся [сься], -чацца,
-туцца
выплакаць захк., выплачу,
-аш, -ча, -чуць
выплакванне [ньне] -ші

выплаквацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-гаегшся

гаюцца
-аю,
выплакваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
выплат: узйць (купіць) па
выплат
выплата -аце, -ат
выплатны
выплаўка -аўцы, -авак
вяплаўлены

выплаўлйцца кезак., -яецца,
-юцца
пезак., -Яю,
выплаўляць
-яеш, -йе, -Яюць
шяплаціць зак., -ачу, -аціш,
гаціць, -ацяць
выплачаны
выплачванне [ньне] -цні
выплйчвацца незак., -аецца,

-аюцца

выплачваць

незак.,
-аю,
аеш, -ае, -аюць
вінлеваны
выплеваць зак., вііплюю,
-юеш, -юе, -ююць

захк.,

віянплецены

выплёўванне [ньне] -ші

выплёўвацца

гезак., -аец-

выплёўваць

пезак.,

ца, -аюцца

-аеш, -ае, -аюць

-аю,
незак.,

гаецца, -аюцца, часцей вы-

выпіхванне

і

выпіханне

“ёту,

гецецца, -етуцца

выплёхвацца разм.,

выпіўка «ўцы, -івак,

выпіхаць

выплееці (сьці] зак.,
гецеш, -еце, -етуць
Ісьці]
вінлесціся

плдхвацца
выплёхваць разм.,

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей вынлюхваць
выплішчвацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
выпзішчыцца

разх.,

зак.,

чуся, -чышся сься], -чыцца, -чацца
выплыванне [цьпеў -ші
выплываць незак., -4ю, -аеш,
гае, -йюць
виплысці [сьці] ў выплыць
зак., для абодвух выплыву, -веш, -ве, -вуць
выплюпуты
выплюнуць зак., -пу, -пеш,
-не, “пуць
выплюханпыраз.
разм., зак.,
выплюхацца
гаецца, -аюцца
выплюхаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
выплібхвашце (ньпе] разх.,
-нші

выплюхвацца разм., пезак.,

гаецца, гаюцца і выпаёх-

вацца

выплюхваць

разм.,

пезак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць і вы-

плёхваць
выплохнуты раз.
выплюхнуцца разм.,
-пецца, -нуцца
разлм.,
выплюхнуць

зак.,

Зак»

-ду, -цеш, -не, -нуць
выплятанне [цьпе] -ші
выплятацца иезак., -йецца,

гаюцца
выплятаць кезак., -аю, -аеш,
-4с, -йюць
выипнуты

выпцуцца разм., зак., -пуся,
[сься], -пецца,
-пешеся
-пуцца

выпнуць зак., -ну, -неш, лё,

-нуць
выпойвапне [пьпе] -нні

выпойвацца незак., -аецца,

-аюцца

выпойваць пезак., -аю, -асш,

-ас, “аюць
выпблаванне [пьпе] -ипі
выпдлвацца незак., -аецца,
гаюцца
выпбанаць кезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
выпбрвашне (пьпе] шпі

вынучвацца
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выпорвацца

аа

выпбрвацца незак., -аецца,
гаюцца
выпбрвацьнезак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

выпбўзваць

-аю,

кезак.,

-аеш, -ас, -аюць і выпаў-

заць

выпбўзіны -н
выпрабавальнік -ка, -ху,
гаў
выпрабавальніца -цы, -ц
выпрабавальніцкі

выпрабавальны

міпі,

выпрабавённе [ньне]
-іпяў

выпрабаваны

выпрамёньваць пезак., -ае,
-аюць
выпрамёньваючы
віяпраміцца

зак.,

[сься],

-мішся
-мяцца

-млюся,

-міцца,

вияпраміць зак., -млю, -міш,

-міць, -мяць

выпрамлёнпе [цьпе] -шші

выпрамлепы

выпрамляльнік эл., -ка, -ку,

-каў і выпрамнік
выпрамляЯльны
выпрамяйцца незак.

-яец-

выпрамаяць , незак,

яю,

ца, -Яюцца

віпрабаваць зак., -бую, -буеш, -буе, -буюць

-яеш,-яе, -Яюць
выпрамнпік гна, -ку,
і выпрамляльнік

выпраббўвацца незак., -аец-

выпрамянённе [ньне] фіз.,
лі, “цяў
выпрасаваны
выпрасавацца зак., выпра-

выпрабдўванне [цьне]

-нпі

ца, -аюцца
выпраббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выправа -йве, -ёў
выправаджаны
выправадзвапне [ньпе] -ипі
выправаджвацца

незак.,

гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

выправаджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

выправадзіць зак.,
-дзіш, -дзіць, -дДзяць

-джу,

выправённе [ньне] -нні
выправаць незак., -ае, -юць
выправіцца зак., -аўлюся,
гавіцся [сься], -авіцца,
-авяцца
выправіць зак., -аўлію, -авіні,
гавіць, “авяць

выпраганне [ньне] -нні
выпрагёцца незак., -ёецца,
-аюцца
выпрагаць пезак., -4ю, -аеш,
-йе, -аюць
выпрагчы [хч] зак., -агу,
-ажаш, -ажа, -агуць
выпрагчыся [хч] зак., -ажац-

ца, -агуцца

,

выпрадённе і выпрадванне
[пьне] для абодвуг -ші

выпрадёцца і выпрадвацца
пезак., адпаведна -бецца,
гаюцца; -аецдца, -аюцца
выпрадаць г выпрадваць незак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -дюць; -ат, -аеш, -ае,

“аюць
выпрадзены

выпражаны
выпраменепны фіз.

выпраменіцца зак., -піцца,
“пяцца

-піць,
віяпраменіць зак.,
-іяць
выпрамёньвальнік -ка, -ку,
гкаў
выпрамёньвальны
выпрамёньважне [пле] “ті

выпрамёньвацца
гаецца, -аюцца

незак,

-коў

,

суецца, “уюцца

выпрасаваць зак., выпрасую, -уеш, -уе, -уюць
віипрасіцца зак., -ашуся,
гасішся [сься], -асіцца,

-асяцца

выпрасіць зак., -ашу, -асіш,
“гасіць, -асяць

выпрасбўванне [пьне] -нпі
выпрасбўвацца незак., -аецца, -аюцца
выпрасбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выпрастаны
выпрастацца зак.,
[сься];
-аешся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
выпрастаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выпрасці [сьці] зак., выпраду, -дзеш, -дзе, -дуць
выпраўка -аўды, -авак
выпраўлённе [ньне] -пні,
-нняў

выпраўлены
выпраўляцца хезак., -Яюся,

[сься],

-Яешся

-яецца,

-яюцца

-яю,
выпраўляць незак.,
-Ясш,-яЯе, -Яюць
выпрацаваны
выпрацавацца зак., -цуецца,
-дуюцца .
выпрацаваць зак., -цую, -цу-

еш, -цуе, -цуюць
выпрацбўвапие (пьне] -ппі
выпрацбўвацца незак., -аецца, -аюцца
выпрацбўваць

пезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
выпрацбўка -бўцы, -бвак
выпраць

(ад

прэць)

зак.,

-ае, гаюць

выпрбстванце [пьпе] зілі
выпрбствацца гезак., -аюся,
гаюцца

віяпруціцца разх., зак., ви-

пручуся,

[сься],

-аецца,

-уцішся [сься],

гуціцца, -уцяцца

випруціць разм., зак., вы-уціць,
-уціш,
пручу,

-уцяць
выпручвацца разм., незак.
-аецца, -аюцца
выпрўчваць

разм.,

незак.

гаю, -аеш, -ае, -аюць
выипуджанне (цьне] разм.
-нні
выпуджаныразм.
выпуджнацца разм., незак.
-аецца, -аюцца
выпўджваць разм., незак "т
-аю, -аеш, -ае, лоць

вішудзіць раз.., зак., -дж,

-дзіш, -дзіць, -Дзяць
вышукла прысл.
выпукласць [сьць] -дю, -цей
выпукла-ўвагинўты

выпуклённе [ньце] -нпі
выпуклены
выпукліпа -нё, -н
зак.,
выпукліцца
-ліцца,

-ляцца
выпукляць незак., -Яю, -Ясш,
-ліць, -лЯць

выпуклы

выпукляцца незак., -яецца,
гяюцца

незак,
выпукляць
-ясш, -Яе, -Яяюць

-яю,

выпуск -ку, -каў

выпусканне [ньне] -нні

выпускацца незак., -аецца,
-аюцца
выпускаць незак., -ёю, -аеш,
-йе, -бюць
выпускаючы палігр., наз.

выпускнік -ка, -кў, -коў
выпускніца -цы, -ц
выпускны

выпустак разм., -тка, -тку,
-ткаў

выяпусташанасць [сьць] -цю
віыпусташаны

выпусташыцца зак., -шыцца, -шацца

выпусташыць

зак,

ацыш, -ыць, -шаць

-шу,

,

выпустбшвание [пьпе] -иші

выпустбшвацца незак., -аецца, -аюцца
выпустбшваць пезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

віпуеціць [сьці] зак., “Ушчу,
гусціш [сьці], -уеціць, -Уе-

цяць

зяпрашаны
“аешся

выпростваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выпрошванне (цьне] -нпі
выпрошвацца незак., -аюся,
-асшся
[сься],
-аецца,
гаюцца
выпрбшваць незак., -аю,
гасш, -ае, -аюць

,
выпучаны
выпучваше [ньпе] -нпі
выпучвацца кезак.», гаецца,

гаюцца
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выпучваць

выпўчваць кезахк., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выпучына -не, я
выпцучыцца

вырахоўваць

“чыцца,

зак,

-чацца

віипучыць зак., -чЧу, -Чыб

“ыць, -чаць
выпушка кравец.
шцы, -шак
выпушчаны

і

шаев.,

:
выпхапы
выпхаць зак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць і выпіхаць

вышхпуты
выпхпуцца разл., зак., -нуся, -нешся [сься], -иецца,

“туцца

вірабатка (месца здабычы
выкапняў) -тцы [пц], -так
вырабіцца зак., (апрацавац-

аца) -біцца, -бяцца; ац(з
ца,
выблыт

пэцкацца,

нарабіцца) разм., -блюся,
-бішся (сься], -біцца, -бяцца
вырабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
віраблепасць [сьць]

-цю
выраблены

вырабляцца незак., -яецца,
“яюцца

вырабляць незак., -Я, -Яеш,
яе, -яюць

выпхнуць зак., -ну, -неш,
сне, -пуць і выпіхнуць
выпылены
вяпыліць заг., -лю, -ліш,
-ЛіцЬ, -лЯць

вырабиыспец.

выпільвацца кезак., -аецца,
гаюцца
-аю,
выпыльваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
выпырсканы
выпырскапца разм., зак.,
-аецца, -аюцца
выпырскаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
выпірсквапне [ньне] -нні
выпірсквацца незак., -аецца, -аюцца

вырадяізнец

выпыльванне [пьне] -нні

выпырскваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выпыренуты
выпырсчуцца зак., -нецца,
[рсьне], -нуцца
вёшырснуць зак., -пу, -неш

[рсьне], -не, -нуць
выпірхванне [ньпе] -нні
-аю,
выпирхваць незак.,
-гаеш, -ае, -аюць
выпырхнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нудць
выпытапы
выпытаць захк.,

-аю, -аеш,

-ае, -аюць
выпытванне [пьце] -нпі
выпытвацца хезак., -аецца,

-аюцца
выпытваць незак., -аю, -асш,
“ае, -аюць
выпэцквацца кнезак., -аюся,
гаешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
выдэцкваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

выпякашае (пьпе] -ппі

выпякацца незак, -бсцца,
-дюцца
выпякаць пезак., -ёю, -беш,
-4с, “аюць
выпярэджванле [пьпое] -ппі

выпярэджвацца кезак., -аецца, -аюцца
выпярэджгваць незак., -аю,

-ает, -ас, -аюць
віраб -бу, -бе, -баў
вырабатак -тку

горн.

вырадак
-дкаў

-дка

[тк],

“дку,

вырадікальцасць [сьць] -цю
выраджацца незак., -аецца,
-аюцца

-нца,

нцу,

-нцаў

-джуся,
-дзіцца,

“дзяцца

вырадзіць разм., зак., -ДжУ,
гдзіш, -дзіць, “дзяць
выражальнік -ка, -ку, -каў,
часуей выразнік
выражальпіца -цы, -ц, часцей выразніца
выражаны

выражацца незак.,
-бешся
гаюцца

[сься];

-4юся,

-а4ецца,

выражаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -Аюць

выражбине [ньне] -ппі
віраз (ад выразаць) -за,
-зе, -заў; (ад выражаць)

-зу, -зе, -заў
выразанне [цьнс] -нні і вырэзвапне
выразапы
выразацца зак., -ажацца,
-аяіуцца
рыразацца незак, -аецца,
гаюцца і вырозвацца

віражу,
вяразаць зак,
-каш, -ка, -жуць
выразаць пезак., -4ю, -аеш,
-ас, -дюць і вырэзваць

-ажуся,
выразіцца зак,
-азішся [сься], -азіцца,
-азяцца
віяразіць зак, -ажу, -азіш,
-азіць, -азяць
выразка [ск] -зцы [сц], -зак
выразлівы [зьлі]
выразна прысл,
выразнаець [сьць] -цю
выразцей [зьне] прысл.
выразцейшы [зьпе]
выразнік
[зьні]
МН
І -ка,

-каў і выражальцік

рыразпы
рыразні
віраіцца [айі] зак., -аіцца,

-аяцца
вітрай -аю, -аі [айі], -аяў
вырак уст., -ку, -каў
незак.

выракацца

-бюся,

-ёецца,
[сься],
гдешся
-аюцца
выракёць уст. і паэт., незак.,
-4ю, -йеш, -ёе, -аюць

вырапіць зак.,

-ніш,

-шю,

-діць, ПЯЦЬ

вяраст: шыць па выраст
вірастак спец., -тка, -тку,

-ткаў
вырастанце [ньне] -пні
вырастаць незак., -ёю, -Зет,
-4е, -ёюць
вырасткавы спеў.
вырасці [сьці] зак., -сту,
гсцеш [сьце], -сце, -стуць
віярасціць [сьці] зак., выра-

[сьці],

вырасціш

-ціць, -цяць

выраджэнне [цьне] -нпі
вырадзіцца зак.,
дзішся (сься],

выражальпіца

шчу,

выраджёпка -нцы, -нак
выраджэнекі

выразніца [зьні] -цы, -ді

выратавальнасць [сьць] -цю
выратавальнік -ка, -ку, -каў
выратавальніца -ды, -ц

выратавяльны'і выратбўны,
выратбўчы
выратаванне [ньне] -нні
выратаваны
выратавацца зак.,

выратугюся, -уешся [сься], -уец-

да, зуюцца

,

выратаваць зак., выратую,
гуеш, -уе, уюць
выратбўвацца незак., -аюся,

-аецца,
[сься],
аешся
гаюцца
выратоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выратбўцы часцей выратавальцы
гыратбўчы часуей выратавальны
вираўнаваны
віраўнавацца зак., -туёцца,

уюцца
выраўнаваць зак. вяраўпу, -уеш, -уе, зуюць

віраўпены
выраўнбўвальце спец., -ка,
-ку, -каў

выраўпёўванне [ньне] -нні
выраўнбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
выраўнбўваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выраўняцца зак.,
[сься],
-яешся

-ЯЮСЯ,
-яецца,

-яюцца

выраўняць зак., -яю, -яеш,

л,

,
-яе, -яюць
вырахаваць разл., зак., выраху, -уеш, -уе, зуюць
вырахоўваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
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вырачаны

высвётліць
а

ан

вырачаныразм., часцей вы-

трашчаны
вырачыся зак.,

выракуся,

вырачашся [сься], -чацца,
выракуцца

вірачыцца разх., зак., -чуся, “чышся [сься], -чыцца, -чацца, часцей віытра-

шчыцца

вірачыць разх., зак.,

-чу,

чыш, -чыць, -чаць, часцей

вытрашчыць
вырачбнне [ньне] -нні
вырашальнаець [сьць] -цю
вырашальны
вырашаны

вырашіцца незак., -аецца,
гаюцца

вырашаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць
вырашчаны
вырашыцца зак.,

-шыцца,

“шацца
вырашыць зак., -шу, шыш,
-пыць, -шаць
вырашэнне [ньне] -нні
вырваны
вырвацца зак., -вуся, -вешся [сься], -вецца, -вуцца
вырваць зак., -ву, -веш, -ве,

-вуць
вырбд -ду, -дзе; у выразе:
няма рбду без вырбду

выручка -чцы [цп], -чак
вяручыцца

-чацца

зак.,

-чыцца,

выручыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
выручэнне [цьпе] -нні
вырушаць разм, незак., -Аю,
-деш, -ае, -ёюць
вырушыць разх., зак., -шу,

-шыш, -шыць, -шаць
вырывёнце [цьпе] -иппі

вырывацца

-бешся

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюцца

-аеш, -ае, аюць
вырбшчванпе [ньне] -нні

вырбшчвацца незак., -аецца,

гаюцца

незак.,

вырбшчваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
выруб (высечка, высечанае
месца) -бу, -бе, -баў
вырубаць (вугаль, руду) незак., -бію, -беш, -ае, -аюць

вярубіць (вугаль,
зак., -блю, -біш,

руду)
-бсіць,

-бды

[пц],

-бяць

вярубка [пк]
-бак
вирублепы

-неш, -не, “нуць

вырые -са, -се, -саў
вырысаваны

вырысавацца зак., вырысуецца, зуюцца

-лю,

-ліш,

-ве, “еюць

віруліць зак.,
“ліць, -ляць

зуеш, -уе, юць

вырысбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
вырысбўваць незак.,
-аеш, -ае, аюць
вырыты
вырыць зак.,

-ыю,

-аю,
-ыеш,

зые, -ыюць

вырбзваннце [ньне] -пні, часцей выразанне

вырэзвацца незак., -аецда,
гаюцца, часцей выразацца
вырбзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і выразаць
высаджапы

.

гдзішся

[сься],

-дзіцца,

-дзіць, -ДзЯяць

высадка [тк] -дцы [цп]
высадкавы [тк] с.-г.
высадкі [тк] -каў, адз. вы-

-ху,

высакаваты разм.
-а,
высакавбльтніі
“каў

уст.,

высакароднасць [сьць] і вы-

сакарбдства [цтв] адпаведна -цю; -ве
высакарбдны
высакарбелы

высакаскбрасны
высакасбртны
высакаствблы

-піцца, -пяцца

зак.,
разм.,
высалапіць
“плю, -піш, -піць, -пяць
высалаплены разм.
высалсны
высаліцца зак., -ліцца, -ляцца
высаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць

высалбплівацца і высалап-

аяцца разм., незак., адпа-аюцца;
-зецца,
ведна

-яецца, -яюцца
высалбцліваць і высалапяць разм., незак., адпаведна

гаюць;
-яюць

ла, -лі
высачаны

выручаць пезак., -йю, -асш,
-4е, -аюць

высакапрббны
высакарбддзе [дзьдзе]
;
-ддзі
высакародна прысл.

гаюцца
-аю,
высаджваць незак.,
-аеш, -ае; аюць
-джуся,
высадзіцца захк.,

высаджвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься];
-аешся

незак., -ёсцца,

віручаны
выручацца
-бюцца

высакамёрны
высакамбўна прысл.
высакамбўнасць [сьць] -цю

высахлы

садак, -дка, -дку
высакаббртны разм., часцей
высокабартбвы
высакавакуумны фіз.
высакавата разм., прысл.

вырўльвапие [цьне] -ппі
-аю,
незак.
вырўльваць
гаеш, -ае, аюць

высакакласны
высакалббы
высакамёрна прысл.
высакамёрнасць [сьць] і высакамёр'е адпаведна -цю;

высаджванне [пьне] -нні

высадзіць зак., -джу, -дзіш,
-ееш,

высаказдбльны

высакатраўе -ўі [ўйі]
высакаякасны
высакбены
зак.,
разх.,
высалапіцца
[сься],
-пішся
-плюся,

“ну,

“дзяцца

віярудзець зак., -ею,

высакагбрны

вырынуць абл., зак.,

-беш, -бе, -ёюць

вырысбўванне [цьне] -нні

-аю,

. высакагбр'е -р', -р'яў

высакамоўны

вырбдлівы
вырбйвацца незак., -аецца,

незак.,

высака-

вырываць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -ёюць
вырыгаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
незак.,
выригваць разм.,
-а19, -аеш, -ае, -аюць
вырыгцуць разм., зак., -ну,
гнеш, -не, -цуць
вырыжаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вырынёць абл., незак., -ёю,

вырбдлівасць [сьць] -цю

вырбўніваць

вольтавы эй.

і

-р 1

вырысаваць зак., вырысую,

-аюцца
вырбстаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вырбўніванне [ньне] -нні
вырбўнівацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гаешся
гаюцца

высака
ы вбльтны

-аю,

-Яю,

-аеш,

-Яеш,

-ае,

-яе,

высахнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць; высах, высах.
высачыня разх., -ні, Мн. Ввысачыні, -пь, часцей вышыпя
высачыць зак., -ЧУ, ыш,
чыць, -чаць
высачэзны, высачэнны г
разм. высбзны
высватаны
высватаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
,
ю
а
г
,
к»
за
не
ць
ва
ат
св
вы
-аеш, -ае, -аюць

віясветлены [сьве]
[сьве]
висветліцца

зак.

-ліцца, -ляцца ў выясц-

ца
Ю,
-л
,
к.
за
е]
ьв
[с
ць
лі
высвет

выслабаненне
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ліш, -ліць, “ляць і выяс;

піць

вісвеціцца [сьве] зак., -ціц-

,

ца, -цяцца

вісвеціць [сьве] зак., -ціЦь,
цяць
высвечаны [сьве]
высвёчвацца [сьве] лезак.,
гаецца, -аюцца
высвёчваць

[сьве]

пнезак.,

-ас, -аюць
висвідраваны [сьві]
высвідравацца [сьві] зак.,
“руецца, -руюцца
[сьві] зак.,
высвідраваць
-рую, -руеш, -руе, -руюць
высвідрбўванне [сьві] [пьне]
аші
высвідрбўвацца [сьві] незак., -аецца, -аюцца
высвідрбўлаць [сьві] лезак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
віясвіст (сьві] разм., “сту,
-сце [сьце], -стаў
віясвістаны [сьві]
высвістаць [сьві] зак., вы-шча,
-шпцчаш,
свішчу,

-шчуць
высвіствапне

[сьві]

[ньне]

-пні

высвістваць [сьві] лпезак.,
гаю, -асці, -ае, -аюць
высвятлённе [сьвя] [цьце]
-пці і выяспённе
высвятляцца сьвя]

незак.,
-яецца, -пюцца і выясияцца
выевятайць [сьвя] незак.,

-яе, -Яюць і

-Яю, -яеш,
выяеняць
вияседжаны

выебджванне [ньне] -нні
пысёджвацца хезак., -аюся,
“аешся
[сься]
-аецца,
гаюцца
высёджваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
выседзецца
разм.,
зак.,
-дкуся, -дзішся [сься],
-дзіцца, -дзяцца
выседзець зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць
высёіваше [ньпе] -пні
гысёйвацца

незак., -асцца,

-аюцца, часцей высявацца
высёйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей высяваць
віясека -ецы, -ск
вімсекчы зак., -еку, -ечаі,,
-вча, -екуць, часцей высечы

высекчыся раза, зак., -счацца, -скуцца, часцей війсечыся

віселак “дка, -лку, -лкаў
зіселены
выселіцца зак., -люся, -літшся [сься], -ліцца, -ляцца
выселіць зак., -1ю, -ліш,

“ліць, -ляць

выселкі -лкаў
выисерабрапы
выссрабрыць зак., -ру, рыш,
грыць, -раць
висербаны разл.
высербаць разм., зак., -аю,
,
-аеш, -ае, “аюць
віясеў -еву, -ове, -еваў
высеўкі -евак
высечаны
(дзеянне) -чцы
вясечка
[цц]; (высечапае месца)

“цы[цц], -чак
вясечы зак., -еку, -ечаш,

м. ДМ -яку,

Т -якам, ж.

ДМ-яцы,Т -якайі -якаю,

ми. Р -Яяк
гвыекалянце [ньне] разх.,
-пиі
выскаляцца разм., незак,
-Лося, -яешся [сься], -Яецца, -яюцца
разм., незак,
выскаляць

-яю, -яеш, -Яе, -Яюць

вяскачка разм., агульк., л.
ДЛ-чку, Т -чкам, ж. ДМ
-чцы [цц], Т -чкайі-чкаю,
мн. Р -чак

геча, -скуць і высекчы
висечыся разм., зак., -ечацца, -екуцца і віясекчыся

шяскачыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць

высеяны
высеяцца зак., -еецца, -еюц-

выскварвацца незак., -аец-

ца

высеяць зак., -ею, -ееш,-се,

-гюць
высёрбванне [пьпе] разм,
“апі
высёрбвацца разм., пезак.,
гаецца, -аюцца
высёрбваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
высілак разм., -лку, -лкаў
высілённе [цьпе] -ині
высілены
высіліцца зак., -люся, -ліш-

ся [сься], -ліцца, -ляцца
высільванпе [пьпе] -нпі
і высіяяцца
высільвацца:
незак.,

адпаведна -аюся,

-аецца,
[сься]
-аешся
-аюцца; -яюся, -яешся
[сься], -яецца, -яюцца
висіпіцца разм., зак., -піц-

да, -няцца
висіпіць разм.,

зак., -ию,
-піш, -ніць, -ляць
высіцьвацца разм., незак,
-аецца, -аюцца
высіньваць рази., лнезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
висіцца незак., -сіцца, -сяцца
віскакацца разж., зак., вія-

скачуся, -чашся [сься],
“чацца, -чуцца
віскакаць разлм., зак., выскачу, -чаш, -ча, -чуць
выскакваць пезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць і высікбкваць
выекал -лу, -ле, -лаў
вискалены раз.

выекаліцца раз.х., зак., -лі9-

ся, -лішся [сься], -ліцца,
“ляцца
выскаліць разм., зак., -лю,
-ліні, -ліць, -ляць
выекальванпе [цьпе] разхм.,
“пі
выскальвацца разм., незак.,

“аюся, -асшся[сься], -аец-

ца, -аюцца
выскальваць разм. незак.
“аю, -аеш, -ас, -аюць
выскаляка

разм.,

агульг.,

выскварапы
выскварваше [пьпе] -нпі

ца, -аюцца
незак., “аю,
выекварваць
-аеш, -ае, -аюць
віискваркі -рак, адз. выскварка, -рцы
выскварыцца зак., -рыцца,
грацца
выискварыць зак., -ру, -рыш,
зрыць, -раць
высклюдаваны цясл.
высклюдаваць

зак.,

“дую,

“дуеш, -дуе, -дуюць

выскбкванне [ньне] -нні
-аю,
незак.,
выскбкваць
-гаеш, -ае, -аюць,

часцей

выскаёкваць
выскрабак (булачка з рэш-

так цеста) разм., -бка [пк],
-бку, -бкаў
выскрабанне і выскрэбванне

[ньне] для абодвух -пні
выскрабацца і выскрэбпвацца

незак.,

-децца,

адпаведна

-йаюцца;

-аецца,

-аюцца
выскрабаць і выскрэбваць
адпаведна -аю,
незак,
-аеш, -4е, -ёюць; -аю, -аеш,
-ас, аюць
вискрабены
віяскрабкі [пк] (выскрабеныя рэшткі) разм., -бак
і -бкаў і паскрэбкі
віяскрабці [пд] зак., -бУ,
-беш, -бе, -буць
віыскрабціся [пц] разх., зак»
-буся, -бется [сься], -бец-

ца, -буцца

звыскубапие і выскўбвацие
[цьпе] для абодвух -цні

выскубацца і выскўбвацца
незак., адпаведна -аецца,

-4юцца; -аецца, -аюцца

выекубаць і выскубваць ие-

вак., адпаведна -ёю, -аеш,
-49, -дюць; -аію, -асш, -ае,
-аюць
выскубены
выскубнуць зак., -пу, -неш,
-не, -пуць
вяскубці [пц] заг., -бу, -беш,
-бе, -буць
выслабанёнце [пьце] -ппі
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выелабапены

высоканавуковы
ан

выслабанены разл.
виелабаніцца разх., зак.,
-пюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца

віслабаніць разчм., зак., -ню,
-ніш, -ніць, -няць
выслабаняцца разжх., незак.,
-яюся, -яешся [сься], -яец-

ца, -яюцца

выслабаняць разлм., незак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць
выславіцца разх., зак., -аў-

люся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца

виславіць зак., -аўлю, -авіш,
-авіць, -авяць
высланы

выслаўлённе [ньне] -нні

выслаўлены
выслаўляцца разжм., незак.,
гяюся, -Яешся [сься], -яец-

ца, яюцца

-яю,

незак.,

выслаўляць

-яеш, -яе, -яюць
вислацца зак., высцелецца,
-люцда
выелаць зак., (да высцілаць) высцелю, -леш, -ле,

высылаць)

(да

-люць;

вышлю, -леш, -ле, -люць

выслізганы[сьлі] [зг з выбухн. г]
вислізгацца [сьлі] [зг--з
выбухн. г] зак., -аецца,

-аюцца
выелізгаць [сьлі] [зг -- з выбутн.

г] зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выслізгванне [сьлі] [зг--з
выбухн. г] [ньце] -нні
выслізгвацца [сьлі] [зг--з
выбухн. г] незак., -аецца,
-аюцца
выслізгваць [сьлі] [зг-з
выбухн. г) незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюдь

выелізнуцца [сьлі] зак., -ну[зьвесься],
-нешся
ся,

-нецца, -нуцца

выслізнуць [сьлі] зак., -ну,
гнеш [зьне], -не, -нуць
“выслбўе -ўі [ўйі], -ўяў
віелуга -узе

выслугбўваць

і выслугоў-

вацца разм., незак., адпа-ае,
ведна -аю, -аеш,

-аешся
-аюся,
-аюць;
[сься], -аецца, -аюцца

выслўжвацне [цьне] -нні
высаўжвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца

высаўжваць

незак.,

віяелужыцца

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

(сься,

-аю,
-хусСЯ,

-ліыцца,

гкышся
-жацца
гвислужыцьзак., ку, кыш,
-жыць, -жаць
віислуханы
выелухаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
(2

б Заг. 156

выслўхвание і выслухбўвапне [ньне] для абодвуг
-нні
выелўхвацца і выслухбўвацца

незак., для

абодвух

гаюся, -аелся [сься], -аецца, -аюцца

выслўхваць і выелухбўваць
незак., для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць
высмагаць незак., -4е, -4юць
і выемягаць
виемаглы і высмяглы
высмагнуць зак., -не, -нуць;
высмаг, -тла, -глі і вы-

смягнуць
высмажаны

высмажванне [ньне] -нні

высмажвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

незак., -аю,
высмажваць
-аеш, -ае, -аюць
высмажыцца зак., -кыцца,
жацца
вясмажыць зак., -жу, кыш,
зкыць, -жаць
высмактаяы
-кчу,
зак.,
высмактаць
-кчаш, -кча, -кчуць
высмалены
-ліцца,
зак.,
высмаліцца
-ляцца.
зак., (прасмавысмаліць
ліць) -дю, -ліш, -ліць,
-ляць: (выпаліць) разм.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
высмальванне [ньне] разм.,
“нні

высмальвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
высмальваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
выемаркацца

зак.

разм.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

выиысмаркаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
разм., зак.,
выемаркнуць
гну, -неш, -не, -нуць
высмёйванце [сьме] [ньне]
“нні
высмёйвацца [сьме] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, “аюцца

высмёйваць

[сьме]

незак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
высмеяпы[сьме].

разм.,
высмеяцца [сьме]
заг., -гюся, -гешся [сься],

-гецца, -еюцца

высмеяць

[сьме] зак., -ею,

,
-веш, -ее, -еюць
высмбктвапне [ньпе] -нні

высмбктвацца днезак., -аец-

ца, -аюцца

высмбктраць

гезак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,
,

высмбльванпе (ньпе] -нпі
высмбльвацца хкезак., -аецца, -аюцца
высмбльваць незак. -аю,
-аеш, -ас, -аюць

высмыканы разх.
высмыкаць разл, зак., -аю ?

“аеш, -ае, -аюць
высмыкваць разм., незак.,
гаю, -аеш,-ае, -аюць
піисмыкнуты разм.
висмыкнуць разж., зак., -пу,
знеш, -не, -пуць
выемягёаць [сьмя] незак,
-ае, -аюць, часцей высма-

гаць
выемяглы[сьмя] часцей высмаглы
высмягнуць [сьмя] зак., -не,
-нуць; высмяг, -гла, -глі,
часцей высмагнуць

выиснавацца зак., -нуецца,
-нуюцца
выснаваць
зак., высную,
суеш, -уе, зуюць
выснены [сьне]
высніць [сьні] зак.,
зніш, -ніць, -няць

-ню,

высибва -бве, -бў
выснбўвацца незак., -аецца,

-аюцца
незак. гаю,
выснбўваць
-аеш, -ае, -аюць
высбзны разм., часцей высачззны
высбка прысл.

высокааб'ёмны
высокаадбраны
высокаадукаваны
высокаадчувальны [чч]
высокаактанавы тэг.
высокаалёйныс.-г.
высокаампёрны фіз.
высокааплатны
высокаарганізавёны

высокаасвёчаны [сьве]
высокааўтаматызаваны
высокааўтарытэтны

высокабартбвы ёі
ббртны
высокабітумінбзны

высака-

высокаблагарбддзе

[дзьдзе]

высокабялковы
высокавірулёнтны

мед.,

уст., -ддзі, -ддзяў
бант.

высокавітамінны
высокавытвбрчы
высокагатункбвы
высокагумёацны
высокадакладпы
высокадаравіты
высокадахбдны

высокаідзііны
высокаіндустрыйльны
высокаінтэлектуйльны
высокакаларийшы.
высокакампетэнтны

высокакаштоўны
высокакваліфікаваны
высокакультурны
высокалегіраваны 722.

высокамалскулярпы фіз.

высокамаральны

высокамастацкі
высокамехапізаваны
высокапавуковы
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высокацпадзейны
высокападзёйны
высоканапбрны
высокапаважацы
высокапажіўны
высокапалімерны

віспелены [сьпе]

.

высокапалімёры гім., -раў,
адз.

высокапалімёр,

-ра,

зры
высокапастаўлены уст.
высокапатрыятычны
высокапаэтычпы

высокапраасвяшчэнетва
[сьвя] царк., -ве
высокаправаехадзіцельства
0.
уст., “ве
высокапрадукцыйны
высокапрападббнасць [сьць]
царк., -цю
высокапрацЭнтны
высокапрыбыткбвы
высокапрынцыпбвы
высокаразвіты [зьві]
высокарэнтабельны
высбкаець [сьць] ус7., -цю
высокасцяблбвы [сьця]
высокатаварны
высокаталенавіты
высокатрывалы
высокатэмператўрпы
высокатэхнічны
высокаўраджайны

высокаўрадлівы
высокаўрачисты

высокачастбтны 24.
высокачуллівы [льлі]
высокашанбўны
высокашырбтныгеагр.
высокаэканамічны
выеоказластычны
высокаэфектыўны

высбкецька разм., прыса,
выебкецькі разм.
высбкі
высбльванне [ньне] -нні
высбльвацца незак., “аецца,
-аюцца
высбльваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
высбўванне [пьне] -нні
высбўвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
высбўвацьнезак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
выебўлы
высбчванце [ньпс] -нні
высбчвацца

кезак., -аецца,

-аюцца
высбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
выспа -пе [сьце], -паў
виспаведаны
віспаведацца царк., разм.,
зак., -аюся, -аешся [сься],

“аецца, -аюцца

віиспаведаць

выстудзіць

царк., разм.,

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

выспацца зак., -ліюся, -піш-

ся
[сьцісься],
-піцца,
пяцца
выспаць разм., гак, выспаю,
-піш [сьпі], -піць, -пяць

віспеліць [сьпе] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
выспелы [сьпе]
выспбльваць [сьпе] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
не
.,
зм
ра
е]
ьп
[с
ь
ац
ўв
ёб
сп
вы
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
вяспець [сьпе] зак.,: -ее,
-вюць
высплвйпне [сьпя] [ньне]
-нні
[сьця] незак.,
выспяваць
-йе, -бюць
віяспятак [сьпя] (штуршок
нагой) абл. -тка, -тку,
-ткаў
выссапы
вяесаць зак., -су, -сеш [сьсе],

гсе, “суць

віставачна - дэманстрацыйны
выставачны
выставіцца зак., -аўлюся,

-авішея (сься), -авіцца,
-авяцца
выставіць зак., -аўлю, -авіш,

-авіць, -авяць
вістарацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

выстарцаваць

разм.,

зак.,

“дую, -цуеш, -цуе, цуюць
выстарчаць разм., незак.,

-йю, -аеш, -ёе, -аюць і выстачаць
зак.,
разм.,
выстарчыць

-ту, “чыш, -чыць, -чаць ёі

выстачыць
выстаўка -аўцы, -авак

вистаўка-прбдаж ж., выстаўкі-продажу, выстаўцы-

продажы
выстаўкбм (выставачны камітэт) -ма, -ме, -маў
выстаўлённе [ньне] -нні

выстаўлены
выстаўляцца разлм., незак.,
“яюся, -яешся [сься], -яец-

ца, -Яюцца

выстаўляць
кезак.,
-яеш, -яе, -Яюць

-яю,

выстаўніы

выстачаць разм., незак., -аю,
“ёеш, -4е, -йюць, часцей
выстарчаць
вістачыць разм., зак., -чу,
“чыш, -чыць,-чаць, часцей

выстарчыць
выеталны
выстаяцца зак., -аіцца [айі],
гаяцца
выстаяць

зак.,

-аю,

-аіш

[айі], -аіць, -аяць
выстбііванне [пьпе] -нні
выетбйвацца кезак., -аецца,
“аюцца
выстбйваць
незак,
-аю,
гаеш, -ае, -аюць
выстраены
віястраіцца [айі] зак., ваен.,
-аіцца, -аяцца; (прыбрац-

ца) разм., -аюся, -аішся
[сься], -аіцца, -аяцца
выстраіць [айі] ваен. і разы.,
зак.,

-аю,

-аіць,

-аіш,

-аяць
выстрал -лу, -ле, -лаў
выстралены

выстраліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

выетраляць зак., -яю, -яеш,

-яе, -яюць

выстрачаны кравец.

выстрачыць зак., -чу, чыш,
чыць, -чаць

выстройванне [ньне] ваен.,
-нні
выстройвацца негак., ваен.,
гаецца, -аюцца; (прыбі-

рацца) разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

выстрбйваць ваен. і разм.
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
выстрбчвапне [ньне] -нні
выстрбчвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца

выстрбчваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выструганы
выстругаць зак., выстругаю,
-аеш, -ае, -аюць; выстругай, -йце

выстрўгвание [ньне] -нні

выстрўгвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

незак.
выстрўгваць
-аеш, -ае, -аюць
выструнены раз.
выструніцца разм.,,

-аю,
Зак.,

-нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца

выструніць зак., -ню, -піш,
-ніць, -няць
выструпьвацца разу, незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

выстрыганне [ньне] -нні

выстрыгацца кезак., -асцца,
-дюцца
знезак., -ёю,
выстрыгаць

-деш, -ае, -аюць
выстрыгчы [хч] зак., -ыгУ,

-ыжаш, -ыжа, -ыгуць
выстрыжаны
выстрэльвацца незак., -аецца, -аюцца
выстрэльваць кезак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
вистуджаныі вяхаладжань
выстуджванне [(пьне] -пні ё
выхалбджванне
выстўджвацца незак., -аёц-

ца, -аюцца і выхалбджвацца

выстуўджваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і выхалбджваць
выястудзіцца зак., -дзіцца,
-дзяцца і выхаладзіцца

выстудзіць зак., -діу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць
дзіць

і вімхала-
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выстуканы
выстукаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
выстўкванне [ньне] -ппі
выстўквацца незак., -аецца,
-аюцца
хезак., -аю,
выстўкваць
-асш, -ае, -аюць
віиступ -пу, -пе, -паў
выступаць незак., -аю, -4еш,

-йе, -аюць
выступіць зак., -плю, -піш,
-піць, -пяць

выступлённе

[цьце]

-нні,

высыпацца незак., (ад сыпацца) -аецца, -аюцца; (ад

спаць)
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца
высыпаць захк., ллю, длеш,

-пле, -плюць
высыпаць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -йюць

высысатне [пьпе] -нпі
высысацца лнезак., -аецца,
гаюцца

высыса4ць незак., -аю, -аеш,

выстываць гезак., -4е, -4юць

высыханне [пьпе] -нні
высыхаць незак., -4ю, -аеш,

высуджаны разм.
выеўджвацца разлм., незак.,

высь выссю [сьсю]
высяванне [ньне] -нні
высявацца незак., -аецца,

выстыванне [ньпе] -нні

віистыць
-нуць

зак,

Ввыстыце,

-аецца, -аюцца
высуджваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
высудзіць разхм., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

высуканы
высукаць зак., высучу, -чаш,
-ча, -чуць
высўкванне [ньне] -нні
выеўквацца незак., -аецца,
-аюцца
высўкваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
высунуты
высунуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца
высунуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
высушаны
высўшванне [пьне] -нні
высўшвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
выеўшваць
-аеш, -ае, -аюць
зак., -шуся,
выисушыцца
-цышся [сься], -шыцца,

-шацца
высушыць зак., шу, шыш,
-шыць, -шаць
высцебаны [сьце] разм.
выиецебаць [сьце] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выеціланне (сьці] [ньпе] -нні
высцілацца (сьці) незак.,
гаецца, -аюцца
высцілаць [сьці] незак., -аю,
-деш, -ае, -аюць
висцілачны[сьці]

віясцілка [сьці] -лцы, -лак

высылённе [ньне] -ині
высылацца пезак., -аецца,
гаюцца

высылаць незак., -4ю, -йсш,
-ае, -аюць
піясылка -лцы, -лак
высыльны разм.

высыпаённе [пьне] -ині
высыпаны

піясыпацца
-атпюцца
6“

зак.,

-плецца,

“пча, -пчуць
вытарашчаны разм., часцей
витрашчапы

вытарашчванне [пьпе] разм,

-нні, часцей вытрэшчвание
вытарашчвацца разл., жнезак., -аюся, -асшся [сься],

высыпка -пцы, -пак
высыпниы

-4е, -йюць

-пняў

вытаптаць зак., -чу, чат,

-4е, -йюць

гаюцца і высёйвацца

высяваць незак., -4ю, -аеш,.
-бе, -аюць і высёйваць
высядёць незак., -ае, -аюць
высякальны (лес)
высяканне [ньне] -нні
высякёцца кнезак., -аецца,
-дюцца
высякаць незак., -ёю, -аеш,
-йе, -юць
высялёнец разлм., -цца, -нцу,

-нцаў
высялёнка разм., -нды, -нак

высялённе [пьне] -нні
высяляцца незак., -яюся,
-яецца,
[сься],
“яешся
-яюцца

высяляць незак., -Яю, -яеш,
-Яе, -яюць

“аецца, -аюцца,
вытрэшчвацца

часцей,

вытарашчваць разм., незак.,
“аю, -асш, -ае, -аюць, часцей вытрэшчваць
вытарашчыцца разм., зак.,
-чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца, часцей вытра-

шчыцца

вятарашчыць

разм.,

зак.,

-чу, -чыш, -чыць, -чаць,
часцей вытрашчыць

вытаргаваны
вытаргаваць зак., -гую, -гу-

еш, -гуе, суюць
вытаргоўванне [ньне] -нні
вытаргоўваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вытатуіраваны
вытатуіраваць захк., “рую,
груеш, -руе, -руюць
вытаўчаны
вытаўчы разл., зак., вытаў-

-ўкуць
“ўча,
-ўчаш,
ку,
вытачаны

вытачка кравец., “чцы [цц],
-чак
вытачыць зак.,, -чу, -чыш,

-чыць, -чаць

вытварацца разм.,
-аецца, -аюцца

незак.,

высяўны
высячЭнне [ньне] -нні
вітанцавацца разм., зак.,
-цуюся, -цуешся [сься],

вытвараць разм., незак., -аю,

зак.,

вытвбрцае каз.
вытвбрная мат., наз.
вытвбрпік с.-г., -ка, -ку, -каў
вытвбрны лінгв., мат.
вытвбрца х., ДМ-цу, Т -цам,
мн. Р -цаў
вытвбрча-масавы
вытнбрчасць [сьць] -ю

-цуецца, -цуюцца

витанцаваць

разм.,

-дую, -цуеш, -цуе, -цуюць-

вытанцбўвацца разм., не
Зак., -аецца, -аюцца
вытаццбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вітапчана прысл.
вытанчанасць [сьць] -цю

вытанчаны
зак., -аецца,
вытанчацца
-аюцца
вытацчаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-ЧуСЯ,
зак.,
вытанчыцца
(сься), -чыцца,
чышся
“чацца
вытанчыць зак., -чу, -Чыш,

,
-чыць, -чаць
вытапчэпне [цьце] -нні
вытапіцца зак., -піцца, -пяцца
вытапіць захк., ілю, -піш,
-піць, -пяць
витапка (дзеянне) -пцы

віітанкі (рэшткі) -пак
вытаплешы
вытаптаны

-беш, -ае, -ёюць
вытвараючы эк., прым.

вытварыць разм., зак., -ру,

рыш, -рыць, -раць

вытворча-тэхійчны
вытвбрча-фінансавы
вытвбрча-эканамічны
вытворчы
вытканы
виткаць

зак., -тку,

-тчаш

[чч], -тча, -ткуць

выткнуцца разм., зак. -пуся, -пешся [сься], -нецца,
гнуцца

выткнуць

разхм., зак. -пу,

гнеш, -пе, -нуць
вытлумачальны кніжн.

,
віятлумачаны
вытлумачванне [ньпе] -нні

вытлуміачвацца лезак., -аецца, -аюцца
вытлумачваць

незак.,

гасш, -ас, -аюць

-аю,
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вытлумачыцца

-чацца

зак.

вытлумачыць

“ЧУ,

,
“ыш, -чыць, -чаць
вытлумачэнне (вьне] -нні
-пуцца,

вытпуць

часцей

-нецца,

выцяцца

гуціць, -уцяць

віитручаны

-аюцца
незак.,
вытрўчваць
гаеш, -ае, -аюць

-аю,

вытрўшваць

разм.,

-аўлю,

-авіш, -авіць, -авяць
витралеваны
зак., -люю,
вытралеваць
-люеш, -люе, -лююць
вытралены мар.
вытралёўвацца тэх., незак.,
-аецца, -аюцца
вытралёўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
виятраліць мар., зак., -лю,
“ліш, -ліць, -ляць

вытральвацца незак., -аецдз, -аюцца
вытральваць незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
вытрапапы
вітрапаць зак., плю, -плеш,

незак.,

вытынкаваны
вытынкаваць зак., -кую, -ку-

-нпі

вытрушчвацца разл., незак.,
-аецца, -аюцца
вытрушчваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

зак.,
вытрушчыць разм.,
-шчыш, -шЧыЫЦЬ,
-пчу,
-шчаць

вятрыбушаны разл.
вытрыбушыць разл., зак.,
-шу, -цыш, -шыць, -шаць
вытрываць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
вытрымана прысл.
вытрымацасць [сьць] -дю
вытрыманы
гіятрымаць зак., -аію, -аеш,

вытрасацца незак., -бецца,

вытрымлівацца незак., -аец-

-аюцца і вытрэсвацца

вытрасёць незак., -бю, -4еш,
сёе, -аюць і вытрэсваць

ца, -аюцца

вытрымліваць

пезак., -аю,

-асш,-ае, -аюць

выитрасены
вытрасці [сьці] зак., -су,
-сеш, -се, -суць

вытрэпвание [пьпе] -ппі
вытрэпвацца незах., -аецца,

вытрасціся [сьці] зак., -сец-

вытрэпваць

да, -суцца

витраўка спец., -ўцы
вытраўлённе [цьпе] спец.

-нці

витраўлены
вытраўлайцца незак., -Яецца,

-люцца

“аюцца

незак.,

разм.

вытыкацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -4юцца; тэкст. -бец,
ца, -юцца
вытыкаць незак., -ёю, -аеш,
-4е8, -дюць

і

“вытрэсвашце

[ньне]

-нні

разм.

-ае, -аюць
вытрымка -мцы
вытрымліванце (пьне] -нні

-пле, шлюць
вытрасйнпе [ньпе] -ппі

-нецца,

-нуцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць
вытрушчаныразм.
вытрўшчвацпне [ньне] раз».,

-віцца,

выитхнуцца. зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
вытурыць разм., зак., -ру,
г“рыш, -рыць, -раць

вытрўшвацца разлм., незак.,
-аецца, -аюцца

незак., -аю,

незак.,

вытыкённе

вытрушаныразл.
вытрўшванне [ньне]
“нні

вытраббўвацца незак., -аец-

разх.,

вытўрваць

,

вытрўчванне [ньне] -нні
вытрўчвацца незак., -аецца,

еш, -буе, -буюць

зак,

вытуплены
вытуплйцца і вытўплівацца
незак., адпаведна -йецца,
гяюцца; -аецца, -аюцца
вытупайць і вытўпліваць
незак., адпаведна -яю,
гяеш, -йе, -Яюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вытураны раз.

ввітруціць зак., -учу, -Уцім,

вытрабаваць зак., -бую, -бу-

-вяцца
вытравіць

піць, пяць

.

віітрускі -сак

незак., -аецца,

зак.,

ца
вытупіць зак., -плю, -піш,

-біць, -бяць
віятрусіць разм., зак., зушу,
зусіш, -усіць, -усяць

гаю,

-аюцца
вытбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

вытравіцца

вытупіцца зах., -піцца, -пяц-

вітрубіць зак., -блю, -біш,

-аюцца
-аю,
незак.,
вытбптваць
-аеш, -ае, -аюць
вытбчвапне [ньне] -нні

-аепі, -ае, -аюць

зак.

рагм.,

тарашчыць, вярачыць

вытбптвацца незак., -аецца,

вытраббўваць

ца
вытрэшчваць разм., незак,
-аію, -аеш, -ае, -аюць і вы,
тарашчваць

чыш, -чыць, -чаць і вы-

-аеш, -ае, -аюць
вытбптванне [ньне] -нні

ца, аюцца

ца, -аюцца і вытарашчвац-

ца, виярачыцца
вытрашчыць разм., зак., “ЧУ,

,
вытбк -ку, -каў
вытбпліваше [пьне] -нні
вытбплівацца незак., -аец-

вытбчвацца

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -чацца і вытарашчыц-

выцяць

вытбпліваць

гні і вытарашчванне

чуся, -чышся[сься], -чыц-

цеш, -по, -нуць; вЫыцяу,
яла, -ялі; вытні, часцей

незак.,

вытраўнй7э2.
вытраўшчыкспец., -ка, -ку,

вытрэшчвацца разх., незак.,

вытрашчыцца

разм. зак. -ну,

ца, аюцца

вытрэшчванне [ньне] разу,

-каў
вытраўшчыца спеу., -цы, -ц
вятрашчаны разм. і вытарашчацы, вырачаны

витнуцца разм., зак., -нуся,

[сься];

-яю,

незак.,
вытраўляць
гяеш, -яе, -Яюць

вытлумачыцца зак., чыцца,

ешся

выфарбаваць

еш, -куе, -куюць
вытынкбўванне ([ньпе] -яні
вытынкбўвацца незак., -аецца, -аюцца
вытыпкбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
вытыркацца разл., незак,
«аюся, -4ешся [сься], -аецца, -аюцца

вытыркаць разм., пезак,
-4ю, -деш, -ае, -аюць

віытырклы
зітыркнуты
вятыркнуцца разм., зак»,
-пуся, -цешся (сься], -нец-

ца, -вуцца

витыріпуць раз.х., зак., -Вў,
-цеш, -це, -пуць
вытыхаёцца незак., -йсцца,
-юцца
вітычкаваны геад.
вытычкаваць

зак.,

зіуеш, -хуе, -куюць

-КУЮ,

,

вытычкбўванне [ньне] -нпі

вытычкбўвацца незак, -аецца, -аюцца

-аю,

вытычукбўваць незак., -аю,

ё

выфарбаваны
выфарбавацца разх., зак,
-буюся, -бусшся [сься],
,
-буецца, -буюцца
вифарбавацьзак., -бую, -бу-

-асш, -ае, “аюць
вытрэсванце [ньне] -апі
вытрасавне

пиатрэевацца незак., -аецца,
-аюцца і вытраеёцца

вытрсваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і вытрасаць

-аеш, -ае, -аюць

еш, -буе, -буюць
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анн

выфарббўванне [ньце] -пні
выфарббўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
выфарббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выфранціцца [ньці] разм.,
зак., -нчуся, -пцішся ([цьцісься], -нціцца, -нцяцца
разх.,
выфранціць [ньці]
зак., -нчу, -цціш [пьці],
-нціць, -НЦЯцЦь

выфрапчаныразм.
выфрапчвацца разх., незак.,

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
выфраёцпчваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выхавальнік -ка, -ку, -каў
і выхавацель
выхавальніца -ды, -д ё выхавацелька
выхавальніцкі
выхаванасць [сьць] -цю

выхаванец -нца, -нцу, -нцаў

выхаванка -нцы, -нак

выхаванне [ньне] -нні
выхаваны
выхаваўчы
выхавацель -ля, -лю, -ляў,
часцей выхавальнік
выхавацелька разм., -льцы,
“лек, часцей выхавальніца

вілхаркацыразм.
выхаркаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
выхаркванне (цьпе] -нипі
выхарквацца разм., кезак.,
-аецпа, -аюцца

выхаркваць

разх.,

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
вихаркпутыразм.
вихаркпуць разм., зак., -ну,
-цеш, -пе, -нуць
выихваліцца разх., зак., -лю-

ся, -лішся [сься], -ліцца,
-ляцца
вихваліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -лЯць

выхпальвацца разх., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і выхваляцца
выхвальваць разл., незак.,

-дцаў

зак.,

спец.,

выхадзіцца

,

дзіцца, -дзяцца

выхадзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -Дзяць

выхадка [тк] сады: іц],
-дак
выхадная наз.
выхадцы прым., наз.
выхаладжанычасцей выстуджаны

выхаладзіцца захк., -дзіцца,
высту“дзяцца, часцей

дзіцца

-ДЖУ,
зак.,
выхаладзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей выстудзіць

выхалбджвание [пьне] -нні,
часцей выстуджванпе
выхалбдзжвацца незак., -аедца, -аюцца,

часцей

студжвацца
выхалбоджваць
-“аеш, -ае,

Ви-

незак., -аю,

-аюць,

часцей

,
выстуджваць
выхапіцца разх., гак., -ШдДца, пяцца
вихапіць зак., -плю, -піш,
-піць, гпіяць і выхваціць

піихаплешая і віяхвачаны
выхапайцца лезак., -йецца
“яюцца

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
выходзіць пегак,
-джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
выхдбдны
выхбпліванне [ньне] -нні і
выхватванне
выхбплівацца незак., -аецца, -аюцца і выхватвацца

выхопліваць

незак.,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць і выхват-

ваць
выхбўвацца незак.,
-аешся

[сься],

-аюся,
-аецца,

выхрыст

уст.,

-ста,

-сце

[сьце], -стаў, часцей пярэхрыст

выхвальпа прысл.
выхвальны
выхвальства -ве
ДМ-яку, Т -якам, ж. ДМ

выцаджаны
выцадзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць

-Яцы, Т -якай і -якаю, лін.
Р -як

цалую, -уеш, -уе, -уюць

выхваляка разм., агульн., м.

выхвалянне [ньне] -нні
выхваляцца разм.,

незак.,

-яюся, -яешся [сься], -Яец-

ца, -Яюцца і выхвальвац-

выхад -ду, -дзе, -даў

выхадзец -дца [цца], -дцу,

разх.,

хваляць

хвальваць
выхвараць разлм., зак., -аю,

выхаджацыразм.

выхбдіваць

-аю, -аеш, -ае, -аюць і вы-

ся [сься], -аецца, -аюцца
выхаваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
выходжванне [пьпе] разм,
-цпі

-аюцца
выхбўваць гезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

ца
незак.,
выхваляць разгм.,
-Яю, -яеш, -Яе, -яюць і вы-

выхавацца зак., -аюся, -аеш-

выхаёбтваць [пт] разм., не-

-аеш, -ае, -аюць
выхвастаныраз.
выхвастаць разм., зак., выхвашчу, -чаш, -ча, -чуць
[ньне] -нні,
выхватвапне
часцей выхбплівание
выхватвацца незак., -аецца,
-аюцца, часцей выхбплі-

вацца

-аю,
незак,
выхватваць
-аеш, -ае, -аюць, часцей
выхбпліваць
выхваціць зак., -ачу, -аціш,
-аціць, -ацяць, часцей выхапіць

выхвачапычасцей выхаплены
выхіленыразм.
вахіліцца разм., зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,

-ляцца

выхіліць разм.,

зак., -лю,

-ліш, -ліць, -ляЯць

незак.
разм.,
выхіляцца
гятося, -Яешея [сься], -Яецца, -яюцца
выхіляць разм., незак., -Яю,
.
-леш, -Яе, -яюць

выцалаваць разх., зак., вывыцверажальны [цьве]
вицверажаны [цьве]
выцверажацца ([цьве] кезак.,
-дюся, -бешся [сься], -аецца, -бюцца і выцвярэжвацца
выцверажаць [цьве] незак.,
-бю, -аеш, -ае, -ёюць і выцвярэжваць
[цьве]
выцверажэнне

[ньне] -нні ёі выцвярэяе
ванне

выцверазіцца

-ажуся,

[цьве]

-азішся

зак.

(сься],

-азіцца, -азяцца

[цьве] зак.,
выцверазіць
гажу, -азіш, -азіць, -азяць
выцвілы[цьві]
выцвісці [цьвісьці] зак., -іце,
-ітуць

выцвітанне [цьві] [ньце] -нні
выцвітаць [цьві] незак., -ёе,
-дюць
выцвярэжванпе [цьвя] [ньне]
гнні і выцверажэнне

выцвярэжвацца [цьвя] незак., -аюся, -аешся [сься],

гаецца, -аюцца і выцверажацца

выцвярэзжваць [цьвя] мезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і выдверажаць

выцвярзиік

[цьвярэзьні]

зка, -ку, -каў
выцеліцца зак., -ліцца, -ляц-

ца

вицеплены разл.

,

выхлап тэх., ду, -пе, -паў
выхлайпны т7э2.

выцспліцца разх., зак., -ліц-

-бча,

віяцераб разл., -бу, -бе, -баў
вицерабіцца зак., -дліюся,

віхлебтаны[пт]
віхлебтаць [пт] разм., зак.,

-бчу (пч),
-бчуць

-бчаш,

ца, -ляцца

выцспліць разм., зак, -лю,
.
-ліші, -ліць, -ляДЬ

вычэрпваць
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«бішся (сься), -біцца, -бяцца

віяцерабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

выцераблепы

выцерпець зак., -плю, -піш,
-піць, “ПЯЦЬ
выцерты

віицерушаныразл.

выцерушыцца ёі віцерусіцца разм., зак. адпаведна
-шыцца, -шацца; -сіцца,

“сяцца
віыцерушыць і вицерусіць
разм., зак., адпаведна -шу,
-шаць;
“пыш, -шыць,

гушу,-усіш,-усіць, -усяць

выцерці зак., вытру, -раш,
гра, -руць

віяцерціся зак,
-рашся [сься],

вытруся,
-рацца,

“руцца

вицесніць [сьні] зак., -яю,
-ніш, -піць, “ПЯЦЬ

вицечы зак., -еча, -екуць
выцёхкваць разм., пневак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
выцікаваць разм., гак., выцікуію, -уеш, -уе, -уюць

выцікбўванне [ньне] -нні
выцікбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выцінёнкі -нак, адз. выцінёнка, -нцы

выцінаць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -4юць
выцірапне [ньне] -нні

выцірацца незак., -аюся,
-ёецца,
[сься],
-аешся
-дюцца
выціраць легак., -4ю, -аеш,
-4е, -Зюць
выцісканне [ньце] -нпі
выціскацца незак., -ёецца,
-аюцца
выціскаць незак., -аю, -аеш,
-4е, аюць
выціспуты
выцісцуцца

зак.,

-нпуся,

-пешся [сьпесься], -пецца,

глуцца

виціенуць зак., -ну, -пеш
[сьне], -не, -луць
вицкаваць паляўн.,

зак.,

выцкую, гуеш, -уе, -уюць
выцкоўвацца паляўн., незак., -аецца, -аюцца
выцкбўваць паляўн., пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

вінцурацца зак., -аюся, -аегшся [сься], -аецца, -аюдца

выццё [цьцё] выцці
вицыгапіць разм., гак., -ню,
піш, -ніць, -няць
выцыганьваць разм., пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выць пезаю, выю, вмеш,
вые, выюць
пвыцэджванне [пьпе] -ппі
выцэдзжвацца дезак., -аец-

ца, -аюцца

-аю,
выцэджваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
вицягаць зак., -аю, -аеш,

,
-ае, -аюць
выцягвапие [пьне] -пні

выцягвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
выцягваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

зыицягнуты

вицягнуцца

глешся

-нуся,

зак.,

“нецца,

[сься],

-нуцца

выцягнуць зак., -ну, -неш,

-пе, -нуць
віцяжка [шк] -кцы [шц],
-как
выцяжпы

спец.,

[ньне]

выцяжнне
-пні

выцяканпе [пьне] -пні
выцякаць незак., -4е, -йюць

выцярўшванце [ньне] разх.,
“нні

выцярўшвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
выцярўшваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
выцярэблівацца незак., -аецца, -аюцца
выцярэбліваць незаг., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выцяенёппе [сьненьпе] -нні
выцясийцца [сьня] незак.,
“яецца, -яюцца
выцясняць [сьня]

незак.
-Яю, -яеш, -яе, -Яюць

выиыцяты
выцяцца

-нешся

зак.,

витнуся,

[сься],

-нуцца і вытпуцца

“пецца,

выцяць зак., вытну, -неш,
-пе, гуць і вытпуць
вычаканены
вічакаціць зак., -ню, -піш,
-піць, пяць

вычакальвацца, незак., -аец-

ца, -аюцца
вычаканьваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вычакаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
вычаліць спеў., зак., -лю,

-ліш, -ліць, -лЯць
вычальванпе [пьпе] -нпі

вычальвацца незак., -аецца,
-аюцца
вычальваць
гезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
вячаринены
вычарніцца
зак.,
-пюся,
“пішся[сься], -ніцца, -пяцца
вичарніць зак., -пю, -ніш,
-ціць, -няць
вычарпальна прысл.
вычарпальны
вичарпаны

вычарпацца
-аюцца

зак.,

-аецца,

вычарпаць захк., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вічарціцца

зак.,

-ціцца,

-цяцца

вычарціць зак., -рчу, -рціш,

-рціць, -рцяць

вычарчаны
вічасапы

вычасацца зак., вычашуся,
-гпашся [сься], -шацца,

,

шуцца

вычашу,
зак,
вічасаць
зпаш, -ша, -шуць
вічаска вычасцы
вычаскі -сак ёў -скаў
вичаўраць абл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вычварёцца разхм., незак.
гаецца, -ёюцца
вычвараць разм,

незак.,
-Аю, -бсш, -йе, -аюць
вычварца прысл.
вычварнасць [сьць] -цю
вычварны
вычвары разм., -раў

виячварыць разм., зак., -ру,
-рыш, -рыць, -раць
вычлепены
вічлепіцца

зак.,

-ніцца,

-пяцца
вічлеціць зак., -цю, -ніш,
“ніць, -няць
вычлянёпне [пьпе] -пні

вычляняцца незак., -няец-

ца, -няюцца
вычляняць незак., -Яю, -Яеш,
-яе, -яюць
вычмураць абл., пезак., -4ю,
-деш, -ае, -4юць
вычухацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
вычыстка -тцы [с7д], -так
вычысціцца [сьці] зак., вывычысцішся
чышчуся,

[сьцісься], -ціцца, -цяцца
вычысціць [сьці] зак., вы-

чышчу, вычысціш [сьці].

ціць, цяць
вычытаны

вячытаць

зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вычінтванне [пьпе] -нні
вычытвацца незак., -аецца,
-аюцца

вычіятваць хезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

віячытка -тцы[цп]
вычыхацца разм.,,
-йсцца, -Аюцца

пезак.,

вячыцчаны

вычышчацца незак., -аюсяЯ,

“ешся

[сься],

-ёецца,

-юцца
вычышчаць

пнезак.,

,
“аю,

-деш, -йе, -4юць
вычышчнне [пьпе] -пні
вычэрпвание [ньпе] -пні

вычэрпвацца лезак., -аецца,
гаюцца
-аю,
хезак.,
вычэрпваць
-асш, -ае, -аюць
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вычэрчванне

вышчыканы

ана

вычэрчванне [ньпе] -нні
вычэрчвацца незак., -аецца,

гаюцца
кезак.,
вычэрчваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

вычэсванне [пьпе] -янпі

вычэсвацца незак., -асцца,
“аюцца; разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

вычсваць кезак., -аю, -асін,

-ае, -аюць

вышаг спарт., гу

вышагнуць спарт., зак., -ну,
-пеш, -ие, пуць
вышай прысл., часцей вышэй
вышараваны
вішаравацца зак., -руецца,

,
руюцца
вытараваць зак., вышарую,
“уеш, -уе, зуюць
вышарбўвацца незак., -аецца, -аюцца
вышароўваць незак., -аю,

-аеш,-ае, -аюць

вишастаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

вышка -ццы, -пак

вышкаленыразм.
выиышкаліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
вышкамантажнік -ка,
гкаў
вышкамантажны

-ку,

вышліфаваць

зак.,

-фую,

-фуеш, -фуе, -фуюць

вышліфоўванне [ньне] -нні
вышліфбўвацца незак., -аецца, -аюцца

вышліфбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вышмальцаваны разл.

віпшмальцавацца разх., зак.,
-дуюся, -цуешся [сься],

дуецца, -цуюцца

вышмальцаваць разм., зак.,
-цую, -цуеш, -цуе, -дуюць
[ньне]
вышмальцбўванне
разм., -шші

вышмальцбўвацца разм., незак., -аюся, -аешея [сься],
-аепца, -аюцца
вышмальцбўваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
вышмараваны разм.
вишмараваць разлм.,

зак.,

грую, -руеш, -руе, “руюць
вышмарганы разм.

вішмаргаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
віяшмаргнуты

шяшмаргнуцца зак., зецца,

гнуцца

-НУ,
зак.,
вышмаргнуць
-неш, -не, уць
[шьпе]
вышмарбўванне
разм., -нпі

-аецца, -аюцца

вышмароўваць разх., незак.»
гаю, -аеш, -ас, -аюць
вышмбргвание [пьне] раз..,
апі
вышмбргвацца разх., незак.,
гаецца, -аюцца
вышмбргваць разм., незак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
вышмўльвание [пьне] разл,
-ті
вышмульвацца разл., пезак.,
-аецца, “аюцца
вышмуўльваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вишмуляпцыразм.
зак.,
вышмуляцца разл.,
-яецца, -яюцца
вышмуляць разхм., зак., -яю,

-яеш, -яе, -яюць
вышмиыгваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
вышмыгнуць разм., зак.,
-пу, -неш, -не, -нуць
вышиарваць і вышнірваць
разм., незак., для абодвух

гаю, -аеш, -ае, -аюць
вышнарыць ў вішнырыць
разхм., зак., для

абодвух

“ру, “рыш, -рыць, -раць
вышпарвание [ньне] разх.,
“пні
выпшарвацца разм., незак.,

вышкі (насціл) -шак
віяшліфаваны
вышліфавацца зак., -фуец-

ца, -фуюцца

Зак., -аюся, -аешся [сься],

вышмарбўвацца разм., ине-

-аецца, -аюцца
вышпарваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
вышпарыць разм., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
вышпігбўванне [ньне] разл.,
-пні
вышпігбўваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
вышпурляць разм.,
-яю, -яеш, -яе, -яюць

вьпппурнуць разх., зак., -ну,

гнеш, -не, -нуць
піштабнаваны
зак., -пую,
выштабнаваць
-пуеш, -нуе, -нуюць
выштабпбўвапне [ньне] -нпі

выштўрхванне ў выштурхёўванне [пьпе] для абодвух -ппі
выштурхвацца і выштур-

хоўвацца незак., для абод-

вуг -асцца, -аюцца
выштўрхваць с выттурхоўваць незак., для абодвух
гаю, -асш, -ае, -аюць
вінштурхпуты
выштурхцуць
зак.,
-ну,
“гнеш, -не, “пуць
вяштырыць разх., зак., -ру,

“рыш, -рыць, -раць
выиышугаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
вышук юр., -ку, -каў
вышукальнасць [сьць] -цю
вышукальнік -ка, -ку, -каў

вышукальпіца -цы, -ц
вышукальны

вышуканне [пьне] -нні
вышукапы
вышукаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вышуўкванне [ньне] -нні
вышуквацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
вышўкваць
-аеш, -ае, -аюць
вышукиія
вышукбвы
вышчалачаны
вышчалачыцца

жім.,

вак.

вышчалачыць

зак.,

“чу,

чыцца, “чацца

чыш, -чыць, -чаць
вышчалбчванце [цьне] -нні
вышчалбчвацца кезак., -аецца, -аюцца
вышчалбчваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

вышчараны
вышчарацца разм., незак.,
-Яюся, -йешся [сься], -бецца, -4юцца і вышчэрвацца
-4ю,
незак.
вышчараць
геш, -4е, -йюць ў вышчэр-

ваць

віяшчарбіцца зак.,
-бяцца

-біцца,

,

незак,

віанпчарбіць зак., -баю, -біш,

выштабнбўваць незак., -аю,

,
вышчарблены
вышчарблйцца незак., -яец-

выштабноўвацца

-аецца, -аюцца

-аеш, -ае, -аюць

выштампаваны
выштампаваць зак.,

ца, -Яюцца і вышчэролі-

-пую,

-пуеш, -пуе, -пуюць
незак,
выштампбўвацца
-асцца, -аюцца
выштампоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
выштукаваны разм.
віштукаваць»

разм.

зак.,

-кую, -куеш, -куе, -куюць

выштукоўвацца разм.,

не-

зак., -аецца, -аюцца
выштукбўваць разж., зезак,,
-аю, -асш, -ае, -аюць
выштурханы

аыпитурхаць зак., -аю, -асп,

-ас, -аюць

-біць, -бяць

вацца

,

вышчарбляць незак., -яЮ,
-Яеш, -яе, -Яюць і вышчэр”бліваць

Ж;
агульн,
разх.,
вышчарка
дм
ж.
-ркам,
Т
ДМ-рку,

мк.
-ркаю,
і
-ркай
7
-рцы,
Р -рак
зЁ,
разх.,
вяшчарыцца

“руся, -рышся [сься], -РыЦ-

ца, -рацца
рыш»
-ру,
зах.,
вішчарыць
“рыць, -раць
незак,
разм,
вышчдўкваць
гаю, -гасш, -ас, “аюць
вышчыкапыразл.

вялізазнасць
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вышчыкаць

А

АА

вышчыкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
вышчыкванне [ньне] разм.
вышчыквацца і вышчыкац-

ца разм., незак., адпаведна

гаецца, -аюцца; -аецца,
,
-ёюцца
вышчыкваць ў вышчыкаць
разм., незак.,

адпаведна

-аю, -аеш, -ае, -аюць; -4ю,
-беш, -ёе, -ёюць

зак.
вішчыкцуць разм.,
-ну, -неш, -не, -нуць
вышачыпаны
зак., -плю,
вышчыпаць
“плеш, -пле, -плюць і -паю,

-паеш, -пае, -паюць
гвышчыпванне [ньне] -нні
вышчыпвацца незак., -аецца, -аюцца

вішчыцваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
вышчыпнуць зЗак., -ну, -неш,
-пе, -нуць
вышчэрбліванне [зьне] -нні
незак.,
вышчэрблівацца
“аецца, -аюцца ёі вышчар-

бляцца
вышчэрбліваць незак., -аю,
-аеш, -ае,

-аюць

ёі

вы-

шчарбайць
вышчэрвацца разм., незак,
-аюся, -аешся [сься], “аец”
ца, -аюцца і вышчарацца
незак., -аю,
вышчэрваць
-аеш, -ае, -аюць і вышча-

раць
“вышывальны
вышывальчык -ка, -ку,
-каў
вышывальшчыца -цы, -цД
-нЦЫ,
вышыванка разм.,
-пак
[ньне] -нні,
вышыванне
-нняў
вышываны
вышывёцца незак., -бецца,
-дюцца
вышываць незак., -Аю, -аеш,
-4е, -ёюць
вышыппік ўньні] разм., -ка,

-ку, -каў

вышынны

вышиці,

вышынй -ні, мн.
-ць і высачыня

вышыпямёр -ра,
віяшыты

“ры, -раў

вышыўка -ыўцы, -ывак
“вышыць зак., -ыю, -ысш,
-ые, -ыюць
вышэй прысл. і вяшай
вышэйадзначаны

гвышэйапісаны

вышэйзгаданы

вышэйназваны
вышэйпададзены
вышэйпаказаны
вышэйпамянёны

вышэ ішпералічаны
вышэйпрывёдзены
вышэйсказаны
вышэйстаячы

вышэйшы
выява -ве
выявіцца зак., -віцца, -вяц-

да
вяявіць зак., выяўлю, выявіш, -віць, -вяць
выядацца незак. -ёецца,

,
-бюцца
выядаць незак., -4, -аеш,
-4е, -аюць

выязджаць [ждж] незак.
-ёю, г6еш, -ёе, -аюць
выязны
выяснёнце [сьненьпе] -нні,
часцей высвятлённе
выяснець [сьне] зак., -ее
выяспівацца [сьні] незак.,

-аецца, -аюцца
выясніваць [сьні]
-вае

незак.,

выясніцца [сьні] зак., (пра
неба) -ніцца; (стаць зразумелым) “піцца, “няцца,
часцей віисветліцца
віясніць [сьні] зак., -ню,
-ніш, -піць, -няць, часцей
высветліць
выяеняцца [сьня] незак.,
(пра неба) -яецца; (станавіцца зразумелым) -яецца, -яюцца, часцей высвятляцца
выяеняць, [сьня] незак., -Яю,
-Яеш, -яе, -яюць, часцей
высвятляць

выяўлённе [ньне] -нні
выяўлёнчы
выяўлены
выяўляцца незак., -яецца,
-яюцца

выяўляць незак., -Яю, -яепі,
-яе, -яюць

выяўна прысл.
выяўнасць [сьць] -цю
выяўны
вэдзганне [дзг--з выбухн.
г] [пьне] разм., -нпі
вэдзгацца [дзг-- з выбутн.
г] разм., незак., -аюся,
-аецца,
][сься]),
-аешся

-аюцца
вдзгаць [дзг-- з

выбутн.
г] разм., незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
вэксалетрымальнік -ка,
-каў
вэксаль -ля, -лі, -ляў
вукеальмы

“ку,

вэксалядёвоц -аўца, “аўцу,

ў
ца
вэлюм тэкст., -му, -ме,

-маў

вэнджанце [пьпо] -пні
вэнджаны
вендзіцца [ньдзі]
незак.,
.“дзіцца, -дзяцца
вэндзіць [ньдзі] незак., -діжу,

гдзіш [цьдзі], дзіць,“дзяць

вэрхал разм., -лу, вядзённе [ньпе] ні,
вядзёрца -цы, -цаў
вядзёпы
вядзёрны

вядзьмар і вядзьмак: адпа-

ведна ведзьмара, “ВУ, “рбў;

ведзьмака, -кў, -коў
вядзьмарка -рцы, -рак
вядзьмарскі
вядзьмарства -ве

вядзьмарыць зак.,

“ру, рыш,

-рыць, -раць
вядбма прыся.
вяддмае мат., наз.
вядбмасць [сьць] -дю
вядбмы
вядрб “ры, мн. вёдры, вёдзер, вёдраў іё вядзёр; з
ліч. 9, 8, 4- вядры
вядўчы "прым., наз.
вяжучы
вяз (дрэва) вяза, вязе, мн.
вязы, вязаў: (драўніна і
26.) вязу, вязе
вяз (у саняг) -за, -зе, мн.
вязы, -збў
вязавы
вязавыя бат., наз.
влзальна-трыкаталіны
вязальны
вязалыцчык і разм. вязёль-

нік для абодвух -ка, -ку,
-каў
вязальшчыца -цы, -ц
вязанка -нцы, -нак і вязка

вязанне [ньне] -нні, -нняў
вязаны
вязёцца незак., (стасавацца,
звязвацца) вяжацца; вязёлася; (прыставаць, чанляцца) вяжўся, вяжашся
[сься], -жацца, -жкамея,
-жацеся, -куцца
вязаць незак., вяжў, вяжаш,
зка, -жам, Укаце, куць
вязень вяздя [зьня], -ню,
-няў
вязка [ск] -зды [сд], -зак і
вязанка
вязкасць [скасьць] -цю
вязкі [ск]
вязпіца [зьпі] -цы, -ц
вязпіцкі [зьні]
вязніцтва [зьні] -ве
вязнуць незак., -цу,

-неш

[зьне], -це, -нуць
вязь вяззю [зьзю]
вязьмб абл., уст., -мё, зн.
вязьмы, -маў
вяканпе [ньце] разх., -нні
вякаць разм.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
вякнуць разм., зак., -пу,
-пеш, -иес, -цуць
вяла прысл.
вялаець [сьць] -цю
,
вяленне [ньпе] -нпі
вялёнце [пьне] разм., -нні,
-ппяў
вялены
вялёць разм., зак. ў незак.
-лі, -ліш, -ліць, -лім, веліце, вяляць
вялізазнасць [сьць] -дю,
часцей велізарнаець
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вялізазны

вясна
аа

вялізазны разм., часцей велізарны
вялізарнасць [сьць] -цю, часецей велізарнаець

вялізарны часуей велізарны

вяллізнасць [сьць] -цю, часцей велізарцаець

вялізны часцей велізарны
вялікаакіяцекі

Вялікабрытанія Вялікабрытапіі [ійі]
вялікабрытанекі
вялікагалёначны анат.
вялікагалбвы

вялікадзяржаўцаесць

-цю
вялікадзяржаўны
вялікасца прыс/.

[сьць]

вялікасцасць [сьць] -цю
вялікасны
вялікасць [сьць] -цю

вялікаўзрбетавы
Вялікая Бераставіца г. л.,
Вялікай Бераставіцы

вялікдзень [гдз--з выбузтн.
г] вялікадня, -ні

вялікі

Вялікі Акіян Вялікага АкіЯна
Вялікія Лукіг., Вялікіх Лук
вяліцца кнезак., -ліцца, -ляцца
вяліць незак. -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
вялы
вяльмбжа уст., м., ДМ -жу,
Т -жам, мн. Р -жаў

вяльможныуст.
вяндліна і вянгліна для абодвух -не
вяндлінны і вяпглінны

вяпдлйр і вяпгляр для або-

двух -ра, -ру, -роў

вяндаярны і вянглярны
вяндаярня ў вянглярня для
абодвух -рні, -рань і -рияў
вянёц вянца, -цы, -цбў
вянёчпы
вянкбвы
вяийбзны фізіял.

вяцбк вяпка, -кў, -коў

вянбчак -чка, -чку, -чкаў
вянуць незак., -ну, -неш,-не,
“гуць; вяў, вяла, -лі
вянчальны
вянчанне [ньне] -нпі
вяпчаны і вёцчаны
лпезак., -4юся,
вянчацца
-аецца,
[сься],
-аешся
-дюцца
вянчаць незак., -йю, -аеш,
-ае, -йюць
вяпрбвы

вяпрўк вепрука, -ку, -кбў і
вярбы

вярба бат., вярбё, мн. вёрбы, -баў; з ліч. 2, 8, 4-вярбія
вярбіна разм., -пе, -п
нярблбд -да, -дзе, -даў
звярблюдалыя заал., наз.

вярхбвы
вярхом прысл. і верхам

вярблюдагадбвец -бўца, -бўДу, -бўцаў А.

.

вярхоўе -ўі[уйі], -ўяў

вярблюдагадбўля -лі

вярхоўка -оўцы, -бвак
вярхбўпік гіст. -ка,

вярблюдагадбўчы
вярблюджы
вярбліоджьына -не

-каў
вярхоўны

вярблюдзіца -цы, -ц

вярблібдка

[тк] бат., -дцы

вярцёцца

верцішся

цці; -дак о.

вярбняк вербнякў
вярббвачны
вярбовы

[сься],

-ціцца,

вярцёць незак., вярчў, вёрціш,

вярпўцца зак., вяриўся, вёр[сься],

вярчуся,

“цімся, “ціцеся, -цяцца

вярббвыя бат., наз.
вярбоўка -ўцы
вярббўшчык -ка, -ку, -каў,
вярббўшчыца -ды, -ц
вяргіня бат. -ні, -ць
вярзбние [ньпе] разм., -ппі
вярзці [сьці] разм., незак.,
-зу, -зёш, -зё, -зём, верзяцё, вярэўць; вёрз, вярзла,
-дб, -лі [зьлі] і вёрзці
вярзціся [сьці] разм., незак.,
-зёцца, -зўцца; вёрзся
[сься], вярзлася, -лобея,
-ліся [зьлі] і вёрэціся
нешся

незак.,

“ку,

-нецца,

-пуцца; (гіліцца, нагіляцца) разм., незак., вёрнец-

ца, -пуцца

вяриўць зак. і незак., вярнў, вёрнецш, -не, -нем, -не-

це, -нуць

-цім,

-ціце,

вярчальны
вярчэнне [пьнс] -нні
вяршаліна -не, -н с веріпалі-

па
вяршкі -кбў
вяршкбвы

вярашяк разм., вершпяку
вяршбк вяршка, -ку, -коў
вяршыннік [ньні] з30., -ку

вяршынны
вяршіня -ні, -нь

вяршыцель кніжн., -ля, -лю,
-ляў
вяршыцелька кніжн., -льцы,

-лек

вяршыцца незак., -шыцца,
-шацца
вяршиць незак., -шў, шыш,

-шыць, -шым, вершыцё,
вяршаць
вяршэнне [ньне] -нні

вяршэнства уст., -ве
вяршднстваваць уст., незак.,

вярбвачка -чды [цц], -чак
вярбвачнік -ка, -ку, -каў
вярбвачніца -цы, -ц

вярбвачны і вераўчаны
вярбўка -бўцы, -бвак
вярбўчына разм., -не, -н
вярста уст., вярсцё [сьце],
мн. вёрсты, -т і -таў,
ліч, 9, 8, 4-- вярсты

-цяць

-ціць,

з

вярстак тэх., верстака, -к,
-кбў
вярстальшчык-ка, -ку, -каў
вярстальшчыца -цы, -д
вярстанне [ньне] палігр.
“нні

вярстатка палігр., -тцы [ца],

-так

вяретацца незак., -аецца,
“аюцца
вярстаць незак., -ёю, -аеш,
-де, -дюць
вяртанне [ньце] -нні
-аюся,
незак.
вяртацца
-аецца,
[сься],
-“бешся
-аюцца
вяртаць незак., -йю, -аеш,
-4е, -4юць
вляртлібг анат., тэх., Вверілюга, -югў, -югоў
вяртлібзжжны анат., тэз.
вяртлявасць [сьць] разм,

-цю

вяртлявы разм.
вяртўн разм. і заал., верту-

,
па, -иё, -нбў
вяртўха разм., -ўсе, -ЎўхХ
вяртушка тэ2., -пцы, -шак
вярхі -хбў

-вую, -вуеш, -вуе, -вуюць
вярыгі царк., -г і -гаў

вярыцельны кніжн.
разжм.,
вярэдзіцца

гджуся,

незак.,
-дзішся (сься),

-дзіцца, -дзяцца,
верадзіцца
разм.
влрэдзіць

часцей

незак.,
-дзку, -дзіш, -дзіць, -Дзяць,
часцей верадзіць

влрэнька абл., -ньцы, -нек

вясёлле [льле] -ллі, -лляў
вясёльнік разм., -ка, -ку,
-каў
вясёбльніца разлм., -цы, -ц
вясёльны
вясёлячы прым.
вясбнне-лётні [ньне]
вясённе-палявы [ньне]
вясбнне-паеяўны [ньне]
вясбині [пьці] і веснавы
вясёлка -лцы, -лак
г.
вясёлкавы
вяскбвец -бўца, -бўцу, -оў-

цаў

,
вяскбвы
вяскбўка -оўцы, -овак
вясаб -лё [сьле], мн. вёслы,

“сел і -слаў; з ліч. 2, 9, Я,
,
вяслы
вясляр [сьля] весляра, -рУ,

“роў

вяслярны [сьля] спарт.

вяспа -пб [сьпе], мн. вёспы,
б9,
9,
.
ліч
з
ў;
па
“с
і
гсеп

вяслы
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ЛА
вясновы

вяснбвы і веснавія
вясной с вясною прысл.
вяенўшка -шцы, -шак
вясиушкаваты
вяснянка [сьця] гіт., заал.
бат., -нцы, -нак

вясняны (сьня] часцей веспавы

вясталка хіф., -лцы, -лак

вястўи вестуна, -цё, -поў
вяступка -ицы, -пак
влтдх разм., ветаха, -ХЎ,
-хбў, часцей, вбтах
вятрак ветрака, -ку, -ібў
вятрёнка разм. -пцы, -вак

вятрбўнік бат., -ку

вятрўга разм., м. ДМ -ту,
Т -гам, мн. Р -г

вятріялауст. паэт., -ле, часцей вётразь
у,
-к
М
Д
,
м.
.
эт
па
а
к
с
ы
р
т
я
в
,
Т -кам, ми. Р -каў
вятроць разм., незак. -зе
вяха вясё, мн. вёхі, вех
вяхір заал., вехіра, “ры, -роў
вяхбтка цы [дц]; -так
вяцісты
вяцічы гіст., -чаў
вячбркі -рак
вячбрніца бат., -цы, -ц

вячэрці
вячэрнік разх., -га, -ку, -каў

вячіясты паэт.

вяшчўнства -ве
вяшчуха -ўсе, -ўх

вятрбўнікавыя бат., наз.

вячэра -ры

Г [гэ] (назва літары, якая
абазначае гукі[г] і [г выбухн.]) н., нескл.

гавана (гатунак тытуню)
разм., -пе
гаванскі (да гавань)
гаванскі
тавань -нню [нцьцю], -ней і
-няў,
гаваркі і гаварлівы
гаварліва прысл.
гаварлівасць [сьць] -цю
гаварлівы часцей гаваркі
гаварок -рку
гаварўн разж., “нё, абноў
гаварўха разм., гўсе, -ўх
гаварыльны
гаварыльня разм., -ні, -няў
гаварыцца незак., гавбрыц-

га часц., выкл.

га (гектар) м., нескл.
Тайёга г. Гадзе
таёгскі [хск]
гаалян бат., -пу, -не

габаіст [айў “ста, -сце [сьце],
-стаў
габардзін -ну, габардзінавы
Габарбне г., н., нескл.
габарбнекі
габарыт -ыту, -ыце, -ытаў
габарытны
габелён (насценны дыван)
-на, -пе, -наў; (тканіна)
-ну, -не
габелёнавы
габійскі
габітус спец., -су, таблёваны часцей габляпаны
габлёўка -ўцы
габлюшка разм., пцы, -шак
габлявальны
-ку,
габлявальшчык -ка,
-каў
габлявальшчыца -цы, -ц
габляванне [пьпе] -нні
габляваны ў габлёваны
габлявацца незак., -люецца,
-лоюцца

габляваць

незак., габлюю,

абвеш, -юе, -оюць

габой -бя, -бі [ойі], -бяў
Табби Габбпа, Габбпе
таббпец -нца, -пцу, -пдаў
таббцка -лцы, -нак
таббискі
габбнцы “нцаў

габра гвал., н., нескл.
гаваец -ёйца, -ёйцу, -айцаў
тавайка -ёйцы, -аск
тгавайскі

Тавайскія астрагі Гавайскіх астравбў
таваііцы-цаў
Гавана г., Гавйпе

вячэраць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

ца, -рацца

гаварыць незак, тавару, гавбрыш, -рыць, -рым, -рыце, граць

гаварэние [ньне] -пні

гавённе [ньне] -нні
гавёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -ёюць
гавораны
гавбрачы дзеепрым., прым.
гавбрка -рцы, -рак
гавбт хуз., -бта, -бце
гавяда аба., -Ядзе
гавяджыабл.
гавядзіна абл., -не

гага заал., газе, гаг
гагаканпе [ньне] -нні
гагакаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
гагакпуць зак., -пу, -меш,
-пе, -пуць
гагаліны
гаганне [пьпе] -пиі
гагара заал., -ры, -р
гагарка заал, “рцы, -рак
гагарыніт міт, -іту, -іце
гагарыны

гагат мін, -ату, -аце

гагатавы

гагатацие [пьпе] -ппі
гагатаць кезак.,, тагачў, гагочаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
гагаўз -за, -зе, -заў

вячэрпіца разм., заал., -цы,

-ц
вячэрпя

царк., -чі, -пяў
вяшчальцік гіст, высон.,
-ка, -кУ, -каў
вяшчанне [ньце] -ппі
вяшчаць незак, -аю, -беш,
-ае, гаюць

вяшчўн вешчуна, -пё, -пбў
вяшчўнка -пцы, -нак
“нпі,
[шыня]
вяшчўння
-иняў

гагаўзка [ск] -зцы [сц], -зак
гагаўзскі [уск]
гагаўзы-заў
гагаць (пра гусей) незак.,
гагае, -аюць
гагачы

Гагра г., Гагры
гагрыпскі
гад -да, -дзе, -даў

гадавальнік -ка, -ку, -каў
гадавальніцкі
гадаванец разм., -нца, -нду,
(расліна) -цца,
-нцаў;
-нцы, -ндаў
гадаванка разлм., -нцы, “нак
гадавёнце [ньне] -нні
гадавацца незак., гадўюся,

-ўешся

-ўюцца

гадаваць

“ўецца,

[сься],

незак.,

тадўлю,

“ўеш, -ўе, -ўюць

гадавік разм., -кё, -кў, -кбў
гадавіна, -пе, -н
гадавы

тадаліній
[йі]

гім.,

-пію,

-піі

гадальны

гадамі прысл.
гаданпе [пьпе] -нні
гадасць [сьць] разм., -ці9,
-цей
гадаўё разл.,
гадаўка разхм., -аўцы, -авак
тгадацца незак., -аецца

-ўі Іўі

гадаць незак., -4ю, -аеш, -ёе,
-4юць

гадзіпа -пе, гадзіпа -пе, -н

гадзіцамі прысл.
гадзінка -яцы, -цак
гадзінцік [пьці] -ка,

-ку,

-каў

гадзіппікавы [пьпі]

гадзінцічак[пьпі] -чка,-чку,
-чкаў
гадзінцы

гадзіншчык -ка, -ку, -каў

гадзіцца разл., хезак., -джу-

ся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца

гайдроий

пі

гадзіцца
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гадзіцца незак., гадкўся,
годзішся [сься], -іцца, -ім-

газазабсепячэцне
[цьце] -ппі
газазварачны

гадзіць разм., незак.,, -джу,

газазварка -рцы

ся, -іцося, гбдзяцца

-дзіш, -дзіць, -дзяць
гадзіць незак., гаджуў, го-

дзіш, -іць, -ім, -іце, тгбдзяць
тадзюка -дцы, -ок
гадзючы

гадзяня ё гадзянё рознаска.,
для абодвугт РДМ -яці,
Т -нём, мн. -пяЯты, -ият,
-нятам, -пятамі, -пятах
гадка [тк] разм., прысл.
гадкі [тк] разл.
гадліва прысл.
гадлівасць [сьць] -цю
гадлівы
гадбграф жет, фа, -фе,

аў
“ф
тадбк -дкё

[тк],

е
а
-дкў, -дкоў

тадбўля -лі
гадунёц разл, -нца, “нў,
(расліна) -нца,
-іцбў;
-нцы, -яцоў
гаёнпе [ньне] -нні

[сьця]

-лейі -ляў;

газазваршчык -ка, -ку, -каў
газазваршчыца -цы, -ц
газакамера -ры, -р
газакандэнеат -ату, -ёце
газакандэпеётны
газалін гхіх., -ну, -не
газалінавы
газаматбр -ра, -ры, -раў
газамёр тэх., -ра, -ры, -раў

газамётр тэг., -ра, -ры, -раў
газамёт

ваен.

“ёце,

-ёта,

-ётаў
газанапальны тэз.
газанапаўняльны
газанапбоўнены тэх.
газанафтавы
газанепрапікальны
газанбсцасць [сьць] -цю
газанбены
газанўць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -пём, -няцё,
“нуць
газападббнасць [сьць] -цю

гаечка -чцы [цп], -чак
гаечны

газападбблы фіз.
газаправбд -да, -дзе, -даў

газ -зу, -зе, -заў

газаправодчык [чч] -ка, -ку,

газаправбдны

гаёк гайка, -кў, -коў
газа (выбухн. г] -зе
газаабмён -ну, -не
газаабсталяванне
[ньне] тэг., -нні

[пст]

газаадвддны

газааналізатартэг., -ра, -ры,
/
“раў
газаапаратура -ры

газааператар -ра, -рУ, -раў

газаасвятлённе [сьвя] [ньне]
-нні
газаацяплённе [пьне] -нпі
газаачистка -тцы [с'д]
тазаачышчальнік -ка, “ку,
-каў
газаачышчальны
газабалби -на, -це, -наў
газабалбниы
газабецзінавы
газабетби -ну, -не

газавадкі (тк]
тазава-пылавіят і газа-пылавы
газаваць разм.,

незак., Га-

зўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
газават -ату, -аце

газавік

.
разм., -ка, -ку, -ноў
-за, -зе, -заў

газавбз
газавы
газавыдзялбние [ньце] -нпі
газавызначальцік ваен., -Ка,
-ку, -каў

газавымяральнік
еи., -ка, -ку, -каў

тэх., ва-

газавыхлапиія таз.

газагенератар т7эг., -ра, -ры,

аў
-р
газагенератарины

газадіізель тэг., -ля,-лі, -ляў
газадыпамічны

-каў
газапранікальнаець
[сьць]
-сцю
газапрапікальны
газа-пылавы і газава-пылавы
тазараздатачны
[зьдзя]
газараздзялённе
[ньпе] -нні
газаразмеркавальны
газаразмеркавёнце

[зьме]
[зьме]

[ньне] -нні
газаразрадны
газараспыляльнік т7эг., -ка,
-ку, -каў
газарэзка [ск] -зцы[сц], -зак
газарэзны
газарэзчык [шч] -ка, -ку,
-каў
газарэзчыца [шч] -цы, -ц
газасветлавы [сьве] фіз.
газасвётны [сьве]
газасхбвішча -чы, -ч і -чаў
газатрби фіз., -па, -не, -наў
газатурбавбз -за, -зе, -заў
газатурбахбд -да, -дзе, -даў
газатурбіпа тэг., -ны, -пё,-н
газатурбінны
газаўтварэние [пьпе] -няі,
-нняў
газаўшчік спец., -ка, -ну,
-коў
газахбд -да, -дзе, -даў
газацыя -ыі [ыйі]

газаэлектразварка -рцы
-ка,
газаэлектразваршчык
-ку, -каў

газаэлектразваршчыца -цы,
-ц
газгбльдэр тэг., -ра, -ры,

-раў

газёла літ., -ле
газёль заал., -ллю [льлю],
паэт, -ллю,

-лей
газёта -ёце, -ёт
газётпіца -цы, -ц
газётиы
газбтчык [чч] -ка, -ку, -каў
газётчыца [чч] -цы, -ц
газік разх., -ка, -ку, -каў
газіраванне [цьпе] -ині

,
газіраваны
газіравацца пезак., -рўсцца,

“рўюцца

газіраваць зак. і незак., га-

зірўю, -ўсш, -ўс, -ўюць

газіроўка -ўцы

газіроўшчыца разх., -цы, -ц
газіфікаваны
газіфікавацца цезак., -куецца, -кўюцца
газіфікаваць зак. і незак.,
-куло, чіўеш, -куе, -кўюць

тазіфікатар -ра, -ру, -раў
газіфікацыя -ыі (ыйі
тазліфт тэх., -фта, -фде,

-фтаў

газніца [выбугн. г]

[зьві]

“Ды, -Ц

газнічка [выбугн. г] [зьні]

-цы [дц], -чак

газбвачка [выбухн. г] -чцы

[цц], -чак

газби -на, -не, -наў
газонакасілка -лцы, -лак
газбўка [выбутн. г] рагхм.,
-бўцы, -бвак
газы-аў
газыр -ра, -ры, -рбў
Гаіці [айі] (востраў і дзяржава) м., нескл.

,

таіцца [айі] незак., гоіцца
0,
[ойі], гвбяцца
гогаю,
к.,
кеза
[айі]
гаіць
іш [ойі], гоіць, гбім, гбіце, гояць

,
-н
[айі]
гаіцяне
гам
-ие,
-на,
[айі]
гаіцянін
цЯн
к
а
н
,
ы
ц
и
]
йі
[а
а
к
н
й
ц
гаі
.
.
]
йі
[а
і
к
е
п
я
гаіц
і,
га
ў
і
]
йі
[а
і
а
г
б
а
,
ю
а
гай г
ми. таі, гаёў
.
.
л
гайда вык
ў
а
к
,
у
к
а,
-к
,
.
т
с
і
г
к
а
м
а
д
гай
гайдамацкі гіст.

е
н
.,
ст
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н
ы
ч
ч
а
м
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к
а
ц
,
ы
ц
н
,
.
м
з
а
р
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к
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а
д
гай
.
,
і гойдапка
ў
я
н
п
,
пі
-н
]
е
п
ь
п
[
гайдйнне
,
,
і гбйданне
е
п
,
я
с
у
н
,
к.
за
а
гайдапўцц
м
ё
н
,
а
ц
ц
ё
н
,
]
я
с
шся [сь

а
ц
ц
ў
з
,
я
с
ё
ц
я
і
ся,

гайданўць

зак., “ПУ, глёш,

,
Ь
Ц
У
И
,
е
ц
я
п
,
м
б
н
-пб, 0
4
,
я
с
ю
а
,
.
к
а
з
гайдацца не
а
ц
ц
ю
а
г
,
а
ц
ц
е
4
шся [сься],
,
і гойдацца
,
сш
-д
,
ю
а
,
.
к
а
з
гайдаць ле
0.
ь
ц
а
д
й
о
г
і
ь
-4с, “ўюц
:
ў
а
п
е,
-п
,
а
ш
гайдрбп ае.,

галісійцы
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гайдук
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гайдўк -ха, -нў, -коў

галадпаваты

гайдуцкі

гайка гайцы, гаек

гайкавёрт тэх, -рта, -рце,

-ртаў

гайкапаразны

,

гайкарэз -за, -зе, -заў

гаймараў: гаймарава по,
ласць
гаймарит мед, аяту, -ыце
гайпя абал., -ні

гайсанне [ньпе] разм., -нпі,
,
часцей гойсанне
гайсапўць разм., зак, -пу,
ліёш,
-аўць

-пё,

-нём,

галаелбўна прысл.

галаднавата прысл.

-пяцё,

тайсаць разм., незак., -аю,
-деш, -4е, -ёюць, часцей
гбйсаць

гак -ка, -ку, -каў
такавы
гакаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гакнуцца разм., зак., -нуся,
-нецца,
[сься],
-гешся

нуцца

-ну,

гакнуць разм., зак.,
-неш, -не, -нуць
гал -ла, -ле, -лаў

гала разм, н., -ле, -лаў
галава зё, мн. талбвы (з
ліч. 9, 8, 4-- талавы), -дў
галавакружны
галавакружкЗние [ньне] -нні
галавалбмка -уцы, -мак
галавалбмны
галавандгі заал., прым.
галаванбгія заал., наз.

галаварэз раз.., -за, -зе, -заў
галавасты разм.
галавахбрдавыя заал., наз.
галавацяп разм., -па, -пе,
“паў
галавацяпскі разм.
галавацяпства разлм., -ве

галавач -ча, -чу, -чоў

галавачбвы
галавёнь 3аал., галаўня,-ні,
-нёў

галавётка -шцы, -шак
галавізна -не [зьне]
галавочка заал., -чцы

[цц], -чак

галагамія біял., -іі [ійЙ
талагён гхіх., -пу, -не

галагепёз гегал., -зу, галагенід 2іл., -ду, -дзе, -даў
галагённы2іх.
галаграма фіз., -ме, -м

галаграфічны фіз.
галаграфія -і [ійі]
галагўт разм., -ўта,

гўтаў

“ўце,

галагўцкі
галадагание (ньпе] разх.,
“нні
галаданне [ньпе] -нпі, -нпяў
галадаць і разм. галадаваць
незак., адпаведна
-аю,
-бдеш, -4с, .-4юць; -дўю,

-аўеш, -дўе, -аўюць

галадйючы прых., наз.

галадбк бат., -дкў [тк]
галадбўка -бўцы, -бвак
галадбўля разх., -лі
галадранец разх., -пца, -пцу,
-ццаў
галадрёнка разм., -нцы, -пак
галадуха разм., -ўсе
галажаберны

галайстра разм, агульн., м.
ДЛ -ру, Т -рой і “рбю, ж.

ДМ ри, Т -рбй і -рбю, мн.
Р -роў; зб. зры

галактаземія мед,

і [і]

галактбза гім., -зе
галактбметр тэз., “ра,

-ры,

“раў

галактыка -ыцы, -ык

галаліт тэг., -іту, -іце
галамён -на, -не, -наў
галаманія -іі [ійі]
галамбўза разм., агульн., м.
ДМ-зу, Т -зам, М -зе, ж.
ДМ-зе, Т -зай ў -заю, зін.

Р -зі-заў
галамянка заал., шцы, -пак
галандзец [пльдзе] -дца [цп],

-дцу, -дцаў

галёндка [нтк] -дцы [цц],

-дак
галандскі [нцк]
галандцы [нд] -цаў
Галандыя Галандыі [ыйі]
галанка разм., -нцы, -нак
галанёгі (босы) разм.
галанбгія заал., наз.

галантарэйны
-ку, -каў

разм.,

галаптарэя -5і [эйі]
галантна прысл.

ый
галаўнёвы
галаўны
галаўня-ні

галафіты бат., лаў

галацэн геал., -ну, галачка -чцы [цц], Чак
галаштённік [ньні] разм.

-ка, -ку, -каў
галаштанны разм.
галашэнне [ньпе] -нні, -нняў
галёнпе [ньне] -нні
галёра зры, -р

галёрны
галерэя дзі эі), -5й
галёта -ёце, галётпік Ваза,,"ка, -ку, -каў
галётніца разм., -цы, -ц
галётніцкі разм.
галёцд заал. гальцё, -цы,

а”
-ёю, -ёеш,

“цоў
галёць

незак.,
-ёе, -ёюць
галёча -чы
галечнік-ку
галечны
галёкание [ньне] разх., -ниі,

-нняў
галёкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюдь

знеш, -не, -нуць

галёначны
галёцка -нцы, -нак
галёцкаступинёвы

галёрачны разм.

галёнтнасць [сьць] -цю
галёптиы
галаццір кул., -ру, -ры
Галапагас астравы Галапагас астравбў
галапўзік разм., -ка, -ку,

-каў
галапўзы разл.
галапяты

галёрка разм., -рцы, -рак
галёш уст., -ша, -шы, “н.
“шы, -ш і -шаў, часцей
галбш

галёшныуст., часцей галбшны
галізна -пб [зьне]
гёлій гім., -ію [што], -іі [ійі]
галіна гле, -я
галіна -пеё, -н

галарўч разм., прысл.
гадае разм., -су, галасаванне [ньне] -нпі

галасавёацца незак., галасуецца, -ўюцца
галасаваць незак., галасую,
“ўеш, -ўс, -ўюць
галасаві
галасіца разм., -пы, “не
галасіста прысл.
галасістасць [сьць] -цю
галасісты

галасіць разм.

галатўрыя заал. -ыі [ыйі],

галёкнуць разм., зак., -ну,

галантарэйшчык разл., -ка,

-ды, -ц

-у, -кбў
галасніразм.
галасбк -скё, -скў, -скбў

галгбфа -фы, -фе
галеніт мін., -іту, -це

галактычны
галалёд -ду, -дзе
галалёдзіца -цы

галантарэйшчыца

галаслбўнасць [сьць] -цю
галаслбўны
галаснік [сьні] аргіт., -ка,

галінавы
галінастасць [сьць] -дю
галінасты
галінёнце [ньне] -нні
галіністы
галініцца

пезак.,

-пяцца
галінка -пцы, -нак
галіцкавы
галінбвік разм., -ка,
-каў
галіновы

невак.,

та-

лапшў, галбсіш, -сіць, -сім,

“сіце, -сяць
галасішча разм., -чы, -чаў

-піцца,

-куУ,

галісіец -ійца, -ійцу, -ійдаў
галісійка -ійцы, -іек
галісійскі
галісійцы -цаў

173

гаматрансплантацыя

А
А
А
А
А
А
А
Й
Й
А
А
А
А
М
А
А
А
А
ЬЬЬАААХААХАХАХААХЯАЯААЛ

Галісія

ЬЬЬ

галюцыніраваць

галіфэ н., нескл.
галіцца разм., незак., -люся, -лішся [сься], -ліцца;

галубяня і галубянё рознаскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -пём, мн. -няты,
-нят, -нятам, -нятамі, -ня-

галіцца незак., галюся, гб-

галубятнік -ка, -ку, -каў

галянастыя заал., наз.

галубяціна разм., -пе
галўн (соль) -нў, -пё (тасьма) “нў, пб; (нашыўкі)

гама -ме, -м
гама-апарат

Галісія гіст., Галісіі [ійі]

-ляцца

лішся [сься], -іцца, -імся,
гіцеся, гбляцца

галіцізм -ма, -ме, -маў
галіціяйскі
Галіцыя Галіцыі [ыйі]
галіць кезак., галю, гбліш,
іць, -ім, -іце, голяць
галічане -н
галічёнін -па, -не, галічан

галічанка -нцы, -нак

гадка -лцы, -лак

галкіпер

спарт.,

аў
“р
галлё [льзё]

й
а
ц
-ллі ў голле

-рУ,

“ра,

галб фіз., н., нескл.
галбдны
Галоднага
Галодны стэп
стэпу
галбід [ойіт] 2іх., -ду, -дзе
галбідны [ойі]
гадби -на, -не, -наў
галби -пу, -пе
галбпам прысл.
галбсны ліпгв.
галбта -бце

галоўбўх (галбўны бухгёл-

тар) -ха, -ху, -хаў
галоўка -оўцы, -бвак
галоўкавёрх (вярхоўны га-ха,
лоўнакамёндуючы)
-ху

галоўкбм (галоўнакамаёндуючы) -ма, -ме

Галоўліт

(Галбўнае кіраў-

ніцтва па справах літара-

тўры і выдавёцтваў) Галоўліта, Галоўліце
галоўнае наз.
галоўнакамандаванне [ньпе]
-нні
гадоўнакамандуючыназ.
галоўны
галоўурач (галбўны ўрач)

-ча, -чу, -чоў

галбўчаты
галбш -ша, -шы, -шаў і галёш
галбшцы і галёпіны
тале лмар., -са, -се, -саў

галуазіт мін., -іту, -Іце

галубачка разм., -“чцы цп],

-чак
галубіны

галубіцца

легак.,

-блюся,

«бішся [сься], -біцца, -бяцца

галўбіць лезак., -блі, -біш,
-біць, -бяць
галўбка [ш:] -бцы [пц], -бак
галуббк -бка [пк], -бЕў,
-бОгоЎў
галубція [оп] кул., -бцбў,

адз. галубёц, -бца
-бци, -бцбў

галубчык

-лу, -каў

[пч]

разм.

[иц],
-ка,

тах

“рузю, -руеш, -руе, -руюць
галявій
галяк разм. -ка, -ку, -нбў
галянасты
гам гаму, гаме

галубятня -ні, -пяў

-па, -нё, -ноў

гааўппы
галунбвы
галўргія тэх. 4і [1]

гама-

спеу.,

апарата, гама-апараце, гама-апаратаў
гама-астранбмія спец., га-

ма-астранбміі [ійі]
гамавацца разм., незак., га-

галўшка -шцы, -шак

гадчаня і галчанё рознаска.,

для абодвух РДМ -няці,
Т -нём, мн. -цяты, -нят,
-нятам, -пятамі, -нятах
галчый
галчыны

галы гіст., галаў
галын гім., -ну, -нё
галынавёнцытэг.
галынавёцца незак., -нўец-

ца, -аўюцца

незак.,

,

галынаваць незак., галыную,
“уеш, -уе, уюць
'.
галыновы гім.
галыцьба [дзьб] разм., -б6
галыш разм., -ша, -шў, -шоў;
(камень) -ша, -шы, -шоў

галіншка разм., -шцы, -шак
галышбм разм., прысл.
гальвана палігр., н., неска.
спец,
гальванакаўстыка

гыцы
гальванамагнітны
спец.,
гальванапластыка.
-ыцы
гальванаскбп -па, -пе, -паў
гальванастгія спец., -іі [ій]
гальвапатэрапія мед. -і
ліш

гальванатэхпіка -іцы
гальванёр лар., -ра, -ру, -раў
гальванізаванне [ньне] спец,
-нні
гальванізаваны

гальванізавацца незак., -зЎ-

ецца, -аўюцца

гальванізаваць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
-ры,
-ра,
тгальванізатар
,
“раў
гальванізацыя -ыі [ыйі]
гальванізм -му, -ме:.
гальванічны
гальвапбметр -ра, -ры, -раў
галька гальцы
гальскі

Гальфстрым Гальфетрыма,
Гальфстрыме
гальфстрымскі
гальштук -ка, -ку, -каў
гальштукавы
гальштучны

гальыбн мар., -па, -пе, -паў
галяйн заал., -на, -не, -паў

галюцынагён фарх., -пу, -не

галюцыпатбрны лед.
галюцынацыя -ыі [ыйі], ЫЙ

мўецца, -ўюцца

гамавёць разм., незак., гамую, -уеш, -уе, -ўюць
гама-выпрамянённе [ньне]
фіз., гама-выпрамянённі
гама-выпрамяняльцік гамавыпрамяняльніка, гамавыпрамяпяльніку, таёма-

выпрамяняльнікаў
гамагамія спец., -іі [ійі]
гамагёнцасць [сьць] біял,

-цю
гамагённы
гама-глабулін фарм., гамаглабуліну, гама-глабуліне
гамадрыл

заал.,

-ле,

-ла,

-лаў
тгама-дэфектаскапія

спец.,

гама-дэфектаскаціі [ійі]

гама-дэ-

гама-дэфектаскбп

фектаскбпа, гёма-дэфекгама-дэфектатаскбпе,
скбпаў
гамак-ка, -ку, -коў
гамалагічны біял.

гамалбгія -іі [ійі]
гамана разм., -нё
гаманіць незак., гаманю, гамбніш, -ніць, -вім, -ніце,

-няць
гаманліва
прысл.

разм.,

[ньлі]

гаманлінасць

[ньлівасьць]

разм., -цю
гаманлівы [ньлі] разм. ё га;
манкі разм.
гамапбмія біял., -і [Мб]
гамапластыка мед., ыцы
гамапластычны

а
р
п
а
м
а
г
,
з.
фі
і
н
я
м
а
р
п
а
м
а
г

мяпёў
гамарня разм., -ні, часцей
,
гамбрия
та
,
з.
фі
я
і
п
а
к
с
а
р
т
к
е
п
е
а
м
а
г

ма-спектраскаші [181]
.
з
і
ф
,
г.
тэ
р
т
е
м
б
р
т
к
е
гама-сп

а
м
а
г
,
а
р
т
с
м
д
р
т
к
е
гама-сп
спектрометры, гама-спектрбметраў

,

гама-тапбграф мед., гама-тапбграфа, гёма-тапбграфе,
гама-тапбграфаў
,
гаматныабл.

,
та
-а
,
д.
ме
т
а
т
н
а
л
п
е
п
а
р
т
а
гам
-аце
гаматрапеплантаваны

гаматрансплайтацыя
[ыйі]

гыі
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гама-тэрапеўтычны мед.
гама-тораші
тгама-тэрашя
,
іц]
гама-ўстаноўка фіз, гамаўстацбўцы, гаёма-ўстанбвак
гамафбнія муз., -і [1]
гама-фўшіцыя мат., гама.фупкцыі [ыйі]

гамаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

гамаш “ша, -шыў -шаў,
гамбіец 4йца, Чішцу, «цаў

гамбійка -ійцы, -іек
гамбійскі
гамбііцы-ійцаў
гамбіт -іту, -іце, “ітаў
гамбітны
Гамбія Гамбіі [ійі]
гамбуўзія -іі [ійі]
Гамбург г., Гамбурга, Гём-

гу
бур
гамбургскі [рхск]

гамеамбрфія спеўу., -іі [1]
гамеапёт -ёта, -аце, -атаў
гамеапатыя -ыі [ыйі]

гамёраўскі

гамеричны
гамёта біял., -ёце, -ёт
гамёлак разм., м. і гамёлка
разм., ж. адпаведна -лка,
“лку, -лкаў; -лцы, -лак
гамзата разм., прысл.

гамзатасць [сьць] разм., -цю
гамзатыразм.
гамзёць разм., незак, -ёю,

-деш, -ае, -юць
гаміндаён паліт., -на, -не

гамінданавец -аўца, -аўцу,
-аўцаў
гамінданаўскі

гамлетаўскі

гамлетызм -му, -ме

гамбз бат., -зу, -зе

гамбика разм.) -нцы, -нак
гамузам разм., прыся.
гамункудлусе -са, -се, -саў

гаморня разм., -ві і тамарпя

Гана Гапе
гапак [выбугн. г] гёпка, -ку,
-каў
ганакдк бакт., -ка, -ку, -каў
гапакбкавы
Таналулу г., м., нескл.
ганалульскі

ганарар -ру, -ры, -раў
гапарарны
ганарліва прысл. і ганбриа
ганарліваець [сьць] -цюі гапбрнаець
ганарлівец разм., “ўца, -іў-

цу, -іўцаў

ганарлівы і гапбрны
ганарліўка

разм.,

“ўды,

“івак
гапарбва прысл.
гапарбвасць [сьць] -цю
гапарбвы
ганарыста прысл.
ганаристаець [сьць] -цю
ганаріясты
гацаріцца незак.,
-руўся,

“рышся [сься], “рыцца,
-рымся, -рыцёся, -рацца
А,
ганарэйны

гапарзя хмед., -зі [эйі]

гапачны [выбугн. г]
Гапг р., Ганга, Гапгу

гангліевыанат.
гацглій-ія, -іі [ійі]

гапгрэна жед., -пе
гангрэнбзны

.
ганскі
гёнгетэр [хс2] -ра, -ру, -раў
гангстэрскі [хст]
гангстэрства [хст] -ве

гапгетэрызм іхст] -му, -ме
гандаль -длю, -длі
гапдальёр -ра, -ру, -раў
гапдбаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
гандбалістка -тцы[стц], -так
гандббл спарт., -ла, -ле
гандббльны

гандзізм [ньдзі] філас., -му,
-ме
гандлёва-збытавы
гандлёва-кааператыўны
гандлёва-парыхтбўчы
гандлёва-прамыелбвы
гандлёвы

гандлявёць незак., -ліюю,
-лібеш, -дюе, ююць

гандляр -ра, -рў, -роў
гандлярка -рцы, -рак
гандалярскі

гандлярства -ве
гандбла -ле, -л
Гапдурае Гандураса, Ганду-

расе

гандураскі

тандыкап спарт. , “Пу, ганёбна прысл.
ганёбпасць [сьць] -дю
гапёбны
ганспне [ньне] -нці
ганёпие [ньпе] -нні, -нняў
ганец -пца, “пцу, -нцаў
ганёц гапцаё, -цу, -цбў
гапіёметр тэг., -ра, “ры, -раў
ганіцель -ля, “лю, -ляў
гапіцелька -льды, -лек
гапіцца незак., -піцца, -няцца
гапіць незак., -ню, -ніш,
“ніць, -яць

гапіямётрыя мат., “ыі [ыйі]
гапка -нцы, -нак
Гапкбиг г., Гапкбига, Гапкбпгу
гапкбпгскі [пхскі]
гания [цьня] абл., -ті
Ганбвер г., Гапбвера, Гапбверы
ганбверскі
гапбк -пка, -ныў, -пкбў
ганбрна разм., прысл., масцей гапарліва

ганбрнаець
[сьць] разм.,
-цю, часцей гапарлівасць
ганбрны разм, і ганарлівы
ганскі
гаптёль [выбугк. г] -ля, -лі,
-лёў

гацтарэзка [выбугн.

[ск]

-зцы сц], -зак

гантарэзны [выбухн, г)
гантбвы [выбугн. г] часуеў
гбпитавы

гантэль -ллю (льлю], -леў;
-ляў
гапцавіцкі

Ганцаміцкі раён Ганцавіцукаа раёпа
гінцавічы г. п., Ганцавіч
ганцы-нцаў
ганчак -ка, -ку, -кбў

ганчар -ра, -ру, -рбў

ганчарны
гацчарня-рні, -рацьі -рняў
ганчарскі
ганчарства -ве
ганьба -бе
гацьбавальнік -ка, -ку, -каў
ганьбавальны
ганьбаванне [пьне] -цні,
“нняў
ганьбавацца незак., -буецца,
-бўюцца

гапьбаваць незак., ганьбўю,
гўеш, -ўе, -ўюць

гёньбіцца кезак.,
-біцца,
-бяцца
гапьбіць незак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
ганяцца незак., -Яюся,-яешся [сься], -яецца, “яюцца

ганяць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
гапёк -ка, -кў
гаплік абл., -гка, -ку, -коў
гар -ру, -ры
гара -ры, зн. гбры, -р
гараванне [ньне] -нпі
гараваць
незак,
тарую,
ўеш, -ўе, -ўюць
гаравы
гарадавыгіст., наз.

гараджацій -на, -не, мн. гараджане, -

гараджанка -пцы, -нак
гарадзіцца незак., гародзіц-

ца, -дзяцца

,

гарадзіць незак.. гараджу,
гарбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
гарадзішча артегал., -чы, -ч
і-чаў
Гарадзішча г. г., Гарадзішчы
гарадзішчацекі
Гарадзішчапекі раён

Гара-

дзішчанскага раёпа
гарадзьба -бё
гарадкі [тк] епарт., -кбў
гарадпічы

гіст.,

наз.

гарадпічыха разм.

гарадбк
-дкбў

-дка

гысе

[тк],

,

“дку,

Гарадокг., Рарадка [тк], Гарадеў
гарадбцкі

Гарадбцкі раён Гараддцкага раёпа

гарадбшпік -ка, -ку, -каў
гарадбшнцы

гарпіст
Ф
А
Р
Р
А
А
Х
А
А
А
Х
Х

5

гарадскі
А
Х
А
А
А
А
Ь
Ь
Ь
ЬЬЬ
я
ішс
-ац
ся,
-ёчу
к]
[ц
гарадскі
а
яцц
-Ац
цца,
-ёці
ў
о
к
з
,
ы
к
а,
гараж -к

-раў

[сься],

-ёчу,

незак.,

гаражны
гарал заал., -ла, -ле, -лаў
гарана (гарадскі аддзёл на-

гарбаціць

тарапка -пцы, -цак

чалавека)
(пра
гарббль
разм, гарбяля, -лю, -лёў
гарбёць разм., незак., -6ю,

рбднай асвёты) м., нескл.

тарант

-ита,

-пце

[ньце],

-птаў

гарбёч разм., -ача, -ачу,
-ачбў, часцей гарбун

ца, тўюцца

гарантаваць зак. і незак.
гтўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
гарантыішны

гарантыя -ыі [ыйі], ый
гарапашшнік разх., -ка, -кУ,
-каў
гарапашніца разм., -ды, -ц
гарапашніцкі разм.

гарапашныраз».
гарёпнік -ка, -ку, -каў
гараскбп -па, -пе, наў
гарачаватыразм.
гарачае наз.
гарачакатаны
гарачакачаны
тарачапрасаваны
гарачатрываласць

тэх., -цю
гарачатрывалы
гарачаўстёйліваець
тэт., -цю
гарачаўстдйлівы

гарлянка бат., цы

гарбун -на, -нё, -ноў і гарбач
гарбўння [ньня] і гарбўха,
-нняў;

“усе, -ўх

[сьць]

-маў
гаргара разм., -ры, -р

гарачлівасць [сьць] -цю
гарачлівы
гарачнасць [сьць] -цю
гарачы
гарачыня-ні
гарачыцца незак, -чуся,
-“шся [сься], -чыцца,
-дымся, -чыцёся, -чацца

гарачиць незак., -чУ, “чыш,
яць, -чым, -чыцё, -чаць
гарачэй прысл.
гарачэць разм., пезак., -бе,
-бюць
гарашыны -и, часуей гарбхавінпе

гарбаватасць [сьць] -цю
тгарбаваты
гарбапбсы

гарбар -ра, -руУ, “роў
гарбарпа-абуткбвы
гарбарны

гарбарня-рпі, -раць і -рияў

гарбата уст., -йце
гарбатасць [сьць] -цю
гарбатка заал., -тцы [цц],

-так

гарліва уст., прысл.
гарлівасць [сьць] уст., -цю
гарлівы уст.
гарліца бат., -цы
гарляк разм., -ка, -ку, -коў

[сьць]

гараёчліва прысл.

гарбаты
гарбацсць пегак., -бю, -беш,
“бе, “ёюць
пезак.,
гарбаціцца разм.,

канёўчы камітэт) -ма, -ме,

гардзінны і гардзіпавы
гардэмарын гіст., -ца, -не,
-паў
гардзнія бат., -і [ійі]

гардэрбб -ба, -бе, -баў
гардэрббная прым., наз.
гардэробцы
гардэрббшчык [ошч] -ка,
гардэрббшчыца

[пшч] -цы,

гаржэтка -тцы [цц], -так

гаркаватаець і гаркавасць

[сьць] для абодвух -цю
гаркавйты і гаркавы
гаркавіць незак., -віць, -вяць
тарканне [ньне] разм. -нні
гарката -ацё ў гаркбта
таркаць разм., незак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць
гаркачэча разм., -чы, часцей

гарчэча
гаркпуць разм., зак. -НУ,
-леш, -ие, гуць
т
тэ
мі
ка
і
ск
ад
ар
(г
бм
гарк

ь
л
б
м
а
с
м
а
к
о
б
а
й
а
н
й
ы
т
р
а
п

а,
-м
)
і
ы
ц
а
з
і
н
а
г
р
а
й
ска
-ме, -маў
гаркбмаўскі
гаркбта -бце, часцей гарката

гаркбтна прысл.
гаркўха бат., -ўсе
гарлавік разм., -кй,
-каў
гарлавіна -пе, -и
гарлавія
гарладзёр раз»м.,

гарманальны фізіял.

гарманізавацы муз.

гарманізавацца незак.,

-ву-

ецца, -зўюцца

гарманізаваць зак. і незак.,

-зўю, -зуеш, -зуе, -зўюць

гарманізацыя муз., -ыі [ыйі]
гарманіраваць незак., -рУе,

-руюць
гарманіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

гардзіна -не, -н

-ку, -каў

для

гарлач 4, -чы, -чоў
гарлачык -ка, -ку, -каў
гарайчыкавыя бат., паз.

гарбўша заал., -шы, -ш
гарбяк разм., -ка, -кў, -коў
гарвыканкбм (гарадскі вы-

гарачкапапіжальны

пнезак.,

-дтаў
гарлаць разм., незак. -ёю,
-4еш, -ае, -йюць

гарбузбвыя бат., наз.

наз.

разм.,

-на,

гарл4еты разм.
гарлахват разж., -йта, -ёце,

гарбўзны
гарбузбвы

гарачаштампбвачны
гарёчка разм., -чцы [цц]
гарачкавы
мед.,
тарачкапапіжальнае

піць

абодвух

яць

гарбузаваты
гарбузападббны
гарбузік -ка, -ку, -каў
гарбузпік [зьні] -ку

-нні,

для

абодвух -пю, -піш, -ніць,

-беш, -ёе, -ёюць
гарба -пе, -п
гарбіцка -пцы, -пак
гарббк разл., -бка [пк], -бкў,
-бкбў
гарбўз -за, -зё, -зоў

адпаведна

разм.,

гарлйн

-пе, -наў
гарлапёніць разм. і гарла-

гаціш, -аціць, -ацяць

гарацтаванне [цьпс] -ппі
гарантаваны
гарантаваёцца незак., -туец-

ў

разм.

гарлапай

-ку,

гарманічна прысл.
гармацічнаець [сьць] -дю
гарманічны
гармата -ёце, -ёт

гарматны
гармідар разм., -ру, -ры
:
тармідарныразм.
тармбн фізіял., -ну, -не, -наў
гармонатэрашія мед., -і [і]
адж.
гармбнь
і
ж.
гармбнік
паведна -ка, -ку, -каў:
ню ньню]
гармбпія -іі [ійі]
гармбнины
гарнавы наз. прым.
,
а
к
спарт,
тарпалінкнік
-ку, -каў
гарпаліжцпіца спарт, -ЦЫ,
д,
гарпалінжны
гарнарўдны
гарнастасвы
а
гарнастаеў

-аяў
[айі],
-ёі
-йя,
гарпастай
гарпатранспартны
гарнец (выбухн. г]

-цы, -цаў

,
гарца,

.

гарпізби -на, -ис, -паў

гариізбппік [пьші] разлм., -ка,

гку, -каў

гарпізбнны

гарпіла уст., -пе, зл.
гариір -ру, “ры, -раў
гариіраваны
гарніравёць

зак.

і

незак-

-рУюа
-рўю, -рўсш, -рўе,
гарпіст -ста, -сце Ісьце),

-ра,

-рУ,

-стаў

гаспадыніц
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гарнітур -ра, -ры, -раў
гарнітура палёігр., -ры
,
гарпітурны
гариўцца незак., гарнуўся,
тбрпешся [сься], -пецца,
-іёмся, -нецеся, -нуцца
гариўць незак., гарнў, гбрнеш, -не, -нем, -неце,
-нуць
гариўшакразм., -шка, -шку,
“шкаў
гарияк -ка, -Еў, -кбў
.
гарняцкі
гарбд -да, -дзе, -даў
гарбднік -ка, -ку, -каў
гарбдпіна -не
гарбдніца -цы, -ц
гарёдпіцтва -ве

гарбднічаць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
гарбдны

-аю,

гарбх -бху, -бху і -бсе
гарбхавінне [ньне] ў гарб-

хавіны адпаведна -нпі; -н

і гарашыны
гарбхавішча -чы, -ч і -чаў
тгарбхавы
гарбхаўка разм., -ўцы
гарбшак бат., -пку
гарбшына -не, -н

гарбшынка -нды, -нак

гарпія хміф., заал», -і [ші]

гараўн -нё, -нё, нбў

гарпўпіць незак., -ню,-ніш,
-ПіЦЬ, -нЯцЦь
гарпўнны

гараўншчык-ка, -ку, -каў
(гарадскі

дэпутатаў

савёт

працбўныя)

-ёта, -ёце, -ётаў
гарсавёцкі

гарсбтиы [выбугн. г]
гарт -рту, -рце
гартавальнік -ка, -ку, -каў
гартавальціца -цы, -ц
гартавальша
гартавальня -ні, -няў
гартавацпе [нье] “нні

гартавапы
гартавіцца кезак., гартўюся, -ўсшся [сься], “уецца,

гартаваць кнегак.,
ўеш, -ўе, -ўюць
гартавы

гартапие [пьне] -нні

-аецца,
,

-4юцца

гартаць незак. -4ю, -аеш,
ёе, ёюць,
гартбўка -бўцы, -бвак
гартбўны
гартэнзія [ньзі] бат, -іі [11],
-ій
гаруе тэкст., -су, гарусцы ёі гарусавы
гарўчае наз.

гарўча-змазачны

гарўчасць [сьць] -дю

гарўчы

гарцаваць разя., невак., гар-

цую, -ўеш, -ўе, -ўюць
0.
гарцавы [выбугн. г]
гарчак заал., -ка, -ку, -коў;
бат., -ка, -кў

-каў
гарчынка разм., -нцы
гарчыца -цы
“чыць,
незак.,
гарчыць
-чаць
гарчычнік -ка, -ку, -каў
гарчычніца -цы, -ц
гарчычны
гарчэй прысл.
гарчэйшы

гарчэць незак., -5е, -Эюць
гарчэча разм., чы і гаркачэча
гаршкалёцп разх., -па, пе,
-паў

гаршкбвы
гаршнёп гаал., -па, -пе, -паў
гаршчбк гаршка, -ку, -коў
гаршчбчак разм. ў гаршчэчак разм., для абодвух
-чка, -чку, -чкаў
гарыбальдзіец
гіст., -ійца,

“Йцу, -Іцаў

гарыбальдзійскі
гарызанталь -ллю
-лей і -ляў

[льлю],

гарызантальна прысл.

гарсбт[выбугн. г] -Эта, -Эце,
“бтаў
гарезтпік [выбузн. г] -ка,
-ку, -каў
гарсётціца [выбугн. г] -цы,

“ўюцца

незак,

тарчык [выбіу2н. г] -ка, -ку,

Гарбна р., Тарбне
гарбнскі
гарбтна прысл.
гарбтнаець [сьць] -цю
гаротнік разм., -ка, -ку, -каў
гарбтпіца разм., -цы, -ц
тарбтны

гарсавёт

гартацца

гартўю,

гартанны
гартаць анат., -наю [пьню],
-пей

гарызантальнаець [сьць] -цю

гарызантальны
гарызбнт -нту, -нце [ньце],
“нтаў
гарыла -ле, -л
гаристасць [сьць] -цю
гарысты
гарыхвбстка
заал., -тцы
[стц], “так

гарыца бат., -іцы
гарыцвёт [цьве] бат., -ёту,
-бце
гарычка бат., -чцы [цц]
гарычкавыя бат., наз.
гарйшча -чы, “ч і -чаў
гарэза агульн., м.
-в

Т -зам, М-зе, зе. Ям зе

Т -зай і -заю, мн. Р -з

гарэзаваць незак, -зую, -вуеш, -зуе, -зуюць і гарэзпічаць, гарэзіць
гарэзіць незак,, гарэжу, гарэзіш, “зіць, -зяць, часцей
гарэзаваць

гарэзліва [зьлі] і гарэзна
прысл.
гарэзліваець [зьлі] і гар5знасць [сьць] для абодвух
-цю

гарэзлівы[зьлі] і гарэзны
гарэзнік [зьні] -ка, -ку, -каў

гарэзніца [зьні] -цы, -ц
гарэзнічаць

[зьві]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей гарэзаваць
гарэлае наз.
гарэлачны
гарэліца раз., гды
гарэлішча абл., -чы, -заў
гарблка -лцы
гарэлкі спарт., -лак

гарэлы:
гарэльбф -фа, -фе, -фаў
гарэльёфны
гарэм -ма, -ме, -маў

гарэмиы

гарэніць незак., -ніць, -няць
гарэнне [ньне] -нні
гарэць незак., -рУ, “рыш,

“рыць, “рым, -рыце, -раць
гасільнік тэх., уст., -ка, -ку,
-каў
гасільны
гасіцца незак., гасіцца, га-

сяцца
гасіць (біць) разх., незак,
гёшу, гасіш, гасіць, га.
сяць; гасіў, -іла, -ілі
гасіць незак., гаш, гасіш,
гасіць, гасім., гасіце, гасяць; гасіў, -іла, -ілі
гаскбнец -нца, -нцу, -нцаў
гаскбника -нцы, -нак
гаекбпескі
гаскбицы-нцаў
Гаскбнь
ж.
Гаскбнню
[ньню]
гаснуць незак., -не [сьпе],
“нуць; гас, гасла, гаслі

гаспадар -ра, -ру, -рбў
гаспадаранне [ньне] -нпі

гаспадарка -рцы, -рак
гаспадарліва і гаспадарна
прысл.
гаспадарлівасць і гаспадар-

наець [сьць] для абодвут
-цю
гаспадарлівы і гаспадарны
гаспадарцік -ка, -ку, -каў
гаспадарпіцкі
гаспадарнічанйне [пьпе] ші
гаспадарцічаць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гаспадарбў
гаспадарскі

гаспадарства гіст., -ве
гаспадарчадагаворны
гаспадарчаразліковы

[зьлі]

гаспадарчасць [сьць] -цю
гаспадарчы
гаспадарык разхм., -ка, -ку,
-каў
гаспадарыць

пезак.,

“рыш, -рыць, -раць
гаспадінін

-рУ,
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гаспадынька
-пек

разм., -ньцы,

гаспадиньскі разм.

гаспадиньства разхм., -ве
гаспадыня -ні, -нь
гаспбда уст., -дзе
гаепбдзь уст., госпада, -ду
гаспбдні

гастралёр -ра, -ру, -раў

гастралёрка -рцы, -рак
гастралёрства -ве
гастраліраваць незак., -рую,

“руеш, -руе, -“руюЮць
гастранамічны
гастрапбм -ма, -ме, -маў
гастранбмія -іі [ійі]
гастраскапія мед., Зі [111]
гастраскбп -па, -пе, -паў
гастраэнтэракаліт мед., -іту,
“іце

гастраэптэралагічны мед.
гастраэнтэралёгія -іі [ійі

-ыту,

гастраэптэрыт лед.,
-ыце

гастрблі -лей ё -ляў
гастрольны
тастрыт -ыту, -ыце
гастріятны
гастрычны

гасудар гіст., -ра, -ру, -роў
гасудараўгіст.

гасудйрыня гіст., -ні, -нь
нар.-паэт.
тасціна [сьці]
габл., -не

тасціпая [сьці] прых., наз.

гасцінец [сьці] -нца, -нцы,

.
ў
а
ц
гасцініца [сьці]

-цы, -ц

гасцінічны[сьці]
гасцінна [сьці] прысл.
гасціннасць

[сьць]

[сьці]

-цю

гасцінны[сьці]
гасцінчык [сьці]
-каў

гасціны

двор

-ка, -ку,

[сьці]:

гасціны

гасціцца [сьці] разм., незак.,

[каму ў каго] тбсціцца
гасціць [сьці] і разм. гаеця-

ваць [сьця] незак., адпаІбсціц
гашчў,
ведна
[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць; -цюю, -цюеш, -Ціде,

-дцююць
[сьця] [ньне]
гасцяванне
-нні, -нпяў
гасцявы[сьця]
гатавёльцік -ка, -ку, -каў
гатавальня -пі, -няў
гатавйнне ([пьне] -нні
гатаваны

гатавйцца кезак., (кіпець,
варыцца) гатўецца, -ўюцца; (рыхтавацца)

гатўюся,

-ўешся

ўецца, -ўюцца

гатаваць

кезак.,

-ўеш, -Уе, -ўюць

гатбва прысл.
гатбвы
гатоўка -бўцы, -бвак

разм.

[сься],

,

Татую,

гатбўнасць [сьць] -цю
гатунак -пку, -нкаў
гатункбвасць [сьць] -цю

гатункбвы

Гайца Гаянпе
гаянскі
Гвадалахара г., Гвадалахары

Гатчына [чч] г., ж., Гатчыне

гвадалахарскі

гатчынскі [чч]
гатычны

Гвадалевівір р., Гвадалкгівіра, Гвадалівівіры

гатэнтбтка -тцы [цц], -так
гатэнтбты -бтаў

Гвадэлўпа (востраў і дзяржава) Гвадэлуцпе
гвадэлўпскі
гвазданўць разх., зак., -иў,
лібёш, -пё, -цём, -пяцё,
“пуць
гваздаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
тваздзік [зьдзі] бат., -ка,

гвадалквівірскі

гатэцтбт -бта, -бце, -бтаў
гатэнтбцкі
гаў выкл.

гаўбіца -цы, -ц
гаўбічны
гаўкала разм., агульн. ж.

Д -лу, Т -дам, М -ле, ж.
ДМ-ле, Т -лай і -паю, мн.
Р -л

гаўкаше [ньпе] -нні
гаўкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
гаўклівы
таўкнуць зак., -пу, -непі, -не,
-нуць
гаўптвахта -хце
Гаўр г., Гаўра, Гаўры
таўрскі
гафель мар., -ля, -лі, -ляў
гафній гіх., -нію, -ніі [ійі]
гафрыравальны
гафрыравённе [ньне] -нні
гафрыраваны
гафрыравацца незак., -рУ-

-ЕЎ, кбў

гваздзіка [зьдзі] -іцы
тваздзікбвы[зьдзі]
гваздзікбвыя [зьдзі]

бат.

-дка

[тк],

наз.
тваздбк

разм.

-дкў, -дкоў

гвалт [выбухгн. г] -лту, -лце
[выбутн. г]
гвалтаванне
ньне] -цні
гвалтаваць (выбухн. г] незак., гвалтую, -ўеш, -ўе,
-ўюць
гвалтам [выбузн. г] прыся.
гвалтаўнік (выбухн. г] -ка,
-ку, -кбў

2]

[выбухн.

ецца, -руюцца

твалтбўна

-каў

гвалтбўнасць [выбухн. г]
[сьць] -цю
гвалтбўвіцкі [выбугтн. г]
гвалтбўны [выбузн. г]
твалціцца [выбухн. г] незак., -ціцца, -цяцца
гвалціць (выбухн. г] незак.,

гафрыраваць зак. і незак,
“рую, -руеш, -руе, руюць
гафрырбўка -ўцы
-ку,
гафрырбўшчык “ка,
гафрырбўшчыца -цы, -ц
гафрэ н., нескл.
гафт гафту, гафце
гафтавённе [ньне] -нні
гафтаваны

гафтавёцца

-лчу, -лціш, -лціць, -лцяць

гвалчанне [выбухтн. г] [нь-

незак., гафту-

ецца, -ўюцца

гафтаваць незак.,

гафтую,

«ўеш, -ўе, -ўюць

гафтачка -чцы [цц], -чак

гахаць разм. і гахкаць разх.,
незак., для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць

гахцуцца разм., зак., “нуся,
-пецца,
[сься]!
-гешся

-пуцца

гахнуць

разм.,

зак.,

-НУ,

пеш, -не, -нуць

гацевы

гаціцца незак., гаціцца, та-

а
цц
ця
гаціць незак.,

а
гачу, гаціш,

гаціць, гацім, гаціце, гацяць
гаць гаццю [цьцю], -цей і

цяў
гашаны

гаппяш, -шу, шы
гашёпне [ньне] -нпі

гашэтка -тцы [цц], -так
гаюча прысл.
гаючаець [сьць] -цю
гаючы

прыса.

-не] -цні, -нняў
гвардзёец -бйца, -ёйцу, -ёй-

.
ў
а
д
гвардзёйскі

гвардыя -ыі [ыйі]
Гватэмала Гватэмале
-льцу,
гватэмёалед -льца,
-льцаў
гватэмалка -лцы, -лак
гватэмальскі
гватэмальцы -льцаў
гваібла бат., -ле
гваякбл фарм., -лу, -ле
гвінёец -ёйца, -ёйцу, гёйцаў

гвінсйка -ёўцы, -бек
гвіпсйскі

Гвіпёйскі заліў Гвіпёйскага
заліва
гвінёйцы -ёйцаў

.,
Гвінёя Гвінбі [ейі]
Гвіпсі-Бісау
Гвіцёя-Бісйу
[ейі]
Гвійпа Гвіяле
гвійпскі

гвозд

разхм.,

[зьдзе), -дбў

гваздй,

-дзё

,

ць
аё
Гд
,
ка
ьс
ан
Гд
,
г.
к
Гдацьс

ску

геніяльна
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гдапьскі
гдыньскі
Гдішя г., Гдыні

геаакўстыка -ыцы
гсаантыкліналь геал., -ллю
[льлю]
геабатапік -ка,-ху, -каў
гсабатаніка -іцы
геабатанічны
гсагігіёна -не
гсагігіенічны
геаграфічны.
геаграфія зі [ші]
геадэзіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
гсадэзістка -тцы [е”ц], -так
геадэзічны
геадззія -іі [101]
геакрыалагічны
геакрыалёгія -іі [11]
геакрыблаг -га, -гу, -гаў
геалагічны
геалбгія -іі [ійі]
геамагнетызм -му, -ме
геамагнітафби -на, -не, -наў
геамагнітны
геамарфалагічны,
теамарфалобгія -іі [ійі]
геамарфблаг -га, -гу, -гаў
геамерыда біял, -дзе

геаметрычны

геамётрыя -ыі [нін]

гсамеханіка -іцы

геапалітыка -ыцы
геасінкліналь геал.,
[льлю]
геагінкаліпальны
геасфёра [сьфе] -ры

-ллю

тгеатрапізм біял., -му, геатэктанічны
геатэктбніка -іцы

геатэрмальны
театэрміка -іцы
геатэрміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
геатэрмічны

геатэрмія -іі [ійі]
геафізік -ка, -ку, -каў

геафізіка -іцы
геафізічны
геафбп геал., -ца, -пе, -паў

геахімік -ка, -ку, хаў
геахімічны

геахімія -і [і]
геахраналагічны
гсахраналбгія -іі [ійі]
тсацэнтріызм астр., гіст., -му,

-ме

геацэптрычны

гебраізм [айі] лінге., -ма,
-ме, -маў
гебраіст [ай] -ста, -еце
[сьце], -стаў
гебраістыка [айі] -ыцы
гебрыдскі [цк]
Гебрыдскія астравы [цк]
Гебрыдскіх астравбў

гегельйнсц -уца, -нцу, -пцаў
гегельянскі
гегельйнстгва -ве
гегеманізм паліт., -му, -ме

гегемапіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

гелілтрапічныспеў.

геданізм філас., -му, -ме
геданіст -ста, -сде [сьце],
-стаў
гедапічны

геліяфізіка “цы

гегемапісцкі
гегемби -па, -пе, -наў
гсгемёпія-і [і]

гебпа кніжн., уст., -пе
Гейдэльбёрг г., Гейдэльбёрга, Гейдэльбёргу
гейдэльбёргскі [рхе]

гёйзер -ра, -ры, -раў
гёйзерцы
гейзерит зін. сыту, -яце
гейм спарт., -ма, -ме
гейша -шы, -ш
гекатбмба -бе, -б і -баў

гекзаметр [тгз] літ., -ра, -ры,
-раў
гекзаметрычны [13]
Гёкла (вулкан) Гёклы, Гёкле
гексагён гім., -пу, -пе
гексан гім., -пу, -не
гексахларан гім., -ну, -

гексахлорбензбл
-ле

гхім., -лу,

гексаэдр мат., -ра, -ры, -раў

-аце,
гектават 24. -ёта,
-ётаў і (пры падліку) -ёт
гектаграём -ма, -ме, -м і
-маў
гектаграфаванпе [ньне] -нні
гектаграфаваны
гектаграфавацца
незак.,

-фуецца, -фўюцца

гектаграфаваць
-фую,

незак.,

-фўеш, -фуе,

-фу-

юць
гектаграфічны
тгекталітр -ра, -ры, -раў
гектамётр -ра, -ры, -раў
гектар -ра, -ры, -раў
гектарны

гегтбграф -фа, -фе, -фаў
гелёртэр

кніжн., -ра,

та
ў.
гелёртэрскі

-ру,

гёлісвы

геліёграф 722., -фа, -фе, -фаў
геліёмстр астр., зра, -ры,
граў
гблій -ію, -іі [ійі]
гелікаптэр уст., -ра, -ры,

“ра
ў
гелікоп

хуз., -па, -пе, -паў
геліябіялгія зі іш]

геліяводаапрасняльнік

[сьпя] тэг., -ка, -ку, -каў

геліяводанагравёльпік тэт.,
“ка, -ку, -каў
геліягравібра -ры, -р
геліяграфічны
геліяграфія зі [11]

геліяскбй астр., -па, -пе,
“паў
голіястанцыя ыі [айі], чай
геліястат -ата, -аце, -атаў

геліятрапізм біял., -му, -ме
геліятрапін гім. у, -не

геліятрдп бат.., мін.з па, -пе

геліятэрапія мед., -і [ёі]
геліятэхціка цы”
геліяўстанбўка -бўцы,-бвак
геліяфільны
бія бат., -іту, -іце
геліяфббны
геліяхімія -і [ійі]
геліяцэнтрызм астр.,
-ме
геліяцэнтрычны

-му,

геліязнергётыка -ыцы
гельмінт

заа4.,

-нта,

[ньце], -птаў
гельмінталогія -іі [ійі]

-пце

гельмінтбз вет., -зу, -зе

гельмінтблаг -та, -гу, -гаў
гёма маст., -ме
гемаглабін -ну, гемаглабінавы
гемаглютынёцыя
фізіял,
зыі [ыні]
гемадыяліз мед., -зу, -зе
гемалітичны мед.
гемарагічны жед.
гемарагія -іі [ійі]
гемараідальны [айі]
гемарбй -бю, -бі [ойі]
гемарбйны
гематагён фархм., -ну, гематагённы
гематалагічны
гематалбгія фізіял., -іі [11]
гематблаг -га, -гу, -гаў
гематбма хед., -ме

гематбраке мед., -су, -се
гематыт мін., -ыту, -ыце
гематэрапія хед., -іі [ійі]
гемафілія мед., -і [ійі]
гемацін фізіял., -ну, -пе
гембліз фізіял., -зу, -

гембметр мед., -ра, -ры, -раў
ген біял., -па, -пе, -наў
генатып біял., -па, -пе, -паў

генатыпічны

генацыд -ду, -дзе

генеалагічны
гепеалбгія -іі [ійі]
гбпезіс -су, -се

генерал. “ла, -ле, -лаў

гепералісімуе са, -се, -саў
гепералітэт -5ту, “бце
генераліха разх., -ісе, -іх
генеральны
генеральскі
генератар -ра, -ры,
гсператариы
гсператыўны біял.
генерацыя -ыі [ыйі]

“раў

генсрыраванне [пьпе] -пві
геперираваны
генсрыираваць незак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

генётык -ха, -ку, -каў
генёбтыка -ыцы
генетычны

гёцій

(чалавек)

-ія,

-ію,

“іяў; (талепавітасць)
чі [і]

-ію,

гспіяльна прысл.

гіграморфны
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гспіяльнасць

аа,

геніяльнасць [сьць] -цю
геніяльны
гёпныбіял.
генплан (генеральны план)

-пта, -пе, -паў

гепсавёт

са-

(генеральны

вёт) -ёта, -ёце
Гент г. Гёнта, Гёпце [ньце]
гбнцкі
гепуззекі [ск]
Гёнуя г., Гёпуі [уйі]
генштаб (ггнеральны штаб)
-ба, -бе, мн. гепштабы,
-боў
генштабіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

гебграф -фа, -фе, -фаў

геблаг -га, -гу, -таў

геолагаразвёдачны [зьве]
[зьветк]
геолагаразвёдка

геолагаразвёдчык

[зьвечч]

-га, -ку, -каў

гебметр -ра, -ру, -раў
гебргіеўскі
гепард заал., -да, -дзе, -даў

гепарын фарж., -ну, -не
гепатыт мед., -ыту, -ице
гераізаваны [ай]
незак.,
тераізаваць [айі]

-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
гераізацыя [айі] -ыі [ыййЙ
гераізм [айі] -му, -ме
гераін[айі] -ну, -не
гераіня [айі] -ні, -нь
гераічна [айі] прысл.
гераічнасць [айі] [сьць] -цю
тераічны[айі]
геральдыка -ыцы
геральдычны

гераніевыбат.
гераніевыя бат., наз.
герапталбгія -і [ійі]
герацтамарфбз фізіял., -зу,
-зе
терантапсіхалбгія -іі [ійі]
герантблаг -га, -гу, -гаў
герань -пню [ньню], -ней

герб герба, -б6, -боў і гёр-

баў
гёрбавы

гербарызаваны
гербарызавацца незак., -зўецца, -зўюдца

гербарызаваць незак., -зўю,
-зуеш, -зуе, -зуюць
гербарызацыя -ыі [ыйі

гербарый
“ыяў
гербарны

-ыя,

-ыі

[ыйі],

гербіцыід гім., -ду, -дзе, -даў
герббўпік -ка, -ху, -каў
гергетаць [выбузі. г] разм.,

пезак., гергочў, гергёташ,
-та, -чам, -чаце, -чуць

геркулбе (сілач) -са, -се,
-саў; (гатунак круп) -су,

-се
геркулёсаў

геркулёсаўскі

біял., адпаведна -зу, -зе;

“ву,-се

гермапафільскі
германафільства -ве

гетэрагённы
гетэрагдбція біял., -іі [ібі]
гетэрадзінтэг., -па,-ие, -паў
гетэрадзінны

германафбб -ба, -бе, -баў

германафобскі [пск]
германафббства [пств] -ве

гермапец -пца, -ццу, -пцаў
герміпіевы

гетэразігбта біял., -бце
гетэразігбтнаець [сьць] -цю

германізавацы
гсрмапізавацца зезак., -зўюся, -зўешся [сься], -зУецца, -зуюцца
германізаваць пезак., -зўю,
-зўеш, -зуе, -зуюць
германізацыя -ыі [ыйі]

гетэрапбмія філас., 4і [ійі]

гетэранбмны
гешэфт разм., -фту, -фце,

-фтаў

гёзы гіст., -заў
Гётынген г., Гётынгепа, Тё-

тышпгене

германізм -ма, -ме, -маў
гермёаній 2ім., -ію,-іі [іці]

гётынгенскі

германістыка -ыцы
Германія Германіі [і]

гзыме [выбугн. г] абл., -са,

Гётэбарг г., Гётэбарга, Гётэбаргу
гётэбаргскі [рхск]

германіст -ста, -еце [сьце],
-стаў

геблага-геаграфічны
геблага-міцералагічны

“дцы[цц].

гстэрагенёз ў гетэрагенёзіе

гёрма маст., -ме
германафіл -ла, -де, -лаў

-се, -саў

гермёпка -нцы, -нак
Германская Дэмакратычная

Гермёнскай
Рэспўбліка
Дэмакратычнай Рэспўблікі

германскі

германцы -нцаў
-ыта,
гермафрадыт
гытаў

-ыце,

гермафрадытызм -му, -ме

герменёўтыка філай., -ыды
герменеўтычны
герметызаваны

герметызавацца незак., -зў,

ецца, -зуюцца

герметызаваць незак. і зак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
герметызацыя -ыі [ыйі]

гербіка [ойі] -іцы
героікамічны [ойі]
гербй -бя, -бю, -бяў
гербйскі
гербйства -ве
герпеталбгія -і [ійі]
герпетычны
герўндый лінгв.,
[ыйі]

і

гёрцаг -га, -гу, -гаў
Герцагавіна Герцагавіне
герцагавінекі
герцагіня -іні, -інь
гёрцагскі [хск]

гсетапа гіст., н., нескл.
гестапавец -аўца, -аўцу, -аў-

ў.
па
гестапаўскі

гёстка -тцы [е"ц], -так
гёта 1.., нескл.
гбтмап -па, -пе, -паў
гётманскі
гётманства -во
гётмапшчыпа -це
гбтра -ры, -раў
гетэра гіст., -ры, -р

гетэрагамія біял., -іі [ійі]

гібаць незак., -йю, -аеш, -ёе,
-бюць, часцей, гнуць
гібель -ллю [льлю]

гібельна прысл.

гібельпасць (сьць! -цю
гібельны
гібённе [ньне] разм., -нні
гіберэлін 2гім., -ну, -не

гібёць разм., незак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
гібка [пк] прысл.
гібкасць [пк] [сьць] -дю
гібкі [пк]
гіблы разл.
гібби заал., -на, -не, -наў

Гібралтар Гібралтара, Гібгібралтарскі
Гібралтарскі праліў Гібралтарскага праліва
гібрыд -да, -дзе, -даў

(пры падліку) -ц

гёрцагства [хств] -ве
Гёсен Гёсепа, Гёсене
гёсенскі

ца, часцей гиўцца

ралтары

-ыя, -ыі

герц эл. -ца, -ды, -цаў

тзымсавы [выбузн. г] абл.
гіб4цца кезак., -4ецда, -а4юц-

.

гібрыдны

гібрыдызатар -ра, -ру, -раў;

(прадмет) -ра, -ры, -раў
гібрыдызацыя -ыі [ыйі]
гігант -нта, -нце [ньце],

.

-птаў

гігантазаўр -ра, -ры, -раў
гігантаманія -іі [ійі]
гігантызм -му, -ме
гіганцкі
гігіёна -не
гігіспіст -ста,
-стаў

-сце [сьце],

гігіепічна прысл.
гігіепічнаець [сьць] -цю
гігіснічиы

.

гігіканне [ньпе] -пні, -ппяў
гігікаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
гігікпуць зак., -пу, “неш, -не,
муць
гігравата -ёце
гіграмарфізм бат., -му, -ме
гіграметричны метэар.

гіграмётрыя -ыі [ыйі]
гіграмбрфиы бат.

гізаваць,
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гіграекапічнасць [сьць] -цю
гіграскапічны
гіграскбп -па, -пе, -паў
гіграстат тэз, -ата, -ёце,
-атаў
гіграфіл заал., -ла, -ле, -лаў
гіграфізьны
гіграфіт бат., -іта, -іце, -ітаў
гігрбграф мётэар., -фа, -фе,
-фаў
гігрометр метэар., -ра, “ры,

-раў

гід -да, -дзе, -даў
гідальга гіст, м., нескл.

гідзіцца абл., незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіц-

..

.ца, -дзяцца

гідзіць абл., незак., гідДзіЦь

гідка [тк] абл., прыса.
гідкі [тк] абл.

гідліва абл., прысл.
гідлівасць [сьць] абл., -дю
гідлівыабл.

гідбта абл., -бце
гідра -ры, -раў
гідраавіяцыйны
гідраавіяцыя -ыі [ыйі]
гідраагрэгат -ата, -ёце, -ётаў
гідраакуўстык -ка, -ку, -каў
тідраакўстыка -ыцы
гідраакустычны
гідраапаратура -ры
гідраачыстка -тцы[с'д]
гідрааэрадрбм-ма, -ме, -маў
гідрааэрамеханіка -іцы

гідрааэрапбрт

“ртаў

-рта,

-рце,

хідрабіёлаг -га, -ту, -гаў
гідрабіёніка -іцы

гідрабіялагічны
гідрабіялбгія -і [ійі]
гідрабудаўніцтва -ва, -ве
гідрабўр тэх., -ра, -ры, -раў
гідравузед -зла, -злё [зьле],
-злбў
гідрагеалагічны,
гідрагеалёгія -іі [ій]
гідрагенератар тэг., -ра, -ры,

раў
.
гідрагенізацыя
[ыйі]

гхім.,

-ыі

гідрагеблаг -га, -гу, -гаў

гідраграфічны
гідраграфія -іі [51]
гідрадынаміка -іцы
гідрадынамічны

гідрадэніт мед., -іту, -іце

гідразбудаванне [ньне] -ині,

-нняў

гідраздабыча -чы

гідразін гім., -пу, гідраізаляцыйны ай
гідраінкубатар [айі]
с-г,
“ра, -ры, -раў
гідракампрэсар -ра, -ры,
граў
гідракапіравальнытэг,
тідракароанат гім, -йту,
-йце
гідракартызби фарм. -ну,
-не
гідракаемётыка [сьме] -ыцы

гідракаеметичиы [сьме]
гідракасцідм [сьцю] -ма, -ме,
-маў
гідралагічны
гідралакатар-ра, -ры, граў
гідралакацыйны,
гідралакацыя зыі [ыйі]
гідралізаваны
гідралізіцыя гыі [ыйі]

гідралітычны
гідралзбгія Яі [іш]
гідрамацітбр горн., -ра, -ры,
.
-раў

гідраманітёрпы
гідраманітбршчык -ка, -ху,
-каў
гідрамаесйя: -ку, -жы

гідрамеліяратар -ра, -ру,
“раў
гідрамеліярацыйны
гідрамеліярацыя зыі [ыйі]
гідраметалургічны
гідраметалургія -і. [ійі]
-сце
-ста,
гідраметрыст
[сьце], -стаў

гідраметрычиы
гідрамётрыя -ыі [ыйі]
гідраметелўжба -бе
гідраметцэнтр -ра, -ры
гідраметэаралагічны.

-раў
гідрамеханізацыя -ыі [ыйі]
гідрамеханіка -іцы
гідрамбдуль с.-г., -ля, -лі,
-ляў
гідранаўт -ўта, -ўце, -ўтаў
гідранефрбз мед., -зу, -зе
гідрант
тэг., “нта, “нце
[ньце], -нтаў
гідрапад'ёмпік тэзх., -ка, -ку,

-каў

гідрапёт мед., -ёта, -ёце

гідрапатычны
гідрапатыя -ыі [ыйі]

гідраперадёча тэзт., “Чы

гідраплён -па, -не, -паў
гідрапбніка спец., -іцы
гідрапбнны
гідрапрывбд тэг., -да, -дзе,
гідрапўльт

слец.,

-льце, -льтаў

-льта,

гідрапўшка, -шцы, -шак
гідраразрыў -ыву, -ыве

гідрарэжіім -му, -ме

гідратбрф -фу, -фе

гідратурбабудаванне [ньне]
“ані
гідратурбіпа -не, -н
гідратурбінны:
гідратэрапеўтычны
гідратэрапія мед., лі [ші]
гідратэхпік -ка, -ку, -каў
гідратэхціка -іцы
гідратэхнікум-ма, -ме, -маў
гідратэхнічны
гідраўзмацняльнік тэг., -ка,
-ку, -каў
гідраўлік -ка, -ку, -каў
гідраўліка мех, -іцы
гідраўлічны,
гідраўстанбўка тэг., -бўцы,
-бвак

гідрафізіка дцы

гідрафізічны
гідрафікаваны

гідрафббія мед., -іі [ійі
гідрафббнаець [сьць] -дю

гідрафббны

гідрафбн таг., -на, -не, -наў

гідрахімічны
гідрахімія -іі [ійі]

гідрацыклён тэх., -на, -не
гідрацыліндр гра, зры, -раў

гідрацэнтраль -ллю [льлю],
-лей
гідрацэфалія мед., -і [йі
гідрашахта -хце, -хт

гідраэлеватар тэх., -ра, -ры,

ў
,
ра
гідраэлектрастанцыя

-ыі

[ыйі], -ый

гідраэлектрычны
гідраэнергётык -ка,-ку, -каў
гідраэнергётыка -ыцы
гідраэнергетычны
гідраэнёргія -іі [ійі]

гідрбграф -фа, -фе, -фаў

гідрбід [ойі] заал., -да, -дзе,

-даў

гідрбідпыя [ойі] заал., наз.
гідрблаг -га, -гу, -гаў
гідроліз -зу, -зе
гідрблізны

гідрбометр “ра, -ры, -раў
гідрид г2ім., -ду, -дзё, -даў
гідрараванпе [цьпе] гім.

гідрарэжымны

гідрарэеўреы “саў
гідрасамалзёт
-бта,
-ётаў

гідратранспарт -рту, -рце
гідратранспартнік -ка, -ку,
-каў
гідратранепарцірбўка -ўцы

гідрафіты бат. -ітаў, адз.
гідрафіт, -іта, -іце
гідрафлбт -бту, “бце

гідраметэаралбгія -і [ійі]
гідраметэаслўжба -бе
гідрамеханізатар -ра, -ру,

“даў

гідратацыя спец. -ыі [ыйй

“ёце,

гідрасістбма -ме

гідрастанцыя -ыі [ыйі], -ый
гідрастат хар., -ата, -аце,
-ётаў
гідрастатыка мег., -ыцы
гідрастатычны
гідрасульфіт гіжм., -іту, -іце
гідраефёра [сьфе] -ры

гідрат гім., -ату, -ёце, -бтаў
гідратармазиія

-ппі
гідрыраваны

гідрыравацца лезак., -руец-

ца, -руюцца

гідрыраваЦь

незак.

і зак.,

трую, -руеш, -руе, -руюць
гібна -не, -н
гіз [выбугн. г]разм., -за, -зе,
мн. гізы, -збў; (дзеянне)
“ву, -зе
гізавёаць [выбугн. 2] незак.
-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць

гітарыстка
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гіканне [ньне] разх.

і гік

разм., адпаведна -нпі; -ку

гікаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гінуць разм., зак. -ну,

гнеш, -пе, -нуць
гіль [выбу2н. г] заал., -ля,
глі, мн. гілі, -лёў, часцей
снягір
гільдзёііскі

гільдыя -ыі [ый], -ый
гільза [выбугн. г] -зе, -з
гільзавы [выбугн. г]

гільзаўлбўпік [выбугн.
ваен., -ка, -ку, -каў
гільяціна -не, -п

г]

гільяцінаваны
гільяцінавацца незак., -нўецца, -іўюцца

гільяцінаваць зак. і незак.,
-нўю, -нўеш, -нўе, -иўюць
гіляк уст., -ка, -кў, -коў
гіляцкі

гілячка -чцы [цц], -чак
Гімалаі [айі] Гімалаяў
гімалайскі
Гіменёй хіф., Гіменёя, Гіменёю
гіми -на, -не, -наў
гімназіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

гімназістка -тцы [сп], -так
гімназічны
гімназія -іі [ійі], -ій
гімнаст -ста, -сце [сьце],
-стаў
гімнастка -тцы [с'д], -так
гімнастыка -ыды
гімнастычны

гімнасцёрка [сьцё] . -рды,
-рак
Гіндукўш (горы) м., Гінду”
кўша, Гіндукўшы
гіндукўшскі [уск]
гінекалагічзны
гінекалбгія мед., -іі [ійі]
гінекблаг -та, -гу, -гаў

гіпёя гіст., -бі [ейі], -ёй
гінкга бат., н., нескл.
незак.,

-пу,

-неш,

гне, -нем, -неце, -нуць

гіпавітамінбз хед., -зу, -зе
гіпагённы геал.

гіпатрафія мед., -іі [ійі]
гіпатэнуза мат., -зе, -з
гіпатэтычна прысл.

гіпсавацца

гіпатэтічны
гіпафіз апат., -за, -зе, часцей гіпбфіз
гіпафўпкцыя біял., -ыі [ыйі]

гіпсаваць [выбугн, г] незак.,

гіпербала -ле, гіпербалізавапы
гіцербалізавёцца незак., -зу-

гіпсатэрмёметр -ра, -ры,
“раў
гіпсбметр -ра, -ры, -раў
гіпбр -ру, -ры
гішоравы
гіпюрны
гіра гіры, гір
гіравертыкаль
тэ2., -апю
[льлю]
гіравік -ка, -ку, -кбў
гіравы
гіракбмпае -са, -се, -саў
гірамагнітны
гірамаятнік -ка, -ку, -каў

гіпатэрмія мед., -іі [ійі]

гіпатэтычнасць [сьць] -цю

ецца, -зўюцца

гіпербалізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе,
-зўюць
гіпербалізацыя -ыі [ыйі]
гіпербалізм -му, -ме, -маў

гіпербалічна прысл.
гіпербалічнасць [сьць]
гіпербалічны
гіпербалбід [ойі] мат., -да,

-дзе, -даў

гіпервітамінбз мед., -зу, -зе
гіпергеаметрычны мат.
гіпергенёз геал., -зу, -зе

гіпергённыгеа.
гіпергўк фіз., -ку, -каў
гіпергукавы фіз.
гіпердактылічны літ.

гіпермарфобз біял., -зу, -зе
гіпермарфбзны
гіперби фіз., -на, -пе, -наў

гіперсбл мед., -лу, -ле
гіперсбрбцыя [рид] гім., -ыі
[ыйі]

гіпертанічны

гіпертанія -і [ійі]
гіпертбнік разм., -ка, -ку,
-каў

гіпертрафіраваны
гіпертрафіравацца зак. ў не-

зак., -руецца, -руюцца

гіпертрафічны

гіпертрафія -іі [ійі]
гіпертэрмія мед., -і [ійі]
гіперфўнкцыя -ыі [ыйі]
гіперэмія мед., -іі [ійі]
гіпер'ядрб фіз., -ра, -ры, гі-

пор'ядраў

гіпадынамія лмед., -і [іі]

гіпнапёдыя -ыі [ыйі]
гіпнатызаванпе [ньне] -нпі
гіпнатызаваны
гіппатызавацца незак., -зў-

гіпаксічны мед.
гіпаксія -іі [ійі
гіпалагічзны
гіпалбгія вет., -іі [ійі]
гіпапатам -ма, -ме, -маў
гіпарыён -на, -не

гіпнатызаваць незак., -зўю,
гзўеш, -зўе, -зўюць
гіпнатызацыя -ыі [ыйі]
гіппатызёр -ра, -ру, -раў
гіпнатызм -му, -ме
гіпнатычна прысл.
гіпнатычны

гіпаглікемія мед., -і [ій]
гіпадынамічны

гіпадэрматбз мед., -зу, -зе
гіпасіпёзія мед., -іі [ійі]

гіпастаз лжед., -зу, -зе
гіпастазаванне [льпе] -ипі

гіпастазаваць хезак. і зак.
-зўю, -зўсш, -зўс, -зўюць
гіпасульфіт 2ім., -іту, -іце
гіпатаксіе лінге., -су, -сё
гіпатаксічны

гіпс [выбугн. г] -су, -се

гіпеабстбнны [выбухн. г]
гіпсаванне [выбугк. г] [цьне]
“ші
гіпсавацы[выбугн. г]

гіпацэптр фіз., -ра, -ры, -раў

гільяцінаванне [ньне] -нні

гінуць

гіпатапічны хед.
гіпатанія -і [ійі]

ецца, -зўюцца

[выбузн. г] не-

«Зак., гісуецца, -ўюцца

.гіпеўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
гіпсавы [выбухк. г]
гіпеаметричны
гіпсамёбтрыя гегад., -ыі [ыйі]

гірарулявія мар.

гіраскапічны спец.
гіраскбп спец, -па, -пе, -паў
гірастабілізатар -ра, -ры,

“раў

гіратахбметр тэгх., -ра, -ры,
“раў

гіратэадаліт спец., -іта, -іце
-ітаў
гірка -рцы, -рак
гірлянда -дзе [ньдзе!, -д і

“даў

гірса Гвыбухн. г] -сё
гірудзін фізіял., -ну, -не

гістагенёз фізіял., -зу, -зе
гістагённы
гістаграма спец., -ме, -м
гісталагічны біял.
гісталбгія -іі [181]
гістарыёграф -фа, -фе, -фаў
гістарызм -му, -ме, -маў
гістарычна прысл.
гістарычна-літаратўрны

гістарйчна - матэрыялістычпы
гістарічна-рэвалюцыйцы
гістарычнасць [сьць] -цю

гістарйчна-філалагічны
гістарычпа-філаебфскі
гістарычны
гістарыяграфічны.
гістарыяграфія -іі [ійі
гістахімія -і1 [ійі]

гістблаг -га, -гу, -гтаў
гістбрык -ка, -ку, -каў

гісторыя “ыі, [ыйі], -ый
гіт спарт., гіту, гіце
гітйп -па, -пеё, -нбў

гіппатэрапія -іі [ійі]
гіпнбз -зу, -зе

гітанка -нцы, -нак
гітанскі

гіпбфіз анат., -за, -зо і гіпафіз

-стаў
е
а
т
],
тц
[с
ы
ц
т
а
к
т
с
гітары

гіппблаг -га, -гу, -гаў
гіпбідны [ойі]
гіпотэза -зе, -з

гітара -ры, -р
гітариы
гітарыст -ста, -сцо (сьце],
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гітлеравец

глушыць

аа

гітлеравец-аўца, -аўцу, -аў-

глазуравёцца незак., -руец-

гітлераўскі
гітаерызм -му, -ме
гіфы бат., -фаў, адз.

гаазураваць незак. “рум,
“руеш, -рўе, -рўюць
глазўравы
глазуры
глазурбвачны
лазурбўка -ўцы
гламазда разм., -дзё [зьдзе]
гламаздаваты разм.
глёнды разм., даў, адз. глён-

цаў

гіФф,

-фа, -фе

гіцаль уст., аба., гіцля, -лю,

“ляў

гічанй аба., гпбў, адз. гічаш,

-на, -нё
гічка лар., абл., чцы [ца],
-так

ца, -рўюцца

гілцынт бат., -пта, -нце
[чьце], -итаў; хбь, -нту,

да, -дзе [ньдзе]
глаеарый лінгв, -ыя,
[ыйі], -ыяў

гіяцыптавы бат., мін.

гласіт мед., -іту, -іце

“іце: [ньце], -итаў

глабаідальны [айі]

глабальнаець [сьць] -цю
глабальны
глабін фізіял., -пу, глаббід [ойі] бат., -ду, -дзе
глабулінавы
глабуліпы біял, -наў, адз.

глабулін, -ну, глабулярны фізіял.
глава главё, мн. главы, глаў
глагалічны
глаголіца -цы
глагдль -ля, -лі
глёджанне [ньне] -нні
гладжаны
гладзевы

гладзёй прысл.
-гладзёць (станавіцца гладзейшым) разм., незак.,
-ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць
гладзілка -лцы, -лак
гладзільны
глёдзіцца незак.,
“дзішся [сься],

-джуся,
-дзіцца,

“дзяцца

гладзіць незак.,
-дзіць, -дзяць

“джу, -дзіш,

гладзь -ддзю [дзьдзю]
гладка [тк] прысл.
гладкалісты[тк]
гладкаскуры[тк]
гладкастволы [тк]

гладкаствбльны[тк]

гладкасць [ткасьць] -цю
гладкафарбавапы [тк]
гладкашэрспы [тк]

гладкі [тк]

гладўц. бат., -аў, -нё

гладчэй [чч] прысл.
гладчэйшы[чч]
гладчаць: [чч] незак., -5ю,
-беш, -5е, -бюць

гладыёлуе бат., -са, -се, -саў

гладыш -ша, -шы, -шбў

гладышка абл., -шцы, -шак

гладыйтар “ра, -ру, -раў
Гаадыятарскі
Глазга г
, Цескл,
глазгаўскі,

глазёт тэкст, -бту, -ёце
глазётавы
глазўра -ры
глазуравамне [пьне] кул.,
-нпі
глазураваны

-ыі

камітэт)

-ка,-ку, -каў
глаўканіт мін, “іту, -іце
глёба -бе, -б

глебаадпаўлённе [пьне] -нні
глебаапрацбўчы
глебаахоўпны
глёбавы

-ёўца, -ёўцу,

ў
да
“ў
глебазнаўства -ве

-ка,

-ку, -каў

глебапаглыбны
глебастамлённе [ньне] -нні
глебаўтваральны
глебаўтварэнне [ньпе] -нні
глёджанне [ньне] -нні
глёджаны

глёдзячы на прыназ.
глёевы

глёістасць [ейі] [сьць] -цю
глёісты [ейі]
глей глёю, глёі [ейі], зн.
гляі (яйі), гляёў
гаёйка разм., прысл.

глёйкі
глейкбметр тэг,

“раў

-ра,

“Ры,

“раў

глеяваты разм.
глёт гім.,, -ёту, -ёце

глікагён зім., “у, -не
глікемія мед”, Чі [й]

глікбль аім., “лю, -лі

гліна -ие, -я

гліпабітны
гліпазём хіл., -му, -мое, -маў

гліпазёмны
гліналячэцне [пьпе] хед.,
-цні
глінамялка тзг., -лцы, -лак
глінамяшалка тэх, -лцы,
лак

гліпістасць [сьць] -цю
гліністы
гліцішча -чы, -ч і -чаў
гліптвёйц -ту, -по

трую, -руёш, -руе, -руюць

гліспік [сьпі] бат., -ку

глісны

гліст -ста, -сцё [сьце], -стбёў

гліцоріша ж. ў гаіцэрйн а»
адпаведна -не; -ну, гліцэрьшавы
глббуе -са, -се, -саў
глббусцы
глог бат., глбгу, глбзе

глабтачныанат.
глбтка -тцы [цц], -так
глузд [уст] разм., -ду, -дзе
[зьдзе]
глум разм., -му, -ме
глуміцца раза., незак., глум-

люся,
гміцца,

глўмішся
-мімся,

(сься],

-міцеся,

-мяцца
глуміць разм., незак., глумлю, глуміш, -міць, -міх,
“міце, -мяць

глумлённе [ньне] разм., -нні,
“нняў
глўпства -ве, -ваў
глўпетва выкл.
гаўпыш заад., -па, -шы,
-шбў
Глускг.п., Глўска, Глўску
глўскі

Гаўекі раён Глўскага раёна
глуха прысл.
глухаваты
-нию
глухамань
разм,
[ньню]

глуханемата -ацё

гаётчар (чч] геал., -ра, -ры,

гліцазёмісты”

зак, з

ў

габеа -се, -с

глаўкбма мед., -ме

глебазнаўчы
глебапаглыбнік с-г.,

незак.

гліцынія бат, -іі [ійі]

глаўбераў: глаўберава соль

глебазнавецд

глісіраваць

гліцын гім., “ну, -не

гласпыгіст.
глатаганічны лінге.
глатагбпія і [іп]
(галбўны

глісіравапие [ньне] -пні

глістагбнны фар“.

гласётар -ра, -ру, граў

глаўк

гліняны
гліпт маст., -пта, -пце, “таў
гліптатЭка -ёцы, -бк
гліптыка -ыцы
глісада ав., -ёдзе, -ад
глісанда муз., н., несьл,
глісер -ра, -ры, “раў

глуханямы прым., наз.
глухасць [сьць] -цю

глухата -ацё
глухі
глухмёць разм., -пцю [пьню]
глухнуць незак., пу, -неш,
-ие, -пуць

0.
глуш -шшу
глушак абл., -ка, -ку, -коў
глушанй іё глушацё рознаска, для абодвух РДМ
ляці, Т -пём, мн. -няты,
іт, -пятам, -пятамі, -ниятах
глушцбў
глушыня разм., -ні
глушыца заал., -цы, -ц

глушыцель -ля, -лі, -ляў
глушыцца незак., гаўшыц-

ца, -шацца
глушыць незак., глушу, гаўшыш, -шыць, -пым, -шыце, -шаць

гняздар
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глянуць зак., -пу, -иеш, -не,

глушбй прысл.
глушэйшы

-нуць

глянцавальны
гаянцаванне [шьпе] -шці

глушбнине [пьпо] -ппі

гаўшц заал., глушца, -ці,
чалавек)
(гаўгі
-цоў;

глянцаваны

гляпцавацца пезак.,

глушца, -цў, -цёў

глушёць разм., незак, -ёю,
-Зеш,-5е, Зюць

глыб -б'ю, -бяў

тлыбінямёр спец., -ра, -ры,

аў
-р
глыббзны разм.

глыббка прысл.
Тлыббкае г.,, Тлыбдкага,
Глыбокім
глыбокапаважаны

тлыбокарыхліцель с.-г., -ля,
глі, -ляў

глыбокашанёўны

глыббкі
глыббцкі

Глыббцкі раён Тлыбоцкага

раёна

глыж абл., -лій, зкы, -жоў
глыманўць разм., зак., -ну,
-нёш, -нё, -пём, -няцё,
гаўць

глыйўць і

глытиўць

зак,

для абодвух “яў, -нёш,-нё,

-нём, -няцё, -нўць
глытальны

глытанне [ньне] -нні
незак., -бецца,
глытйцца
гаюцца

глытаць незак, -б19, -беш,
-4е, -дюць
глытбк -тка, -ткў, -ткоў

глазмаць разм., незак. -аю,
гаеш, -ае, -аюць
глюга разм., глюзе, глюг
глюгасты

глюкбза -зе
гліюбзны
глютамін гім., У,глютамінавы
глядач гледача, -чу, -чоў
глядачка “цы [цц], “чак
глядзёльны
глядзённе [цьпе] -шпі
глядзёцца

зезак.,

-дкуся,

-дзішся [сься], -дзіцца,
я
л
г
,
я
с
ё
ц
і
з
д
о
л
г
я,
мс
“дзі
-дзяцца
ш,
зі
-д
ў,
ае
-д
,
к.
за
не
ь
ц
ё
з
д
я
л
г
-дзіць, -дзім, гледзіцё,
глядзяць
гляк -ка, -ку, -коў
глянец -шцу, -нцы

гніённе [пьпе] -ппі
гниілаваты
гнілазу бы
гііласнасць [сьць] -цю

-уўец-

ца, -уўюцца

глянцаваць незак. тгляпцўю,
-ўеш, гўе, -ўюць

гліба -бе, -б
глыбавы
глыбакаваты
глыбакаводны
глыбакадў мпа прысл.
глыбакадумцаець (сьць] -цю
глыбакадумны
глыбачэнцы разм.
глыбёй прысл.
глыбейшы
глыбёць незак., -ёе, -ёюць
глыбінка разм., -ццы, -пак
глыбінны
глыбіня-ні, хн. глыбіні, -ць

гніда -дзе, -Д

гляпцавітасць [сьць] -цю

гніласпы
гніласць [сьць] -шюо
гпілата разм., -ацё
гнілёц с.-г., -льцу, -льцы
гпілізна. разм., -пе (зьне),

глянцавіты
глйццавы
гляпцбўка -бўцы, -бвак
гляез н., нескл.
гляцыёлаг -га, -ту, -гаў
гляцыялагічны:
гляцыялёгія Юі [йі]
глячбк -чка, -чку, -чкоў
гм выка.
гмах-ху, “хаў
гміна -іне, Зн
гмінны
гмікаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гмыкнуць разм., зак., -ну,
меш, -ие, -нуць
гнаённе шыне] -нні
гнаёк-айкў
гнаіцца [айі] незак., тибіцца [ойі], -бяцца

гнаіць

незак.,

[айі]

часцей галь

гпіліпё разм., -пё
гпіллё [льлё] -ллі

тнаю,

тнбіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць
гпайнпік -ка, -ку, -коў
гнайнікбвы
гиёпы
гнасеалагічны
гнасеалёгія -іі [ійі] філас.
гнастыцызм філас., -му, -

гнастычны
гнацца незак, гашося, Ібпішся [сься], -ніцца, -пімся, -піцеся, -няцца
гнаць незак., гапю, гбпіш,

-піць, -нім, -піце, -няць
гпаявік заал., гнаевіка, -ку,
-кбў

гнаявы

гпаякрбўе мед.,

гнаярбдиы мед.

-ўі [ў]

гнаясхбвішча с.-г., -Чы, -ч
і чаў
тгибвацца
гагшся

.

незак,
[сься],

гаюцца
гибды часцей гняды
гнездаванне

[ньне]

-аюся,
-аецца,

гпілўшка “шцы,

“шак

гнілі
гніль -ллю [льлю] і гнпілізна
гніляк -ка, -кў, -кбў
гпіеці [сьці] ё гпіць незак,
для абодвух 00, “ібш,-іё,

-ём, -іяцё, -іюць

гпіццё [цьцё] -цці

тнбевы
гпоевыдзялённе [ньне] мед.,
-нні
гноевыдзялЯяльны
гноепагрузчык [шч]

с-г.,

-ка, -ку, -каў

гноспадобны ед.
гноераскідальнік с.-г.,

-ку, -каў
гпосцячэнпе
-нні

[ньне]

-ка,

лед.

гной гибю, гнаі [айі]

гнбйна-запалёнчы жед.
гнбйны
гпом -ма, -ме, -маў
гнбма літ., -ме
гибман гіст., -на, -не, -наў
тибстык філас., -ка, -ку,
-каў
гну

заай.,

М.,

нескл.

гнуе заал., -су, -се і гнюе

незак»,
разм,
гнусёвіць
-ёвіць,
-авіш,
“аўлю,
-4вяць
гпуеёвы
гиўснаець [сьць] разм., -цю
гоиўсны і гційсцы раз.
тиўтка прысл.

тинўткаець [сьць] -цю
гиўткі
гаўты
тиўцца незак., гаўся, тнбшся [сься], гибцца, гнёмся,

-нпі,

:
-нняў
гнездавацца незак., гляздў-

ецца, -ўюцца

гнездавій

гнёздзішча [зьдзі] -чы, -ч і
-чаў

гнейе лін., -су, -се
гнёйеавы
гпёсці [сьці] пезак., гпяту,
гняцёш, -цё, -цём, тнецяцё, гпятўць, часцей гнясці
гнеў гниёву, -во
гпёўна прысл.
гниёўпы
гиёт -ёту, -ёце

абя, гиўцца і гібац-

гаўццё [цьцё] -цціу, пеш,
гнуць пезак. гн

і
ь
уц
гн
ё,
яц
гп
,
ём
гл
е,
Гн
гібаць
гшое заал., -су, -се, часцей
гнуе
гиюены і гиўсны
,
лю
яў
гп
,
к.
за
не
ь
ц
і
в
я
е,
іц
-в
,
ім
-в
ь,
іц
-в
,
іш
бв
ги

вяць
гнядиі гпёды
гняздёр па ляўн., гпоздара,
Ў, ёў;
З, -роў

(птушка) гра.

184

гпяздзечка

горшаць

анна

-чку,
[зьдзе]
гияздзёчка
“чак і -чкаў
гняздзіцца [зьдзі] цезак.,

-дзіцца, -дзйцца
[зьдзе], й.
гняздб -дзё
габзды, -ді -даў
гпяздбўе -бўі [оўйі], -бўяў

гияздбўнік бат., -ку

гпясці [сьці] незак. гняз,
гпяцбш, -цёб, -цём, гнецяцё, гнятуць і гнёсці
гнятлівы
00,
,
гиятучы
гпяўкб разм., -ка, -ку, -коў
гняўліва разм., аа
гпяўлівасць [сьць] -

гняўлівы разм.
го выкл.

Гббі ж., нескл.
гбгаль заал., кравец., -ля,
“лі, “ляў

гбгаль-мбгаль гбгалю-мбгалю, гбгалі-мбгалі

гбгат -ату, -аце
год гбда, гбдзе, мн. гады,

ддў
тодзе

прысл., выкл.

гбдзік -ка, -ку, -каў
годна прысл.
годнасць [сьць] -цю, -цей
гбдны
гбжа прысл.
гбжаець [сьць] -цю
гожы
гбйданка разм., -нцы, -нак,
часцей гайдёнка

гбйданне [ньне] -дні,

час-

цей гайданне

гойдацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца, -аюцца, часцей гайдацца
гойдаць кнезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей гайдаць

гбйканне [ньне] разжх.,
гойкаць разлм., незак.,
-аеш, -ае, -аюць
гойкпуць разм., зак.,
-пеш, -не, -пуць
гойсанне [пьне] рагм.,
і гайсанце
гойсаць разм., незак.,
-аеш, -ае, -аюць
ваць

-нні
-аю,
-ну,
-нні

-аю,
ёі гай-

гол -ла, -ле, мн. галы, -абў
гбла прысл.

гблад -ду, -дзе

гбладца прысл.

голапасёнцыя бат., наз.
голас -су, -се, мн. галасы,
-сбў
голасавядзённе [пьне] муз.,
-нні
голасна прысл.
гбласны (звонкі, гучны)

голасцяблбвы [сьця] бат.
гблены
гблле [льле] -лі, часцей галлё
гбллейка разя., -ка, -ку
гблуб -ба, -бо, мн. галубы,
-ббў

голубагадбўля -лі
голубагадбўчы

гбрай

голы
голь разм., -плю [льлю]
гольд гіст., -да, -дзе, -даў
гольдка

[тк]

[цц], -дак

гіст.

-дЦЫы

гбльдскі [льцк] гіст.
гбльмій гім., -ію, -і [ійі]

разм., дрысял.

гбрап тэз., горна, -пе, “наў
гораўтваральны геал,
гораўтварэпне [ньне] -нні

гбрац гбрца, -цу, -цаў
гбрацкі

Горацкі раён Гбрацкага раёна

гольф спарт., -фа, -фе, -фаў

гбрача прыся.
горачка разм., -ку

гомагепізатар тэг., -ра, “ры,
,
раў

гбрбіцца
незак.,
“длюся,
“бішся [сься], -біцца, “бяд.

голядзь гіст., -ддзю [дзьдзю]
гомазігбта біял., -бты, -бце

гомазігбтиаець [сьць] -цю

гомалагічны біял., хім.
гомамарфізм -му, -ме
гбман разм., -ну, гомапластычны
гомасексуалізм -му, -ме
гомасексуаліст -ста, -сце
[сьце], -стаў
гомасексуалістка -тцы еш),
“так
гомасексуальны
гомацэнтрычны
гомеамарфізм спеуц., -му,
-ме
гомеапатычны хед.
Гбмель г., Гомеля, Гбмелі
Гбмельская вббласць [сьць]
ТГбмельскай вобласці
гбмельскі

Гомельскі раён Гбмельскага раёна
гоп паляўн., -ну, -пе

гбнар -ру, -ры
гбначнік -ка, -ку, -каў
гбначныспарт.
гонг -та, -гу, -гаў
гбні -пей
гбпка -нды, -нак
гбнка разм., прысл.
гбпкаець [сьць] -цю
гбнкі спарт., -нак
гбнкі прым.
гопта
(выбухі.
г] “нце
Дньце], -птаў
гбнтавы [выбугн. г] і гантбвы
гбпчы прыхм., наз.
гопшчык -ка, -ку, -каў
гбпшчыца -ды, -ц
гоп разм., выкл.
гбпацца размл., незак., -аюся, -аешся ([есься], -аец-

ца, -аюцца

гбпаць разм.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

гбпля выкл.
гбпнуцца разм., зак., -пуся,
лешся
[сься],
-нецца,

нуцца

гопнуць разм. зак.,, -ну,
-пеш, -це, -цуць
гбра -ры
горад-да, -дзе, мн. гаради,
-дбў
,
горадабудаўцік

-ка,

-кбў
горадабудаўніцтва -во
горадабудаўнічы

-ЕЎ,

горб. гарба, гарбе, -боў
ца
гбрбіць незак., блю, -біш,
-біць, -бяць
гбрда прыся.

гбрдасць [сьць] цю

гбрдзіеў: гордзіеў вузел
горды
горка -рцы, -рак
горка прысл.
гбркаець [сьць] разм., -цю

Гбркаўская вббласць [сьць]
Гбркаўскай вобласці
гбркаўскі
гбркі
Горкі г., м., Гбркага, Гбркім
Гёбркі г., мн., Гбрак
Горкі Лёпінскія г., Гбрак
Лёпінскіх
гбркнуць незак., -не, -нуць
гбрла -ле, -лаў
гбрлачка разл., -ку, -каў
горн -на, -не, -наў
горца прысл.
гбрна-абагачальны

Гдрна-Алтайская аўтанбмная вббласць [сьць] Гдрпа-Алтайскай аўтанбмнай
вобласці

Гёрна-Бадахшанская аўта.
нбмпая вбблаець [сьць]
Гбрна-Бадахшапскай

танбмнай вобласці
горпавыратавальнік

аў-

-ка,

-ку, -каў

горнавыратавальны
горназавбдскі [цк]
горназавбдчык [чч] -ка, -ку,
-каў
горпаздабываючы
горнакліматычны

горцалясісты
горна-металургічны
горнаперасёчаны
горпапрамыслбвец

-бўца,

-оўцу, -оўцаў

горнапрамыелбвы
горнапрахбдчы [чч]
горпараббчы наз.
горнастралкбвы ваен.
горнатэхпічны
горпаўзбагачальны
горнахімічны
горны
гбрскі

горст гегал., -ста, -сце [сьце]

горш прысл.
гбршаць незахк., гаю, -аеш,

-ае, -аюць

горшы
гбрыч -ччу
гбосцеў [сьце]
гбсці [сьці] гасцёй
госць [сьць] -ця, -цю, мн.
гбсці, гасцёй, -цям, -цямі,
-цях
гбсця [сьця] РДМ-ці, Т -цяй
і -цяю, мн. гбсці, госцей
і -цяў, -цям, -цямі, -цях
гот гіст., гбта, гбце, мн. тгбты, гбтаў
Гбтланд ев., Гбтлапда, Гбтпандзе [ньдзе]
гбтландскі [нцк]
готы гіст., гбтаў
готыка аргіт., -Ыцы

гофмайстар уст., -тра, -тру,
-траў

гофмайстарскі уст.

гофмаршал уст., -ла, -ле,
-лаў
гофмаршальскі уст.
гофр тэх., -ру, -ры
гоц разм., выкл.

гбцанне [ньне] разм., -нні
гбцаць

разм.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
гбцкацца разм., незак., -аюся, -аешся [есься], -аецца, -аюцца
гбцкаць разх., незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
гбцкі

гбцнуцца раз»., зак., -нуся,
-нецца,
[сься],
-гнешся

нуцца

-тбцнуць

разм.,

зак,

-ну,

-неш, -не, -нуць
граб (дрэва) -ба, -бе, -баў;
(драўніна і зб.) -бу, -бе

трабавы
грабанўць разлм., зак., -нуУ,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-яўць; -нуў, -нула, -нўлі;
гні, часцей грабянўць

грабар -ра, -ру, -роў
грабарка -рцы, -рак
грабарны
грабарскі

грабарства -ве

грабаць разх.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

-ны,
трабяжуў,
грабёж
кбў
граббжнік -ка, -ку, -каў
грабёя:ніца -цы, -ц
граббжніцкі
грабёжпніцтва -ве
трабёжны
грабелькі -лек
грабёльцік -ка, -ку, -каў
грабёльпіца -цы, -п
грабёцне (нцьне] -ппі
грабёнпы
грабёньчаты
грабёпцьчык -ка, -ку, -каў

грабёц
-цбў

грамадазнаўчы
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горшы

грабца

[пц],

-аў,

грабілка с.-г., -лцы, -лак

грабільна -пе, -паў

грабіцца

незак.,

-біцца,

-бяцца
грабіць незак., -блю, -біш,
-біць, -бяць; -біў, -біла,
-білі; граб

градзіравацца незах. і зак.,

“руецца, -руюцца

градзіраваць незак.

і зак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
градзірны

грабкбвы [пк]
граблены
граблі грабёль і грабляў

градзірня -рпі, -раць і-рпяў
градзірбўка -бўцы, -бвак
градка [тк] “дцы [дц], -дак,

грабнуць разм., вак., -ну,
-неш, -пе, -нуць
грабнія
грабняк-кў

градкавы[тк] с.-г.

часцей града

грабніца -ды, -д

граббвы
граббк спарт.,

[ак]

-бка

“быў, -бкбў

грабянёц разм., -нца, -нцы,
-нцбў, часцей грэбень

грабянёк
-нькоў

-ньку,

-нька,

градуіраваны [уйі]
тградуіравацца [уйі] спец.,
незак., -руецца, -руюцца
градуіраваць [ўйі] незак.,
-рую, -руеш, -руе, “руюць
градуіроўка
[уйі] “роўцы,
1.
“ровак
градуе -са, -се, -саў
градуснік: [сьні] разл., -ка,

-ку, -каў

грабяпісты
грабянўць разм., зак., -нў,
нёш, -нё, -нём, грабеня-

цё, грабянўць; -аўў, -нўла, -іўлі; -ні і грабапуць

гравеліт мін., -іту, -іце

гравёр -ра, -ру, -раў

гравёрны
гравідан мін., -ну, -не
.
гравій -ію, -іі [ійі]
гравійка разм., -ійцы, -іек
травійны
гравімётр фіз., -ра, -ры, -раў
гравіметрычны фіз.
гравімёбтрыя -ыі [ыйі]
гравіравальны

гравіравёцне [ньне] -нні
гравіраваны
гравіравацца незак., -рўец-

ца, -руюцца

гравіраваць незак.

“рўеш, -рўе, -рўюць

-рўю,

гравіроўка -ўцы

гравірбўшчык -ка, -ку, -каў

гравіроўшчыца -цы, -ц
гравітацыйны фіз.
гравітацыя -ыі [ыйі]
гравіямыийка тэг., -ЫйцыЫ,
лек
-бўцы,
гравіясарцірбўка
-бвак
гравібра -ры, -р
гравюрны

град -ду, -дзе

градусны

градыёнт фіз., -нта, -нце
[ньце], -нтаў
градыентамётр фіз., -ра, -ры,
“раў,
градыёптны фіз.

граждёнка (алфавіт) разм.,
-нцы

гразеачышчальнік -ка, -ку,
-каў
гразеачышчальны
гразеводалячЗбніца -цы, -ц

тгразеводалячзбпы

гразевы мед., геал.
гразелячэбніца -ды, -ц
гразелячзбны

гразелячбнне (ньне] -нні
гразеўлбўцік тэг., -ка, -ку,
-гкаў
,
гразі мед., -зей
гразіцца незак, гражуся,
грбзішся [сься], -зіцца,
-зімся, -зіцеся, -зяцца

гразіць незак., гражў, грозіш, -зіць, -зім,-зіце, -зяць

гразішча разм., -чы

гразка [ск] прыся.
гразкавата [ск] прысл.
гразкаваты [ск] разм.
гразкі [ск]

гразнуць кнезак., -ну, -неш

[зьне], -не, -нуць; граз,
-зла, -злі [зьлі]
,
гразь -ззю [зьзю]

грай разм., -ёю, -бі [ай
грак -ка, -кў, -коў

града -дзё, мн. грады,

гракцуцца разм., зак. -ну-

градка

ся, -нешся [сься], -нецца,

градаббй -бю, -бі [ійі]
градаббйны

-нуцца

граданачальпіцтва гіст., -ве,

гракнуць разм., зак, НУ;
-неш, -не, -пуць
гралеке спец., -су, -се
грам -ма, -ме, -маў
грамавёржац ліф., паэт.

граданачальства гіст., -ве

грамавія

градавія

традам прысл.
граданачальпік

гіст.

-ка,

-ку, -каў

-ваў

-кца [шца], -кцу, гкдаў

градаўтваральны
градацыя -ыі [ыйі]

грамада -дзе, -д
,
грамада -дзё
грамадазнавец -аўца,

градзіраваны спец.

грамадазнаўчы

градзіпа разм., -пе, -и.
традзіравацне [ньце] спец.,
-пні

0.
ў
а
ц
ў
“
грамадазпаўства -ве

-ёўцу,

громападобны
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грамадзіна

ААА АННА

грамёдзіна разм., -пе, -н
грамадзіцца разм., незак»,

“дзіцца, -дзяцца

грамадзянін -па, -пе, мн.
грамадзяпе, -н
грамадзяпка -нцы, -нак

грамадзяпска-прававы
грамадзянска - працэсуальпы
грамадзянскаець [сьць] -цю
грамадзянскі

грамадзёцства -ве
грамадка [тк] разм., -дцы

[ццы], -дак

грамадска-вытвёрчы [цк].
грамадска-палітычны [цк]
грамадскасць [цкасьць] -дю
грамадска-эканамічны [цк]
грамадскі[цк]
грамадства [цтв] -ве, -ваў

грамамётр фіз. -ра, -ры, “раў
грамата -дце, -ёт
грам-ётам гім.з, фіз., грам-

-ётама, грам-ётаме, грам-ётамаў

граматка разм., -тцы [ццы],

-так
граматнасць [сьць] -цю

граматыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
граматычна прысл.
граматычны
грамафбн -на, -не, -наў
грамафённы

грамацёй разл. -бя, -6ю,
-бяў
трамацёйка разм., -ёйцы,
-век
грамзапіе -су, -се, -саў
граміла разм., агульн., м.
Д -лу, Т -лам, Л -ле, ж.
ДИ-ле, Т -лай і -лаю,
мн. Р -л

граміцыдзіц фарх., -ну, -не
граміць разм., незак., -млю,
“міш, -міць, -мім, “міцё,
-мяць
грам-калбрыя грам-капбрыі
[ыйі], грам-калбрый
грам-малёкула грам-малёкуле, грам-малёбкул
грамніцы царк., -ц
грамнічны
грамплаеціпка [сьці] -нцы,
“нак
грамбвы
грамбздкі [стк]

грамбзны
гран -на, -пе, -паў
нёдзе
грападскі [цк]

Гра-

грапазай аім., -ну, -не
гранат бат. і каштоўны ка-

мень, -ата, -аце,
мінер. ёту, -ёцо
граната -ёце, -йт
гранатавы

гранатавыя бат., наз.

“ку

гранатиы

гранатчык [чч] -ка, -ку,
-каў
гранд -да, -дзе [пьдзе], -даў

грандыёзца прысл.

грандыёзнасць [сьць] грандыёзны

грапёпне [ньпе] -нні
гранёны
гранільнік -ка, -ку, -каў
грапільцы
гранільня -льні, -лень ёі
-льняў
гранільшчык -ка, -ку, -каў
гранільшчыца -цы, -ц
граціт “ту, -іце
грапітны
гранітблевы спец.
грапітбль х., -лю, -лі

грапітчык [чч]

-ку, -каў

гранітызацыя
[ыйі]

граматыка -ыцы, -ык

Гранада г., Гранады,

грапатамётчык[чч] -ка, -ку,
-каў
гранатнік бат, -ка, -ку,
-каў; (драўніна і 6.)

-атаў;

гранатакіданпе (пьпе] -ппі
гранатамёт -ёта, -ёце, -ётаў

граніцца

-ыі

геал.,

.

незак.,

-піцца,

-няцца

граніць незак., -ню, -ніш,
гніць, -нім, -ніцё, -няць
гранічна прысл.
грапічнасць [сьць] -цю
гранічны
трапічыць
незак., -чыць,
-чаць
гранка палігр., -ццы, -пак
грапула спец., -ле, -л
грануламетрычны горн.

грануламётрыя -ыі [ыйі]
грапулёма мед., -ме
грапнулёза гім., -зе
грапуляванне [ньне] -ппі

грануляваны
гранулявацца тэз., мед., зак.
і незак., -люецца, -лююцца
грануляваць тэт., мед., зак.
і незак., -люю, -лібеш,
-люе, -лююць
грапулярны
грануляцийны хед.
грануляйцыя тэх., мед., -ыі
[ыйі]
грань -нию [пьпо], -ней і
-няў
грасіравапие [пьпе] -цні
грасіраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
гратэек-ку
гратэскавы
гратэскны
граф

гфа,

«фе,

-фбў
графа -фё, граф

мн. графы,

графалагічны
графалёгія -іі [ійі]
графаман -па, -не, -паў

графаманія -іі [й]

графёма -ме, -м

графік -ка, -ку, -каў
графіка -іцы
графін -па, -пе, -наў
графіня. -ні, -ць
графіт “іту, -іце

графіта маст., н., неска,
графітавы
графітны
графіцца
-фяцца

незак.,

-фіцца,

графіць незак., -фла, -фіш,
“фіць, -фім, -фіце, -фяць

графічна прысл.
графічны

графлённе [пьпе] -нні
графлёнцы
тграфблаг -га, -гу, -гаў
графскі
графства -ве, -ваў

грахавбдцік разх., -ка, -ку,
-каў
грахавбдніца разі., -цы, -ц

спеу., -ка,

траніца -ды, -ц

графамёнка -нцы, -пак

трахавбднічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
грацыёзна прысл.
грацыёзнаець [сьць] -цю
грацыёзны

грацыя -ыі [ыйі], -ый
граць незак., -4ю, -аеш, -ёе,
-ёюць, часцей іграць

грачанік заал., кул., -ка, -ку,
-каў
грачанішча -чы, -ч ў -чаў
грачапка, -нцы, -нак
грачаняі грачанё рознаска.,
для абодвут РДМ -няці,
Т нём, мн. ліЯты, -нят,
-няЯтам, -пятамі, -пятах
грачнёвы
грачыны
грашавіты раз.

грашаняты разх., -т
грашбва-крэдытны
грашбвы
грашбк разм. шка, -шку,
-шкоў
грашоўныраз.
грашыць кезак., грашу, грэшаш, -ыць, гЫМ, -ыце, трі
шаць і грашу, грашыш,
“яць, -мм, -ыцё, грашёць
грашышчы рази., -цчаў
грог -гу
Грбдзенекая вёбласць [сьць]
Гродзепскай вобласці

грбдзенскі
Гродзенскі раён Гродзепскага раёпа

Грбдна г., Гродна, Грбдпе
грбзна прысл.
грбзнасць [сьць] -цю
грбзпенскі [зьпе]
грозны
Грбзны г., Грбзпага, Гроз-

пым
грбзьба -бе, -б ё -баў
гром -му, -ме, мн. грамі,
-моў
громаадвёд -да, -дзе, -даў
громападббны
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гронка

грушына
А

А
[А

грудні
грудбк -дка [тк], -дЕў, -дкбў

грбпка -пцы, -пак

грбпкавы
гронкападббпы

гружаны

груз -зу, -зё, -заў

трое уст. гандл., -са, -се

грбебух
-ухаў

бухг. -уха,

-дю
грузаабарбт -бту, -бцо
грузаадпраўшчык[тпр] -ка,

гросмайстарскі

-ку, -каў

грот грбта, -бце, -бтаў
грот-мачта хар., грот-мачце,
“т і -чтаў
грбхат тэг., -ата, -аце, -атаў
грош -ша, -шы, -шаў
грбшы-шай
грбшыкі разм., -каў
груба прысл.
грубавата прысл.

грузаатрымальнік -ка, -ку,
-каў
грузавік -ка, -кў, -коў
грузавы
грузаёмістасць [сьць] -цю

грузазахопцы
грузапад'ёмпасць і грузапа-

грубаваты
тгрубасукбнны
грубасць [сьць] -цю, -цей
грубасцябліеты [сьця]
грубашэрены
грубёй прысл.
грубёйшы
грубёць незак., -бю, -беш,
-ёбе, -ёюць

грузатаксі н., нескл.
-ка,
грузаўладальнік

Грузінская

грувасціць

[сьці]

-ціцца, -цяцца

незак.
незак.

груганнё [ньнё] -нні

груганбвы
груганбў
груганй і груганё рознаска.,
для абодвух РДМ -пяці,
Т -цём, мн. -пяты, -пнят,

-пятам, -шйтамі, -пятах
груд -да, -дзе, мн. груды,
“дбў

груда -дзе, -д

.

грудзі -дзёй, -дзям, -дзьмі
і -дзямі, -дзях
грудзіна -пе, -п
грудзінка -нцы
грудзінны
грудзіцца рагх.,

“дзіцца, -дзяцца

грудніца мед., -цы

-зяць
Грўзія Грузіі [ійі]
трузка [ск] прысл.
грузкасць [скасьць] -цю
грўзкі [ск]
грузпа прысл.

незак.,

грўндэр Эк., “ра, -ры

грундэрскі

грунты, -тоў

грунтавальны
грунтаванне [цьпе] -пні
трунтаваны
грунтавацца незак., груптўюся, -ўуешся [сься],

,

труптава
грунтазмяшальны [зьмя]
грунтазнаўства -ве

грунтамёр -ра, -ры, -раў
труптвага -азе
грунтайк -ку
трунтбвачны
грунтоўка -ўцы
грунтбўна прысл.
грунтоўнасць [сьць] -цю
труптбўны

трўна -пе, -п
-нні,
[ньне]
групавённе
-нняў
групаваны
групавёцца незак., групў-ўемся, -ўецося,
ецца,

ца
оц
“ў
групаваць

незак.,

,
групую,

гуеш, “уе, гўюць

грузнавата прысл.
грузпаваты
грўзнаець [сьць] -цю
грузнёць [зьпе] разм., неЗак., -бю, -беш, -ёе, -бюць
трўзнуць незак., -ну, -пеш
[зьне], -ле, -пуць
трўзны
грузчык [шч] -ка, -ку, -каў
грузчыца [шч] -цы, -ц
.
грук-ку, -каў

групавбд -да, -дзе, -даў
групавы
групаўшчаына -не
грўпка -шцы, -пак
групкамебрг (групавы! каларганізатар)
самбльскі
гта, -ту, гаў
групкбм (групаве камітэт)
“ма, -ме, -маў
грушібмаўскі
групбрг (групавы арганізётар,) -рга, -ргу, “ргаў

зак., для абодвух грука-

групоўка -бўцы, -двак
груца абл., -цы
гручаць (стукаць, грукаць)
разм., незак. -чу, -чыш,
чыць, -чым, -чыцё, -чаць
грўша -шы, -ш
грўшавы
грушанка бат. -пцы
,
грушападббны
грушбўка (сорт яблыні)

-чаце, -чуць

грўшына разхм., -пе, “н

грукапіна разм., -пе, часцей
грўкат

грудка [тк] -дды [цц], -дак
грудкаваты[тк]

грудкі [тк] -каў

гружўся,

-зіцца,
грузішея [сься];
гзімся, -зіцеся, -зяцца
грузіць пезак., груяіў, гру-зіце,
зіш, -зіць, -зім,

ціць, -ёсцяць
груган -на, -нё, -нбў

грудасты разм.

Савёцкая Са-

грузінскі
грузіпы-н
грузіцца незак,

гашчу, -асціш [сьці], -ёс-

грудабрўшны

-ку,

цыялістычная Рэспубліка
Грузінскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспублікі

ны)
грубы (тоўсты, масіўны)
грувастка прысл.
грувйсткаець [сьць] -дю
грувасткі

грукнуць зак., -цу, -неш,
-пе, -пуць
грум -ма, -ме, -маў

«уеш, -ўе, -ўюць

грузін -на, -не, -н
грузіцка -пцы, -нак

грубіянка -нцы, -нак
грубіянекі
грубійпства -ве, -ваў
грубка [пк] -бды [пц], -бак
грўбы(грубіянскі; прыбліз-

ся [сься], -цецца, -пуцца

грунтаваць незак., грунтўю,

грузд [ст] -дё, -дзё [зьдзе],
мн. грузды, -доў
грузіла рыб., -ле, -л і -лаў

-ніць, -няць

-ае, “аюць
грўкнуцца зак., -пуся, -пеш-

“ўецца, -ўюцца

-каў

грубійніць незак., -ню, -ніш,

-аешся
[сься],
-аецца,
гаюцца
грўкаць незак., -аю, -асш,

груптавальнік -ка, -ку, -каў

грузапатбк -ку
грузаперавбзкі [ск] -зак
грузаеартавальны

грубіян -на, -не, -наў

-аюся,

грузапад'ёмнікі грузападыгрузапад'ёмны і грузападымальны

грубіць незак., -блі, -біш,
-біць, бім, -біцё, -бяць

гезак.,

для

[сьць]

мальнік для абодвух -ка,
-ку, -каў

грубінй разл., -ні

грўкацца

грундэрства -ве
груцт -пту, -ццо [ньце], зін.

дымёльнасць
абодвух -цю

грубаватасць [сьць] -цю

[сьці]

тгрукатлівы
грукатня -ві, часцей грукат

трузаабарачальцасць [сьць]

-усе,

гросмайстар -тра, -тру, -траў

грувясціцца

грукатліва прысл.

трўканне [ньце] -ппі
грукат -ату, -аце і грукат.
ия, груканіна
грукатанне [пьпе] -ипі
грукатаць і грукацёць нечу, грукбчаш, -ча,

-чам,

-ўцы

губернаторыха
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грыб
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грыб -ба, -бе, мн. грыбы,

грыміраванне [ньпе] -нні
,
грыміраваны

грыбавар -ра, -ру, -раў

грыміравёцца незахк., -рую-

,

-ббў

грыбаварачны
грыбаварка -рдцы, -рак
,
грыбаварны
трыбавария -рпі, -рань і

“рняў

грыбаёд

заал.,

-да,

-дзе,

даў

грыбападббны
грыбасёй (дробны цёплы
дождж) разм., -ёю, -ёі
[ейі]
грыбкбвы [пк]
грыбпік разм., -ка, -ку,
-кбў
грыбніца -цы, -ц

грыбиы

грыббвішча разм., -чы, -ч і

-чаў

грыббк грыбкё

[пк],

-кбў
трыва -ыве, -ыў

грывастыразм.
грыгарыянскі
трыдзь

гіст,

-кЎ,

-ддзю

ж,

Ідзьдзю]

грыдпіца гіст., -ЦЫ, -ц
грыжа -жы, -нж
грыжавы

грызапўць і грызпўць зак.,
для абодвух -ну, -нёш,
-нёб, -пём, -няцё, -нўць
тгрызённе [ньне] -нні
грызены
грызлі
[зьлі] заал, м.,
нескл.
грызня [зьня] разжм., -ні
грызўн -цаё, -нё, -ноў
тризці [сьці] незак., -зу,
-зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зўць
грызціся [сьці] разм., незак., -зўся, -зёшся [сься],
-зёцца,

“зуцца

-зёмся,

-зяцёся,

грызяпуць разм., зак., -зяпў, -зяпёш, -зяпё, зяпём,

-зепяцё, -зяпўць

грыльйа -жу, -кы
грым -му, -ме

грымёк разл., -ка, -кў, -коў
грымаса -се, -с

грымаснік [сьні] разм., -ка,
-ку, -каў
грымёсніца [сьці]
разм,

-цы, -ц

грымаспічапие [сьпі] [пьне]

-пні, -шяў

грымаенічаць [сьні] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
грымёць незак., -міць, -мяць

грымёр -ра, -ру, -раў

грымёрка разм., -рцы, -рак
грымёрная прым., наз,
грымёрны
грымёрскі
грымзблі разм., -ляў

грыміравальны

ся, -рўешся

ецца, -рўюцца

[сься],

,

-рую,

незак.,

грыміраваць

-рУ-

“рўеш, -руе, “рўюць

,
грымірбвачны
грымірбўка -бўцы, -овак
грыміроўшчык
-ку, -каў

разм., -ка,

грымірбўшчыца разм., -цы,
-ц

;

грымлівы разм.

грыимнуцца разх., зак., -ну-

ся, -нешся [сься], -нецца,
-цуцца

грымнуць зак., (пра стрэл
і інш.) -пе, -пуць; (пра
чалавека -- упасці) разм.,

-ну, -неш, -не, -нуць

грымбтнік бат., -ку

грымдтиы
грымбты-т г -таў
грымбцце [цьце] -цді
грымўчы
гріянвіцкі

грэйдэрист “ста, -сце [сьце],

-стаў
грэйзей геал., -ну, -не
грэйзенізацыя геал, -ыі
[ыйі]
грэйпфрўт бат., -ўта, -ўце,
-ўтаў; аб. -уту, -ўце

грэйфер тэг., -ра, -ры, -раў
,
грэйферны
грэк -ка, -ку, -каў
грэлка -лцы, -лак
грэна спец., -пе

Грэпада Грэнадзе
грэнадзёр -ра, -ру, -раў
грэнадзёрскі
грэнадскі [цк]
грэпёж спец., -жу, -кы

грэнджны
грэнка -дцы, -нак

грэнлёндскі [нцк]

Грэнлапдыя ев., Ўрэнлёндыі

[ыйі]
грэх граху ў грэху, грахбм
і грэхам, мн. грахі, -хоў
трэхападзённе [ньне] -нві,

Грінвіч Грынвіча, Грынвічы
гры -пу, -пе

трэцца незак., -зюся, -зешся [сься], -зецца, -Зюцца

-аўю, -пўеш, -пўе, зўюць

,
Грэцыя Грэцыі [ыйі]
грэць кезак., -зю, -зеш, -3е,

грыпаваць

пезак.,

разм.,

грыпбзны
грыўка -ыўцы, -ывак
грыўня гіст., -пі, -няў
грыф (у розн. знач.) -фа,

,
аў
-фе
-ф
грыфель -ля,

-лі, -ляў

грыфельны
грыфби -на, -не, -наў
грэбаванне [ньне] -нні

грэбаваць незак.,

“уеш, -уе, -уюць

грэбую,

грэбацца разл., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
грэбаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
грэбелька -льцы, -лек
грэбспепадббиы

грэбспечасальны

грэбепь -ця, -пі, мн. грабя-

пі, -нёў і грабяпёц

грэбліва прыся.
грэбліваець [сьць] -цю
грэблівы
грэбля -блі, -бель і -бляў
грэбнік бат., -ку
грэбці [па]. незак. грабу,
-бёш, -б6, -бём, -бяце,

-бўць; гроб, грэбла, -лі

грэдбціся [пц] незак, грабў-

ся, -ббшся [сься], -бёцца,

-бёмся,

-бяцёся, -бўцца;

грббся [пе], грэблася, -ліся

грэйдзіраваны спец.
грэндзіраваць хезак. і зак.,

“рую, -русп, -руе, -руюць
граідэр тэх, -ра, -ры,--раў
грэйдэрны

грэцыизм
-маў

лінгв.,

-ма,

-ме,

-8юць

грэчаскі
грэчка -чцы[цц]
грэчкавы
грэчкавыя бат., наз.
грэшна прысл.
грэшнасць [сьць] -цю
грэшнік -ка, -ку, -каў
грэшніца -ды, -ц
грэшны
гу выкл.
гуана с.-г., н., нескл.
гуанака заал., н., неск.і.

гуйш -шшу
,
гуашавы
губа бат., -бы, -бе, мн. тубы, -б

губа -бш, -бб, мн. губы, -б
губаквётныя бат., паз.
губан заал., -ий, -нё, -ноў
губападббны
губасцік [сьці] бат., -ху
губатыраз». і губасты разм.
губач разм., -ча, -чу, -чоў
губачніца-цы, -ц
губашаёп
разм., -па, -пе,
-паў
губвыканкбм (губёрнскі вы-

канёўчы

камітэт)

-ма, -ме, -маў

гіст,
.

губернатар -ра, -ру, -раў

губернатарскі

губерпатарства -ве
губернатарстваваць

-ствую, -ствуеш,
-ствуюць

губериатарыха
-ых

незак.
-ствуе,

разм., -ысе,
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губёриекі
губёрия -ні, -няў
губіца абл., -цы, -ц

пезак.,
губіцца
губіцца,
-бяцца
губіць незак., гублю, губіш,
-біць, -бім, -біце, -бяць
гўбка [пк] -бцы [пц], -бак

губкаваты[пк]

-яюся,
губляцца хкезак.,
-яецца,
[сься];
-ясшся
-гяюцца
губляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
гўбпа-губпылінгв.

тубца-зубнылінгв.
губпы
губрэўкбом (губёрнскі рэвалюцыйны камітёт) гіст,
-ма, -ме, -маў

губчаты[пч]
гувериёнтка -тцы [цц], -так

гувернёр -ра, -ру,-лі-раў
гўгаль абал., -лю,
гугенбты -таў
гугепбцкі

гугнённе [пьне] шні
гугціць незак., -шо, -ніш,

-иіць, -нім, -ніцё, -няць
гугнява прысл.
гугнявасць [сьць] -цю
незак., -яўлю,
гугийвіць
сявіш, -Явіць, -явяць
гугнявы
гугнйць незак., -йю, -яеш,

-Яе,-Яім [яйі], -яіце [яйі],
-яюць

гу-гу выкл.

гуд -ду, -дзе

гудзёнце [ньне] -нні
гудзёць разм., незак., -даў,
гдзіш, -дзіць, -дзім, -дзі-

цё, -дзяць; гудзёў, гудзёла, -лі, часцей гусці

Гудзёп р., Гудзбна, Гудзб-

не
Гудзбпаў (заліў, праліў)
гудзбнекі

гудиўць зак., -нў, -нёш, -пё,
-іўць

гудбк гудка [тк], -кў, -коў
гудбшнік уст., -ка, -ку, -каў
гудранатар тэх., -ра, -ры,

-раў

гудрапіравапы

гудраніравацца незак., -ру-

ецца,-руюцца

гудраніраваць незак. ёзак.,
“рую, -руеш, -руе, “руюць
гудрби спец., -ну, -не
гудрбнны

гулі -ка, -яая, -коў
гужаваты
гужавы
гужам прысл.

гужбўка спец., -бўцы

гухклавіннасць [шо] [сьць]
уст., -цю
[пьпі]
гужнавіпнік [ша]
уст., -ка, -ку, -каў
гужіяшча (вужышча) абл.,
адчы, -цчаў

гуз і разм. гузак [выбугн.
г] адпаведна -за, -зе, мн.
гузы, -зоў; -ка, -ку, -коў
гузавата [выбутн. г] прысл.
[выбухн. г]
гузаватасць
[сьць] “цю
гузасты [выбугхн. г]
гузаваты [выбутн. г]
гўзік [выбугт, г] -ка, -ку,
-каў

а канцы
гукафікаваць незак. і зак.,

гузка [ск] палігр., -зцы [сп],

гўлі разм., -ляў

гузічак [выбугн. г]
чку, -чкаў

чка,

-зак
гузыр абл., -ра, -ры, -роў

-кую,

юць

-ку-

-гўе,

-кудш,

гукафікацыя зыі [ыйй

гукёць незак., -аю, -йеш,
-ае, -дюць

гукиўць зак., -іў,-пбш, -нё,
-нём, -няцё, зіўць
гул -лу, -ле
гулёц разм., -льцё, -я ьцу,
-льцоў

гулка прысл.

гулкасць [сьць] -цю

гук-ку, -каў; грам., -ка, -ку,
-каў

гулкі

гукавік разм., -ка, -ку
гукавббраз літ., -за, -зе, -заў

гульба разм., -б6

гукавы
гуказапіе -су, -се
гуказапісны
гуказдымальнік -ка,
-каў

гульнўць разм., зак., -нў,
-ябш, -пё, -пём, -няцё,
-яўць
гульня гні, мн. гульні, -няў
гульнявыразл.
гульпятбка -Зцы, -5к
гультаіна [айі] разх., -не,
-н
гультай -ая, -аю, -зёўі абі-

гукааперётар -ра, -ру, “раў
гукааператарскі

гулліва [льлі] прысл.
гуллівасць [льлі] [сьць] -цю
гуллівы [льлі]

гукавобразны

гульбішча уст., -чы, ч і-чаў
,
гульдэн -ца, -не, “наў

-ку,

гукаізаляцыйны [айі]
гукаізаляцыя [айі] -ыі [ыйі]
гукамаекірбўка -бўцы, -бвак

гукамёр -ра, -ры, -раў
гукаметрычны
гукамётрыя спец., -ыі [ыйі]
гуканцепранікальнасць [сьць]
-дю
гуканепранікальны
гукённе [ньне] -нні
гуканбеьбіт [зьбі] спец.,
гіта, -іце
туканы
тукапаглыпальнасць [сьць]
-ю
гукапаглыпальнік -ка, -ку,
-каў

гукапаглынанне [ньне] -пні
гукапераймальнаесць ісьцы]
-дю
гукапераймальцік -ка, -ку,
-каў

гукапераймальпы
гукаперайманне [пьле] -нні
гўкапіе -су, -се
гукаправбдпаець [сьць] -цю
гукаправбодны
гукапранікальцасць [сьць]
-дю
гукапрапікальны
гукарад муз., -да, -дзе, мн.
гукарады, -ддў
гукарэжысёр -ра, -ру, -раў
гукасігнальны
гукаспалучэнне [пьпе] -нні,
-нпяў

гукаўзмацнённе [пьпе] -нні
гукаўзмацияльшк -ка, -ку,
-каў

гукаўзмацияльны
гукаўзнаўлённе [цьпе] -ппі
гукаўзнаўлйльны

гукаўлоўшік -ка, -ку, -каў
гукаўлоўны
гукаўтварбнне [цьпе] -ппі

ббк, байбак
гультайка -айцы, -аек
гультайнічаць раз.х., незак.,

гаю, -аеш, -ае. -аюць
гультайскі і абіббцкі, байбацкі

гультайства -ве і абіббцтва,
байбацтва

гультаявённе [ньне] -нні
гультаяваёта прысл.

гультаяватасць [сьць] -дю

гультаяваты
гультаявёць разм.,
гультабю,

незак.

-беш,

-юе,

з0юць

гулюшкі абл., “шак і -шкаў

гуляка

разм.,

агульк., М.

ДМ -яку, Т -якам, ж. ДМ
гяцы, Т -Якай і -Якаю, мн.
Р -як

гуляпка -нцы, -нак

гулянне [цьпе], -нні, -нняў
гуляпы
гуляўнік бат., -Ку
гуляцца незак., -яеццда
гуляць незак. -Яю, -яеш,
-Яе, -Яюць

гуляш -шу, -шы, -шоў
гуляшчы разл.

гума -ме

,

,

гумавёць кезак., -мую, -муеш, -муе, -муюць
гумавыі гумдвы

гумалястыка уст. -ыцы,
гуманпізаваць

незак., -зую,

-зўеш, -зўе, -зуюць

гумапізацыя -ыі [ыйі]
гуманізм -му, -ме
гуманіст -ста, -сце [сьце],

-стаў

гумапіетычны

гушкапца
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гуманітарны
гуманна прысл.
гуманнасць [сьць] -цю
гуманны
гумапластыка -гыцы
гумаплаетычны
гумар -ру, ры
гумаральны фізіял.
гумарыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
гумаристка -тцы [стц], так
гумарыстыка -ыцы
гумарыстычна прыса,
гумарыстычны
гумарбска -бецы, -Зсак
гумаўшчык -ка, -ку, -коў
гумаўшчыца -цы, -ц
гумёнпік [цьні] заал. -ка,
-ку, -каў
гумённы
гумёнца -цы, -цаў
гўмі спец., н., неска.
гуміарабік -ку

гурмёй -па, -пе, -паў

гумігўтавы
гумігутавыя бат., наз.

гурткдўскі разм.

гурмёнка-пцы, -пак
гурманскі
гурманства -ве
гурбк гурка, -ку, -коў
Гурбн воз. Гурбпа, Гурбпе
гурбискі
гурбчнік -ку
турбчны
гурт-рту, -рце, мн. гурты,
-тбў
гуртаванне [пьне] -нні
гуртавацца незак., туртўюся, гўешся [сься], “ўецца,
,
“ўюцца
гуртаваць незак. гуртўю,
“ўеш,-ўе, -ўюць
гуртавы
).
,
гуртам прыся.
гуртаўшчык сха, -кў, -коў
гурткбвец -бўца, -бўцу, -бў-

цаў,

гумігут спеі., -уту, -ўце

турткбвы

гумілак -ку
гуміраванпе [ньне] -нні

гурткоўшчына-не
гуртбк туртка, -кў, -коў
гурчанне іньне] -нні
гурчёаць незак, “чыць, -чаць
гурыец -ыйца, -війцу, -ый-

гуміраваны
гуміраваць пезак., гумірўю,
-ўеш, -ўе, ўюць
гумірбўка -бўцы
гуміт мін, -іту, -іце

гуміфікацыя згыі [ыйі]
гумка -мцы, -мак
гумцішча
“чаў

разлх.,

-чы, -ч і

гумно -нё, мн. гумны, -мен
і -мнаў
гумбвы часцей гумавы
гумбз бат., -зу, -зе
гумбза тэатр., -зе
гумбзны бат., мед.

гумбр -ру, -ры

гумуе с.-г., -су, -се
гўмусавы
гумусны

гундбсіць
разм. незак.
“бшу,-беіш, -бсіць, -беяць
гупддеыразм.
гўнскі
гўштэр спец., -ра, -ры, -раў
гўны гунаў
гўпька -пьцы, -нек
гўцькавы
гўпат разм., -ту, -це

гупаць разм., пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гўпі заал., н., нескл.
гупнуць разм. зак., -пу,

-пеш, -пе, -пуць

гураль -ля, -лю, -ляў

гуралька, “льцы, -лек
гуральскі
гурба -бе, -б і -баў

гурбіна рагх., -пе, -н
гурбісты
Гур'еў г., Гўр'ева, Гур'еве

гўр'еўекі”

тураўё г., Гурзуфа, Гурзуф
гурзўфекі

0.
цаў
турыйка -ыйцы,

густашэрены
густоўны

густы.

гусцёй [сьце] прысл,
гусцёйшы [сьце]
[сьце]
незан.,
гусцёцца

-бецца, -бюцца

гусцёць [сьце] незак.,

“бе,

-ёюць і гушчёць
гусціцца [сьці] незак., -ціцца, -цйцца

гусці, [сьці], незак.,

гуду,

-дзёш, -дзё, -дзём, “Дзяцё,

-дўць; гуў, гула, -аб, -лі

ў гудзёць
гуецяра сьця] гаал., -ры
гусь гусі, гўссю [сьсю], зн,

гусі, гусёй

гуськом разм., прысл,
гусялёпка бат., -пцы, -пак

гусянй і гусянё рознаска.,

для абодвух РДМ -няці,
Т -цём; мн. -няты, -нят,
-нятам, -нятамі, -нятах

гусятнік -ка, -ху, -каў

яек

гурыйскі
тўрыя міф., паэт., уст, зыі
[ыйі], -ый

тусятніца -цы, -ц

гусяфёрма -рмы, -рм
гуеяціна -не
гўта гуце, гут

гуталін -ну, -не
гутапёрча -чы
гутапёрчавы

гутаперчанбены

гутарка -рцы, -рак
гутаркбвы

гусёк -ка, -кў, -коў
гуўсанька разм., -ньцы, -пек
гусар -ра, -ру, -раў
гусарскі
тусачбк разм., -чка, -чЕў,
-чЕбў
гусегадбвец -бўца, -бўцу,

гутарлівы
гутарыць незак., “ру, зры,
“рыць, -раць
гўтаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
гўтнік -ка, -ку, -каў
гуцўл -ла, -ле, -лаў
гуцўлка -лцы, -лак

гуеегадбўля -лі
гусегадбўчы

гуцў льскі

-бўцаў

гўсельны
гўсепіца тэг., -цы, -ц
тўсепічны
гусіны

гусіт гіст., -іта, -іце, -ітаў
гусітка гіст., -тцы [цп], -так
гусітыгіст., -таў
гусіцкі гіст.
гўска гўсцы, -сак
гўслі (сьлі] -ляў

гусяйр [сьля] -ра, -ру, -рбў
гуслйрны[сьля]
гуслярбў [сьля]
гуслярскі [сьля]
гуснуць разм., незак.,

густавата прысл.

густаваты
густалісты

густанасёлены
густапасаджацы

густата -тацё

густаўшчына -пе

густацёрты

-ляў
гучнагалбсы
гучнасць [сьць] -цю

гучиёй прысл.
гучнейшы
гучнёць незак, -ёе, гёюць
гўчцы
гучдк абл, гучка, -нУ, -кбў

гучэць незак, чыць, -чаць,
-сне

[сьпе], -снуць
густ -сту, -сце [сьце], -стаў

гўста прысл.
густавалбеы

гуцўлы-лаў
гучанне [ньне] -нпі
гучаць незак., ыць, -чаць
і гучэць
гўчна прысл.
гучнагаварыцель -ля, “лі,

часцей гучаць
гўшкалка разм., -лцы, -лак

гушканне [цьне] раза, -нні
гушкапуўцца разм., зак., -пуся, -цёшся [сься], “нёцца,
-нёмся, -пяцбся, -нўцца
гушканўць разм. зак, -нў,

-нёш,
нуць

-пё,

гушкацца

-нём,

разм.,

-пяцё,

пезак.,

“аюся, -аешся [сься], -аец-

-ца, -аемея, -аецеся, -аюцца
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гўшкаць разм., незак., -аю,

-асш, -ае,
-аюць
гўшча -чы

-аем,

-аеце,

гушчарнік -ку, -каў
гушчарны
гушчёць незак., -49, -йюць,
часцей гуецёць

гушчыня-пі

гушчэзныразу.
ггушчэча разх., -чы
сгырканіна разм., -пе
гырканне (пьне] -нні, -нпяў

тіркацца разм., незак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца

д [дэ] (назва літары, якая
абазначае гук [9]) н.,
нескла.
да прыназ.

даабёдаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

даабёдзенны

даабрацьразм.зак., даабязрэ, -ром, -ра-

цё, “руць

[аст]

даабсталёўвание

[пьне] -нні
даабсталёўвацца [пст]

не-

зак., -аецца, -аюцца
даабсталёўваць [пст] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
[пет]
даабсталяванне
[пьне] -нні
даабсталяваны [пет]
дзабсталяваць [пст]
-люю, -люеш, -люе,
юць
даараны
даарацца разм., зак,
ся, -рэшся [сься],

зак,
-лю-

-рУ-рэц-

ца, -ромся, -рацёся, -руц-

ца
дзарйаць

-рЎ, рэш,

зак.

зрэ, -рбм, -рацё, -руць

даарфаваць зак., даарфую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

даарфбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -зе, -аюць
даасізм -му, -ме
даастатку разм., прысл.
дайтамны

даатрымённе [ньне] -пні

даатрыманы
даатрымёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

даатріимліванне [ньне] -нні
даатрінмлівацца

незак.,

гаецца, -аюцца
даатрымліваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
даафарббўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
даафарбоўваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
дабавачны

гбта зиёчыць злучн,
гэтак прысл.

гыркцуць разм., зак.,

гэтакі займ., Р -хага, Д -ка-

-аеш, -ге, -аюць
-неш, -не, -нуць

гушчар -ру, -ры, -роў

“РУ, грэш,

гыркаць разм., незак., -аю,
“ну,

му, В -кі ці -гага,

ТГ

-кім, мн. -кія, -кіх, -кім..

гэ выка.

кія ці -кіх, -німі, -кіх
гэтаксама разм., прысл.
гтулькі разм., прысл.

гэбель гэбля, -лі, -ляў

гэблік -ка, -ку, -каў
гэй выкл.

гэныабл., займ.
гэта займ., ж., Р гэтай і

гэтае, Д тэтай, В тэту і
гэтую, Т гэтай і гэтаю, М
гэтай
гэта займ., н., Р гэтага, Д
гэтаму, В гэта, Тгэтым
гэта часц.

дабавіцца зак., -віцца, -вяцца
дабавіць зак., -аўлю, -авіш,
-авіць, -авяць
зак.,
разм.,
дабадзяцца
[сься],
-Яюся, -яешся
-яецца, -яюцца.

готы займ., м., Р гэтага, Д
тэтаму, В гэты ці гэтага,
ТМ тгэтым, мн. гэтыя
гэтыя займ., РМ тэтых, Д
гэтым, В гэтыя ці гэтых.

Т тэтымі
гоюйс мар., -са, -се, -саў
гпюрза заал., -рзё, гюрзі -заў

гяўр -ра, -ру, -раў

-аюся..
незак.,
дабірацца
-аецца,.
[сься],
“даешся
-аюцца
дабіраць незак., -аю, -беш,

-4е, -аюць
дабіркі разм., -рак і -ркаў

дабалавацца разм., зак., -лу-

дабіты
дабіцца зак., даб'юся, -б'ёш-

-лю-

ся, “б'яцёся, -бюцца
дабіць зак., даб'ю, -б'ёш.

юся, -луешся [сься],
ецца, -луюцца
дабаляваць зак., -люю,
еш, -люе, -лююць
дабанкаваны
карт.,
дабанкаваць
-кўю, -кўеш, -кўе,

-лу-

зак.,
-ку-

юць
дабанкетаваць зак., -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
зак., -иўю,
дабарацаваць
-іўеш, -нўе, -нўюць
дабаўка разм., -аўцы, -ёвак
дабаўлённе [ньне] -нпі
дабаўлены
дабаўляцца незак., -яецца,
-япоцца
дабаўляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
дабачваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дабачыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць

дабёгацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
дабёгчы (хч] зак., дабяг,
дабяжыш, -ыць, -ым, дабежыцё, дабягуць
дабёлены

даббльванпе [ньпе] -ппі

даббльгвацца лнезак., -аецца,

-б'ёцца, -б'ём-

ся [сься],

-б'ё, -б'ём, -б'яцё, -б'юць

даббр -ру, -ры

дабрабыт -ыту, -ыце

дабравблец -льца, -льцу,
-льцаў, часцей добраахвбтнік
дабравбльна прысл., часцей
добраахвбтна
дабравбльнасць [сьць] -цю,

часцей

добраахвётнаець.

дабравбльніцкі часцей добраахвбтніцкі
часцей
дабравбльніцтва

добраахвбтціцтва
дабравбльны часцей добраахвотны
дабрадзёй -бя, -ёю, -ёбяў ё

дабрачынец

ё

дабрадзёйка -ёйцы, -ёек

дабрачынціца

дабрадзёйна прысл. і дабрачыпна

дабрадзёйпаець [сьць] -цю
і дабрачыпнаець
дабрадзёішы і дабрачынны
дабрадзёйнічаць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

дабрадзёйства -ве
дабрадзіць зак., дабродзіць,

дабёльваць пезак., -аю, -аеш,

-дзяць
дабрадўшна прысл.
дабрадўшнасць [сьць] -цю

-ёецца,
[сься],
-бешся
гаюцца
дабіваць пезак., -4ю, -асш,
-де, -бюць

дабрак разм., -ка, -кў, -коў
дабранач разм., выкл.
дабрацы
дабрапбль бат., Лю
дабрата -ацб ё дабрыня
дабратвбрпа прысл.

-аюцца

-ае, -аюць
дабівапце [пьпе] -нпі
незгак., -аюся,
дабівацца

дабрадўшиы

0.

даверыць

192

асцьЬЛЛЛММ(ЧМТ(УЧ(Ч(ХЧ«М/(«2/УЬММАТРТРДЧЧРАМ/
рн
во
ат
бр
да
МДМЬОЬЬЬ
дабратвбрнасць [сьць] -цю
дабратвёрны
дабратліва прысл.
дабратлівасць [сьць] -цю
дабратлівы
дабяруся,
дабрацца зак.,

дабудўю,

дабудавёць зак.,

ь
ц
ю
ў
“
е,
-ў
,
сш
-ў
дабудзіцца зах, дабуджуся,

[сься],

дабудзішся

-дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,

,

“дзяцца

-рбмся, даберацёся, дабя-

дабудоўвацне [ньне] -нні
дабудбўвацца незак., (пра

дабраць зак., дабяру, зрэш,
грэ, -ром, даберацё, дабя-

будавацца)
(заканчваць
разм., -аюся, -аешся [сься],

-рэшся

[сься];

-рэцца,

рўцца
рўць

дабрйчка разм., “чцы [цц],
“чак
дабрачынец

-нца,

-нцу,

-нцаў, часцей дабрадзёі
дабрачынна прысл., часцей
дабрадзёйшпа
дабрачыннасць [сьць] -цю,
часцей дабрадзёйнаець

дабрачынніца [ньні] -цы, -ц,
часцей дабрадзёйка

дабрачынцы часцей дабрадзёйны

аб'ект)

-аюцца;

-аецца,

гаецца, -аюцца

дабудбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць ,
дабудбўка -бўцы, -бвак

дабудбўшчык -ка, -ку, -кау

дабукварны

,

,

дабываць незак., -ёю, -аеш,
.
-4е, “аюць
дабытак разм., -тку, -ткаў
дабыць зак., дабўду, -дзеш,

-дзе, -дуць

я

дабягаць незак., -аю, -аеш,
-49, -аюць

дабяла прысл.

дабраякасца прысл.
дабрайкаснасць [сьць]
дабраякасны

-цю

дабяліцца зак.,

незак.,

-ае,

дабяліць зак., дабялю, дабёліш, -ліць, -лім, -ліце,

дабрб -ры

дабрбдкваць

-аюць
дабрбм разл., прысл.
дабрбтна прысг.
дабрбтиасць [сьць] -цю
дабрбтны
дабрёты-т і -таў
Дабруджа г., Дабруўджы
дабруджскі [чшск]

дабрукаваныі дабрукбваны

дабрукаваць зак., -кую, -кўеш, -кўе, -куюць

дабрукбўванне [ньне] -нні

дабрукоўвацца кезак., -аецла, -аюцца

дабрукбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дабрывапне [ньне] -нпі
дабрывацца незак., -аюся,

-ёешся
[сься],
-ёецца,
-дюцца
дабрываць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць
дабрыдзень разм., выкл.
дабрыня разм. -пі, часцей
дабрата
дабрысці [сьці] захк., дабры-

дў, -дзёш,

-дзяцё, -дуць

-дзё, -дзём,

дабрыты
дабрыцца зак., -ыюся, -нешся [сься], -иецца, -ыюцца
дабрыць зак., -нию, -лет,
-ые, -ыЮюць
дабрэйшы

дабр5ць незак., -5ю,
-Бе, -Зюць

-5еш,

дабудаваны і дабудбвапы
дабудавацца зак., (пра аб'-

ект) дабудўецца, -ўюцца;

(закончыць . будавацца)
разм. дабудўюся, -ўеш-

ся [сіся], “ўецца, -ўюцца

дабёліцца,

-ляцца

ся [сься], -кыцца, -жым.

ся, -жыцеся, -кацца
даваражыць разм., зак, даваражу,
даварбжыш,
-кыць,
-ЖЫМ, -жкыце,
-каць
давараны

-аецца,

даварвацца незак.,

-аюцца
даварваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
даварыцца зак., даварыцца,

“рацца
даварыць

зак.,

,
даварў,

да-

варыш, -рыць, -рым, -ры-

де, -раць

давастриць зак., давастру,
давбстрыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
давацца незак., даюся, да-

ёшся [сься), даёцца, даёмся, даяцёся, даюцца
даваць незак., даю, даёбш,
даё, даём, даяцё, даюць
даваявацца разм., зак., даваюбюся, даваізешся [сься],
-бецца, -оюцца
даваяваць разм., зак., даваюю, -бюеш, -юе, -ююць

-ляць

давёдацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

даважаны

давёдачны
давёдванне [ньне] -нні
давёдвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься]
аешся
гаюцца

даваённы
даважванне [ньне] -нні
даважвацца незак., -аецца,

-аюцца

даважваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

даважка [шк] -жцы [шц],
-жак

давяжыць зак., -жу, -кыш,

-жыць, -жаць
давазіцца разм., зак., даважуся, давбзішся [сься],
-зіцца,
-зімся,
-зіцеся,
-зяцца
.
давазіць зак., даважў, давбзіш, -зіць, -зім, -зіце,
-зяць
давай разм., часц.
давайце разм., часу.
давалакацца і давалаквацца разм., незак., адпаведна -бюся, -ёешся [сься],
-бецца, -аюцца;
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
давалакаць і давалёкваць
разм.,

пезак.,

адпаведна

-4ю, -деш, -ае, -аюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
давалачы разм., зак., давалаку,
давалачэш,
-чэ,
“чём, -чацё, давалакуць
давалачыся разм., зак., давалакуся,
давалачзшся
[сься], -зЭцца, -чбмся, -чацёся, давалакўцца
давалбчапы
давальныграм.
даванне [вьпе] -ппі
даваражыцца
разм., зак.,
даваражуўся, даварбжыш-

давёдзенаець [сьць] -дю
давёдзены

давёдка [тк] -дцы [цп], -дак
давёднік -ка, -ку, -каў
давёзены
давёзці [сьці] зак., давязу,
-зёш, -зё, -зём, давезяцё,
давязуць; давёз, давёзла,
-лі [зьлі]
давёйвацца

незак., -аецца,

гаюцца
г“давейваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
давёку прысл.
давёранаець
-цей

[сьць]

давераны
давёр'е і давёр

-дю,

адпаведна

-р'і; -ру, ры

давёрліва прысл.
давёрлівасць [сьць] -цю
давёрлівы
давёрнасць [сьць] -цю

давёрцік юр., -ка, -ку, -каў
давёрніца юр., -ды, -Ц
давёрпуты
давёриы юр.
давёрху прысл.
давёршаны
давёршваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аіюць
зак,
давёрыцца
“рышся [сься]
“рацца

-руся,
-рыцца,

давёрыць зак.,, -ру, -рыш,
“рыць, -раць

давеелавАць зак., давяслую,
,
-ўеш, -ўе, -ўюць
давёсці [сьці] зак., давяду,
-дзёш, -дзё, -дзём, даведзяцё, давядуць
давёсціся [сьці] Зак. давя-

дзёцца; давялося
давёшаны
давёшаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
давёшваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

давёяны

,

,

,

давеяць зак., -ёю, -есш, -ее,

-ёюць
давівацца

даганяць
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давеелаваць

,
-аецца,

незак.,

,
,
гаюцца
давіваць незак., -аю, -аеш,

-4е, -аюць
давідна разм., прысл.
давіла тэг., н., -ле, -л і -лаў
давілка тэх., -лцы, -лак
давільня спец., -льні, лень
і -льпяў
давільшчык -ка,

-ку,

-каў

давільшчыца -цы, -ц
давіты
давіцца (д ушыцца) незак..
даўлюся, давішся [сься],
зіцца, -імся, -іцеся, давяцца; (скончыць віцца)
зак., даўёцца, “ўюцца,
давіць, (скончыць віць ) зак.,
даўю, гўёш, -ўё, -ўём,
-ўяце, -ўюць
давбдачны тэг.
давбдяівание [ньне] -нні
давбдзіцца незак., (быць
кім-н.-- пра сваякоўў)-воджуся, -вбдзішся [сься],
-вбдзіцца, -вбдзяцца; (пра

тое, што даказваецца, пацвярджаецца) -водзіцца,

-вбдзяцца
давёдзіць незак. -вбджу,
-во-вбдзіць,
-вбдзіш,
дзяць
давбдка спец., -дцы Іццы]
давдзіцца незак., -возіцца,
-вбзяцца
давбзіць незак., -вожу, -вбзіш, -вбзіць, -вбзяць
давблі аа '
давольны
давбрванпе [пьпе] -шпі
даворвацца незак., -аюся,
-гаешся

[сься],

-аецца,

давучіць зак., давучу, давучыш, -чыць, -чым, -чыце, чаць.
давыбары -раў
давыбіраць (выбіраць дакуды-н.)

даткова каго-н.

незак., -бем, -аеце, -4юць;
(скончыць выбіраць) зак.,
-4ю, -деш, -40, -4юць
давибраць зак, давыберу,
давыбераш, -ра, -руць:
Давыд-Гарадбк г., Давыд-

Гарадка [тк], Давыд Та-

давыд-гарадбцкі
радбцкага

давыд-га-

давыканаць зак., -аю, -зеш,
-ае, “аюць

давыкбнвацца кнезак., -аецца, -аюцца
давыкбнваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
давэнджаны
давзнджвацца незак., -аецца, -аюцца

давзнджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць .
зак.
[пэдзі]
давбндзіцца
-дзіцца, -дзяцца
зак.,
[ньдзі]
давндзіць
гджу, -дзіт [цьдзі], -дзіць,
-дзяць
давядзённе [пьне] -нні
давязаны
давязёць зак., давяжў, давяжаш, -жа, -жам, -жкаце,
-яіўць
давязвание [ньне] -нні
давязвацца незак. -аецца,
-аюцца
давязваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
давярацца незак.,

[сься],

гаюцца

-аю,
пезак.,
давбрваць
-агш, -ае, -аюць
дапбстрываць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць

-аюся,

-йецца,

-дешся
-ёюцца
давяраць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
давяриўць зак., давярнў, давёрнеш, -не, -нем, -неце,
-нуць
давяршацца незак., -аецца,
“бюцца
давяршаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “ёюць
давяршыцца зак. Давяршыцца, -шёцца і давершыцца, -шацца

давярипаць зак.,

давяршу,

давяршиш, -шыць, “шым,
давершыцё, давяршаёць і
давёршыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць

дагава-

руся, дагавбрышся [сься],
“рыцца, -рымся, -рыцеся,
-“рацца
дагаварыць зак., дагавару,
дагавбрыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць

дагавбр

-ру,

-ры;

(даку-

дагавбранасць [сьць] -цю
дагавбраны
дагавбрвацца хкезак., -аюся,
-аецца,
(сься],
-гаешся

гаюцца і дагаварвацца
-аю,
дагавбрваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць і дагаварваць
дагавбрнік разм., -ка, -ку,
-каў
,

дагавбрны

дагадаваць зак., дагадўю,
гуеш, -ўе, -ўюць
дагадёцца зак., -бюся, -ёешся [сься], -йецца, -аюцца
і здагадацца
-аюся,
дагадвацца незак.,
-аецца,
[сься],
“аешся
“аюцца і здагадвацца,
дагаджанне [ньпе] -нні
дагаджаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць
дагадзіць зак., дагадіку, дагбодзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
дагадка [тк] -дцы [цп], -дак
,
і здагадка

дагадліва прысл. і здагадліва

дагёдлівасць [сьць] -цю і
здагадлівасць
дагадлівы і ааа н
дагадёўванне пьне] -нні
незак., -аю,
дагадбўваць
-аеш, -ае, -аюць
,
дагала прысл.
ааца,
дагаліцца ак, ,
дагблішся [сься], -ліцца,
-пімся, -ліцеся, лябца
дагаліць зак. дагалю, дагбліш, -ліць, -лім, -ліце,
0,
-ляць
дагамёец уст.
“цу, “цаў

дагамёцца,

2,

А.

дагамёйка уст., -ёйцы, -бек
дагамёйскі уст.
дагамёйцы уст., -цаў
Дагамёйская

Рэспўбліка

уст. Дагамёйскай Рэспўб-

давяршэнне [ньпе] -пні

давуўчаны

дагаварыцца зак,

мент) -ра, -ры, -раў

,

радкў

“аюцца, часцей дагавбрвацца
кезах., -аю,
дагаварваць
-аеш, -ас, -аюць, часцей
дагавбрваць

давучванпе [пьпе] -ппі
давучвацца пнезак., -аюся,
гаецца,
[сься],
гагшся
гаюцца

давячэраць разж., зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
Дага в., м., песка.
дагаблёўваць лезак., -аію,

Гама
ў.
ліцы
Дагамёя уст., Дагамеі [ейі]
дагандлявацца зак, -лююся, -шосшся [сься], -ліб-

“ае, гаюць
давучыцца зак.

-ЛОЮ,
дагабляваць зак.
-лібеш, -лібс, -лююць

даганяцца незак.,
“яюцца

давўчваць пезак., -аю, -аеш,
давучуся,

давўчышся [сься], чыцца,
“аамся, -чыцеся, -чацца

7 Зак. 1965

гаеш, -ае, -аюць

,

дагавёрвацца незак, -аюся,
-аецца,
[сься];
аешся

ецца, -глююцца

,

-ЯсцЦа,
ш,

даганяць незак, -Яю, -Яе
-яб, -Яюць
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дагараваць

дадзяліцца
АААААА

АААА
ДМЬКДЛАЖЬЬЫНЎЖНЬЫЯНЖНЖЙДШМАЙАЛМММЁ[Д[ДААМААА

дагараваць: разм. зак. Дагарую, -ўсш, -ўе, -ўюцЬ
дагарадзіць зак., дагарадікў,
дагародзіш, -дзіць, -дзім,
“дзіце, -дзяць

дагарвацне

і

дагаранние

-нпі

[пьне] для абодвух

не-

дагарваць

ёі

дагараць

зак., адпаведна -ае, -ёюць;

-ае, “аюць

незак., -аю,

дагарбджваць

-аеш, -ае, -аюць
.
дагартавёны тэт.
дагартавацца тэг., зак., -ту-

ецца, -тўюцца

дагартаваць, тэх., зак., -1ўю,

-туеш, -тўе, -тўюць
дагартбўванце [ньпе] тэг.,
“нні
дагартбўвацца тэх.,

незак.,

тэг.,

незак.,

-аецца, -аюцца

дагартоўваць

-аюю, -аеш, -ае, -аюць
дагартбўка тэг., ўцы

дагары прысл.
дагарзлы

дагарэць зак., -рЎ,, -рыш,
-рыць, “рым, -рыцё, -раць
дагаеаць незак., -ае, -аёюць
дагаенуць зак., -не [сьне],
-нуць; дагёс, -ела, -слі
[сьлі]
дагаспадарыцца разм., зак.,
“руся, -рышся[сься], -рыц-

ца, -рацца

дагатаваны
дагатавацца зак.,
“тўюцца
дагатаваць

зак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

-туецца,
дагатўю,

дагератып, -па, -пе, -паў
-ста,
дагератыпіст
-сце
[сьце], -стаў
дагератыпія -іі [гі]
дагератыпны
Дагестан Дагестана, Дагестапе
дагестанец -ппа, -нцу, -нцаў
дагеетанка -ацы, -нак
дагестанскі

дагестанцы-цаў
дагістарычны

дагісторыя -ыі [ыйі
дагайджаны
дагладжвацца незак., -ваецца, -ваюцца
дагладжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дагладзіцьзак., -дзку, -дзіш,
-дзіць, -Дзяць
даглёджанасць [сьць] -цю
даглёджаны
даглёджвацца резак.,

па, -аюцца

даглёджваць

хгезак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аец-

-аю,

даглёдзець (што-н. да кан-

ца)

зак,

“дзіць,

дзёць

-джу,

-Дзяць

і

-дзіш,

дагля-

дагляд -ду, -дзе, часцей дбгляд

даглядёнпе [цьпе] -нні
даглядёцца незак., -ёецца,
-бюцца
даглядаць незак. -4ю, -аеш,
-бе, -ёюць
даглядзёць зак., -дзеў, -дзіш,
дзіць, “дзім, дагледзіцё,
даглядзяць, часцей даглёдзець

-ку,

-ка,

[чч]

даглядчык

-каў
даглядчыца: [чч] -цы, -ц
дагматызаваць зак. і незак.,
-зую, -зўеш, -зўе, -зўюць
дагматызацыя гыі [ыйі]
дагматызм -му, -ме
дагматык -ка, -ку, -каў
дагматыка -ыцы

дагматычна прысл.
дагматачнаець [сьць]
дагматычны

дагпаны
дагнаць зак., дагані, дагбніш, -піць, -пім, -ніце,
пяць
дагніванне [ньне] -нні
дагніваць невак., -4е, -аюць

дагнісці і дагніць зак., для
абодвух -ё, -іюць

дагбдліва прысл.
дагбдлівасць [сьць] -цю
дагодлівы
дагблены
дагбльвацца знезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
дагбльваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
даграбацца незак., -аецца,
-аюцца

ца; дагрббся [пс], дагрэблася, -ліся

дагскі [хс]
дагукаві

дагукацца разм., зак., -4юся, -аешся [сься], “Зецца,

-дюцца
дагўльванпе [ньне] -пці
дагульвацца

разх.,

незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца
-аю,
незак.,
дагўльваць

-аеш, -ае, -аюць

дагуляцца разм, зак., -яюся, -яешся [сься], -Яецца,
-яюцца
дагулйць зак.,
-яе, яюць

-яю, -Яеш,

дагбтуль прыся.
дадаванне [ньне] -нні
дадавацца незак., дадаёцца,
дадаюцца

дадаю,
незак.,
дадаваць
-абш, -аё, гаём, -аяцё,
-аюць
дададзены
дадаізм г -му, -м
дадай,
дадаіць айі] зак.,
дадбіш, [ойі], -біць, -бім,

-біце, -бяць
дадёныграм.

дадатак -тку, -ткаў
дадаткова прысл.
дадатковы

дадатна прысл.

дадатнаець [сьць] -цю

дадатны
, дадацца зак., дадасца, дада,
дўцца
дадаць зак-, дадам, дадасі,
дадасць [сьць], дададзім,
даграбаць незак., -аю, -аеш,

дадасцё [сьце], дададўць

-де, -ёюць
дагрўжаны
дагружацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-йешся

дадача разм., -чы
(прадстаўлены)
дадзены

-ёюцца
дагружаць незак. , -4ю, -ёеш,
-ае, “ёюць

падак, дадзеная кпіга

дагрузіцца зак., дагружу[сься],
дагрўзішся
ся,
-зіцеся,
-віцца, -зімея,

-зяцца
дагрузіць

зак.,

дагружў,

дагрузіш, -зіць, -зім, -зі-

де,-зяць
дагрузка [ск] -зцы [сц]
дагрызацца незак., -аецца,
-дюцца

дагрызёць незак., -ёю, -аеш,

-ае, -дюць

дагризены

дагризці [сьці] зак.
-зёш,

“зўць

-зё,

-зу,

“зём,

-зяцё,

:

дагрэбены
дагрббці [пц] зак., даграбў,
-бёш, -бё, -.бём, -бяцё,
-бўць; дагрбб, дагрэбла,

“лі

дагрэбціея [пц] зак., даграбуся, -бёшся [сься], -бёцца, -бёмея, -бяцёся, -бўц-

дзеепрым., (гэты, канкрэтны) прым.: дадзены вы-

дадзёрці разм., зак., дадзя-

рў, “рэш, зрэ, грём, дадзерацё, дадзяруць; дадзёр,
дадзёрла, -лі, часцей дадраць

дадзёрціся разм., зак. Да”
дзярэцца, -рўцца, часцей

дадрацца

дадзёцьзак., дадзёну, -неш,

-не, ліуць
дадзёўбвацца незак., -аецца, -аюцца
дадзёўбваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дадзірадца

разм.,

“4ецца, “аюцца

дадзіраць

разм.,

незак,

незак.,

-ёю, -аеш, -ёе, “ёюць
дадзяваць незак., -4ю, -йеш,
-бе, -йюць
зак.,
дадзяжурыць
“ВУ,
-рыш, -рыць, -раць
дадзяліцца зак., дадзяліся,
дадзёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

195

дадзяўбапы

дазнавацца
а

анн

дадзяўбаны
дадзяўбці [пд] і дадзяўбаць зак., адпаведна -бў,
-бёш, -б6ё, -бём, дадзеўбя-

дадзёўб,

цё, дадзяўбўць;
дадзяўбла,

-лб, -лі;

-ёю,

-4еш, -4е, -бюць; -аў, -ала,

-алі

дадойвапне (пьне] -нні
дадойвацца кезак.,

-аецца,

-аюцца
дадбйваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
дадблу прысл.
дадбму прысл.
дадраны

дадрацца рагм., зак., дадзя-

рэцца, -рўцца і дадзёрці-

ся
дадраць разх., зак., дадзя“Ў, грэш, -рэ, “ром, дадзерацё, дадзярўцьі дадзёрці

дадрукаваны
дадрукаваць захк., -кую, -кўеш, -кўе, -кўюць
дадрукбўванне [ньне] -нні,
-нняў
дадрукобўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

дадрукбўваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
дадрукбўка -ўцы

дадубіць зак., дадублю, дадубіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
дадўблены
дадўбліваць незак., .-аю,
-аеш, -ае, -аюць
дадўмацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
дадўмаць зак., -аю,

-аеш,

-ае, аюць

дадўмвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

гаюцца
дадўмваць незгак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дадурбцца разх., зак., (ду-

рэючы, давесці сябе да
вынікаў)
непрыемных
“бюся, -зешся [сься], -Зец-

ца, юцца

дадыбаць разжм., зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
дадэкадэапічпы
дадэкадэбпія муз., -іі [ілі
дадэкафанічны
дадэкафёбнія -іі [ій
-ра,

“ры,

“раў

даёдзены
дабзджаны [ждж] разм.
даёзджваць [ждж] разм., пезак., -аю, -аеш, -ао, -аюць
разм.
[зьдзі]
даёздзіцца
гак., дабзджуся [жд],
[зьдзісься],
дасздзішся
“дзіцца, “дзяцца

дабздзіць [зьдзі] разжм., зак.,
7“

[зьдзі], -дзіць, -дДзЯць

даёбздка [стк] -дцы [стц],
-дак
даёздчык [шчык] паляўн.,
зка, -ку, -каў
даённе [ньне] -нні

дабсці, ісьці] зак., даём,
даясі, даёсць [сьць], даядаядўць;
дзім, даяецё,
дабш, дабшце і даёж, да-

ёжце [шц]

даёхаць зак. -бду, -ёдзеш,
-ёдзе, -ёдуць; даёдзь, дабдзьце [цьце]
даёпка “нцы, -нак і дайпіца

дажаваны і дажбваны
дажую,
дажаваць , Зак,

-убш, -уб, -уём,
-гуюць

разм., зак.,

дажартавёцца

луюся,

-уяцё,

-тўешся

[сься],

“тўецца, -туюцца

дажаты

дажаўта прысл.
дажацца разж.,

зак.,

даж-

нўся, дажнёшся [сься],
-нёцца, -нёмся, -няцёся,
-нўцца
дажаць зак., даяінў, -нёш,
-нб,-нём, -няцё, -нўць
дажвякаць абл., зак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
даждёцца разм., зак. даждуся, дажджэшся [сься],
дажджэцца, дажджобмся,
даждўцда,
дажджацёся,
часцей дачакацца

даждаць зак., дажду, дажджэш, даждж, дажджём,
дажджацё, даждуць, часцей дачакаць
даліджавальны
дажджаванне Дньне] -вні

дажджавік -ка, -ку, -коў
даяіджавы
дажджамёр

-ра,

хетэар.,

“ры, -раў
дажджамёриы

дажіджліваець [сьць] -цю
дажджлівы
даждабм прысл.

дажынкавы
дажынкі -пак
дажыраць разм., груб., не-

зак., -4ю, -аеш, -д9, -аюць
дажыты

дажыцца зак., дажывўся,
-вёшся
[сься],
-вёцца,
-вёмся, -вяцёся, , “Вуцца;

даяцяўся, дажылася,
ся, -ліся

-лб-

дажыццё [цьцё] -цці

дажыць зак., дажыву, -вёш,
-вё, -вём, “вяцё, -вуць;далаяў, дажыла, -ло, -лі

дазамўжні рагм.
дазапрдвіцца зак., -аўлюся,
-двішся

-ёвяцца.

[сься],

-ёвіцца,

дазаправіць зак.,
-аўлю,
-авіш, -авіць, -авяць
дазапраўка -ўды
дазатар тэз., -ра, -ры, -раў
дазбіраць, [зьбі] зак., -4ю,
-деш, -ае, -ёюць
дазваляцца пнезак., -яецца,
-яюцца
дазваляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
дазваніцца зак., дазваню[сься],
ся, дазвбнішся
зніцца, -німся, -ніцеся,
-няцда.
дазвання [ньня] прысл.

дазвацца разм. зак., дазавўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца
дазвбл -лу, -ле, -лаў
дазволена прысл.

дазволены
дазвбліць зак., -лю, -ліш,
зліць, -лЯЦь
дазвбльны
дазвбнпьвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься];
-аешся

“аюцца
даздаць зак. даздам, дазда-

сі, даздасць [сьць], даздадзім, даздасцё [сьце], да-

здадўць

дазімаваць зак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

дазімўю,

дазімётр -ра, -ры, -раў
“сце
-ста,
дазіметріст

дажджбўцік бат., -ку
дажджынца -пе, -н

дадушія выкл., разм.

дадэкаэдр жмат.,

даёбзджу [ждж], дабздзіш

даждаынка -нцы, -нак

[сьце], “стаў

дажджыць рагм., незак.,
-джыць; -джыла
дажбваны часцей дажаваны
дажбўвацца незак., -аецца,
-аюцца
дажываць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -аюць
дажыванне [ньпе] -нні
дажываць незак., -бю, -аеш,
-4е, -дюць
дажыпацца разм. незак.,
[сься],
-ёсшся
юся,

дазіметрычны
дазімётрыя спец, зыі [ыйі]
дазіравальны
дазіраваппе [ньне] -нні

дажыпаць незак., -йю, -йеш,
-йе, -аюць

юся, -аёшся [сься], -аёд-

-4ецца, -аюцца

дажыцачны

.

дазіравацы

дазіравацца незак., “руецца,

“руюцца

дазіраваць зак. і незак., дазірую, -уеш, -уе, зуюць
дазірбвачны

дазірбўка -бўцы, -бвак
дазіруючы
дазпавацпе [пьпе] -пні

дазпавёацца

незак, дазпа-

да, -аёмся, -аяцёся, -аюцца

дакладацца
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дазнапне [ньне] юр., -ині,
ашяў

,

,

дазцацца зак. -дюся, -аешся (сься], -ёецца», -бюцца

дазнаць зак., -аю, -деш, -4е,
-аюць

дазпачваць

незак.,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць

дазначыць зак., -чу, “чыш,

.
-чыць, -чаць
дазбр ваен., -ру, -ры, -раў

дазбрац разм. -рца, -Рцу,
-рцаў

дазбрпы прым. наз.
дазбрчы прым., наз.

даіграцца [айі] зак., -йюся,
[сься], .-бецца,
-дешся

-бюцца, часцей дайграцца
даіграць [ай хуз., тэатр.
зак., -бю, -ёеш, -ёе, -ёюць,
часцей дайграць

[ньне]
[айі]
даігрываше
муз., тэатр., -нні, часцей
дайгравённе
[айі] незах.,
даігрывацца
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей дай-.

гравёцца
даігрываць [айі] жмуз., тэатр. незак. -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей, дайгра,
ваць

даілгацца [айі] зак., даілгуся, даілжэшся [сься],

знЭцца, -жбмся, -жацёся,

дачасцей
даілгўуцца,
лгацца
даільны[айі]
даільшчык [айі] -ка, -ку,
-каў
даільшчыца [айіу -цы, -ц
даімперыялістычны [айі]
даімчацца [айі] разм., зак,
“яўся,
-чыпися
(сься],
“чыцца, -чымся, -чыцёся,
-чацца, часцей дамчацца
даімчаць Дай] разм., зак.,
чу, -чыш, “чыць, -чым,
-чыцё, -яёць, часцей дамчаць

даіцца [айі] незак., дбіцца,

дбяцца

даіць [айі] незак., даю, дбіш, дбіць, дбім, дбіце, дбяць; дойі даі
дай часц,

дайгравашпе [цьпе] муз., тэ-

атр. ші і даігрывацне
дайгравацца зезак. , траюся,
-граёшся [сься], -граёцца, -граёмся, -граяцёся,
-грабцца і даігрывацца

дайграваць муз., таатр., не-

гак., -граю, -граёбш, -граё,
-траём, -траяцё, “граюць і
даігрываць

дайграны муз., тэатр.

дайграцца зак., -ёюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
і даіграцца
дайграць муз, тэатр. зак,

-аю, -аеш, -де, -бюць і даі-

дакаранне [пьпе] -шні, “лішяў

граць

дайманне [ньне] -нпі

даймаць разм, незак, -аю,

,
-4еш, -де, -йюць
дайніца -цы, -ц, часцей да..

ёнка

дайсці [сьці] зак., дайду,
дбйдзеш, -дзе, -дзем, -дзецё, -дуць
Дака г., Дацы

дакаваныі дакўты
дакаваць зак., дакую, гуёш,
-у6,

гУём,

-уяцё,

гуюцьў

дакўй ё дакуць
даказальпасць [сьць] “цю
даказальны
даказанасць [сьць] -дю

,
даказаны
даказаць зак., дакажу, да-

дакараць незак., -аю, еш
-4е, -4ю
ць
'
г
дакарміць зак., дакармлі,

дакбрміш, -міць, -мім, -мі.
це, -мяць
дакарскі

дакарыць

(скончыць

ка-

рыць) зак., дакару, дакбрыш, -рЫцЦь, -рым, -рыдо,
“раць
дакасіцца зак., дакашуся,
дакбсішся [сься], -сіцца,
-сімся, -сіцеся, -сяцца
дакасіць зак., дакашу, да-кбсіш, -сіць, -сім, -сіце,

-сяць

дакастрычніцкі

дакаціцца

зак,

дакачуся,

кажаш, -ка, -кам, -каце,
,
-жуць
даказванне [ньне] -нні
даказвацца незак., -аецца,
гаюцца

“цімся, -ціцеся, -цяцца
дакаціць зак., дакачу, дакбціпш, -діць, -цім, -ціце,
-цяць

-ае, -аюць
даказчык [шч] разм.,

дакачаць зак., -ёю, -аеш, -ае,
-аюць

даказваць незак., -аю, -аеш,

-ка,

дакбцішся [сься], -ціцца,

дакачаны

-ку, -каў

дакачвацца незак.,
-аешся
[сься],

-

гаюцца
дакаёчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
даквасіцца
зак.,
-сіцца,
-сяцца
даквасіць зак., -ёшу, -асіш,
-асіць, -ёсяць

даказчыца [шч] разм., -цы,

дакалаціць зак., дакалачу,
дакалбціш, -ціць, -цім,
-піце, -дяць

дакалгасны
дакалдыбаць абл., зак., -ёю,
-деш, -ае, -аюць
дакалбць зак., дакалю, дакблеш, -ле,

-лем, -леце,

-люць
дакалбчапы
дакалбчвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца
дакалбчваць

кезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
дакалупацца зак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
“аюцца
дакалупёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
даканапаціць зак, -пачу,
-паціш, -пёціць, -пацяць
даканапачвацца

-аецца, -аюдца

незак.,

даканапачваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
даканаць разм., зак., -аю,
-беш, -ае, -4юць
дакапаны

дакапацца зах., -4юся, г6ешся [сься], -Фецца, -бюцца
дакапаць зак., -аю, -аеш, -ае,
-юць
дакапіталістычны

Дакар г., Дакара, Дагары
дакарабкацца [пк] ё дакараскацца разх., зак., для
абодвух

-аюся,

-асшся

[сься], -аецца, -аюцца
дакарабквацца [пкв] ідакарасквацца разм., незак.,
для абодвух -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

даквашаны
даквашвацца

-аюся,
-аецца,

незак., -аец-

ца, -аюцца
незак., -аю,
даквашваць
-аеш, -ае, -аюць
дакёмбрый -ыю, -ыі [ыйі]
дакембрыйскі
дакіданы

дакідацца і дакідвацца незак., адпаведна -аецца,
-аюцца; -аецца, -аюцца
дакідаць зак., -аю, -аеш,-ае,

“аюць
дакідйАць і дакідваць гезак., адпаведна -ёю, -аеш,
-4е, -Аюць; -аю, -аеш, -ае,
“аюць
дакідвание [ньне] -нпі

дакіцуты

дакіпуць зак., -ну, -пеш, -пе,

-пуць
дакіпваць і дакіпаць незак.,
адпаведна “ае, -аюць; -ае,

аюць
дакіпёць зак., -піць, -пяць
дакісанне [ньпе] -ннпі
дакісаць незак., -ае, -ёюць
дакіснуць зак., -спе [сьпе],
-спуць
даклад (выступленне) -да,
-дЗе, -даў; кравец., шав.,

“ду, -дзе, -даў

дакладавне

[ньпе] (дабаў-

ленне) -ші і дакладван-

пе
дакладацца

(дабаўляцца)

дакументаліст
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дакладаць

а

анн

ё

незак, -асцца, -бюцца

дакладвацца

дакладаць (дабаўляць)

не-

зак., -йю, -аеш, -йе, -4юць
і дакладваць

дакладванне [ньне] (паведабаўленне)
дамленне,
ші; (дабаўленне), часцей
дакладаённе
дакладвацца незак.,

(паве-

дабаўляцца)
дамляцца,
гаецца, -аюцца; (дабаўляцца), часцей дакладацца
дакайдваць незак., (паведамляць, дабаўляць) -аю,
гаеш, -ае, -аюць; (дабаў-

ляць), часцей дакладаць
дакладзены
дакладна прысл.

дакладнасць [сьць] -цю
дакладипая наз.
дакладней прысл.
дакладнейшы
дакладны
дакладны

дакладчык

[чч]

дакбавацца гезак., -асцца,
гаюцца
дакблваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дакбнчаны
дакопчвацца гезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
дакбцчваць
-аеш, -ае, -аюць
дакбнчыцца зак., -чыцца,
“чацца.

дакбнчыць зак., -чу, -чыш,
:
-чыць, -чаць
дакбпвацца кнезак., -аюся,
-аецца,
[сься];
-гаешся
гаюцца
дакбпваць гезак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
дакбпкі -пак

дакёр -ру, -ры, раў.

дакбрліва прысл. і дакбрна
дакбрліваець [сьць] -цю і дакбрнаець

гкаў

дакладчыца [чч] разм., -цы,
-,
дакласавы
дакласці [сьці] зак., дакла-

дакбрмлівацца незак., -аец-

ца, -аюцца

-аю,

незак.,

дакбрмліваць

-аеш, -ае, -аюць

дакбрна прысл., часуей да-

кбрліва

-дзём,

дакбрнаець [сьць] -цю, час-

даклёіць [ейі] зак., -ёю, -віш
[ейі], -ёіць, -ёяць

дакбрны часцей дакбрлівы

дў, -дзёш, -дзё,
-дзяцё, -дўць

даклёйвацца кезак., -аецца,

-аюцца

даклёйваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

даклеймаваць зак., дакляй-

мўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

даклёпваць

незак.,

даклёўваць

незак.,

-авш, -ае, -аюць

-аю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
даклікацца разм., зак., даклічуся, -чашся (сься),
-чацца, -чуцца
дакліпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
даклюю,
дакляваць зак.,

даклюёш, -юё, -юём, -юяцб, ююць
дакляпаць тэзх., зак., Дакляплі, даклёплеш, -лё,
-лем, -леце, -люць

ёі Да-

кляпаю, -аеш, -4е, -ёюць;
дакляпаў, -ала, -алі; дакляплі і дакляпёй
дакляраванне [ньпе] разм.
“нні

дакляравацы разм.
дакляраваць разх., зак. і
пнезак., -рўю, -рўсш, -руе,
“руюць

даклярацыя рагм., -ыі [ыйі],
“ЫЙ

даклярбўваць разм., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
дакблаты і дакбланы
дакблванне [иопе] -ниі

цей дакбрлівасць

дакбрпацца разм., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
дакбрпаць разм., занк., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дакбскі -сак і -скаў
дакбўвапне [ньне] -ипі
дакбўвацца незак., -аецца,
гаюцца
дакбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дакбўка -ўцды
дакбчаны
дакбчвацца

-аешся
-аюцца

незак., -аюся,
[сься],

-аецца,

дакбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дакбшаны
дакбіцванне [ньце] -нні
дакбшвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
[пьпе]
дакранённе
ліняў

-пні,

дакбшваць

дакранацца пезак., -ёюся,
-ёецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-пУся,
зак.,
дакрапўцца

-іёцца,
(сься),
лёшся
-пёмся, -няцёся, -иўцца
дакрасаваць зак., дакрасўе,
ўюць

дакрасоўваць
-аюць

“дзецца, -дуцца

дакрдосны кравец.
дакрбіць [ойі] кравец., зак.,
-бю, -біш
[ойі], -біць,

-бяць

дакрбойвацца

разм., незак.,

-аецца, -аюцца

дакрбйваць кравец., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

дакрби -ту, -не
дакрбнавы
дакрбчыць зак., -чу, -чыш,

“чыць, -чаць
дакруціцца .зак., дакручуся, дакрўцішся [сься],
-ціцца,

-цімеся,

-ціцеся,

дакруціць

зак.,

дакручуў,

дакруціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць

дакрўчаны
дакрўчвание [ньпе] -нні
дакрўчвацца

дакбрмліванне [ньне] -нні

-ку,

дакрадуся, -дзешся[сься],

“цяцца

дакбрлівы і дакбрны
дакбрмлены

-ка,

дакрасціся [сьці] разх., зак.,

незак.,

“ае,

ца, -аюцца

дакрўчваць

зхнезак.,

-аец-

незак.

-аю)

-аеш, -ае, -аюць

-4ю,
незак.
дакрываць
-деш, -ае, -ёюць
дакрыць зак., -ыю, -ыеш,
-ые, -ыЫюць
дакрычацца разм., зак., -чўся, -чышся [сься], “чыцца,
чымся, -чыцёся, -чацца
дакскі
дактаральны кніжн.
дактарапт -пта, -нце [ньце],
-нтаў
дактарйнтка -тцы[нтц], так
дактарантўра -ры
дактаранцкі

дактарат -ату, -аце, -атаў
дактбрка разм., -рцы, -рак
і дбктарка
дактрына -не, -н

дактрынёр -ра, -ру, -раў
дактрынёрскі

дактрынёрства -ве
спец.
дактылаграфія

-іі

[ійі]
дактылаграфічны

дактылалагічны
дактылалбгія спец., -іі [10

дактыласкапічны спец.
спец.
дактыласкапія
[н

-і

дактылічны пліт.

дактыль -ля, -лі

дакука разм., “ўцы
дакуль прысл.
дакульгёць зак., -4ю, -аеш,
-ае, -дюць

дакумёнт -нта, -нце [цьце],
.
літаў

дакументаванне [пьпе] -ппі
дакумецтавацца кезак., -ту-

ецца, -тўюцца

дакументаваць зак. і незак.,

“тўю, -тўеш, -туе, -туюць

дакумеиталіст

[сьце], “стаў

-ста,

-сце

м
а
т
а
н
аматыны ньа

“дакументалістка
дакумситалістка -тцы [с”ц],
-так
дакументалістыка -ыцы
дакумептальна прыся,
дакументальпа- гістарячны
дакумептальна-ігравы
дакументальца-мастацкі
дакументальна
стычны

-

публіцы-

дакументальнасць

[сьць]

-дю

дакументальна-храпікальны
дакументальны
дакументацыя -ыі, [ыйі]
дакумёнцік [ньці] рагм.,
-ка, -ку, -каў
дакупёцы

дакупацца (скончыць купацца) зак., -бюся, -аешся [сься], -аецца, -ёюцца

(скончыць кудакупаць
паць) вак., -ёю, -ёеш, -ёе,

-4юць
дакўпвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
“аешся
-аюцца
дакўпваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дакупіцца зак., дакуплюся,
дакўпішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -пяцца
дакупіць зак., дакуплю, дакупіш, “піць, -пім, -піце,
-пяць
дакўпка -пцы, -пак
дакуплівапне [ньне] -нні

дакупайцца і дакўйлівацца
незак., адпаведна -йяецца,

“яюцца; -аецца, -аюцца
дакупяйць і дакўлліваць

адпаведна

-яю,

-яеш, -яе, -яюць;
-аеш, -ае, аюць
дакўраны

-аю,

пезак.,

дакурвацца

далічаны
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незак., -аецца,

-аюцца

дакўрваць незак., “аю, -аеш,

-ае, -аюць
дакурыцца зак., дакуруся,
дакурышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца
дакурыць зак., дакурў, дакурыш, -рыць, -рым, -ры-

це, -раць

дакурэць зак., -рыць, -раць
дакуты часуей дакаваны
дакўць зак, даку, -уёбш,

-уё, -уём, -уяцё, -уюць,

часцей дакаваць
дакучанпе [пьпе] -ппі
дакучаць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць
дакучліва прысл.
дакўчліваець [сьць] -цю
дакучлівы

дакўчны

дакўчыць разм., зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чадь
далавіць зак, далаўлю, далбвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць

,
ю
а
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ж
далёд
-аеш, -ае, -аюць
,
ш
і
з
д
,
у
к
д
.
к
а
з
ь
ц
і
з
далёд
-дзіць, -дзядь

а
д
,
у
ж
а
л
а
д
.
к
а
з
ь
ц
ы
ж
дала
,
М
Ы
,
ь
ц
ы
к
,
ш
ы
ж
лб
акыце, -жаць
,
я
с
у
ж
а
л
а
д
,
к
а
з
а
ц
ц
і
з
ё
дал

далазіюся [сься], гвіцца,
-зяцца
далазіць незак. далажу,
далёзіш, -віць, -зяць
,
у
м
ё
л
й
а
л
а
д
Д
а
м
а
л
й
а
дал
Т далай-ламай, М далай-

лёме, жи. Р далёй-лам і

далёй-ламаў
далакбп -па, -пе, -паў
даламён гіст., -на, -не, гнаў
даламапыі дапбманы
даламёцца зак., далбміцца,
“мяцца
даламёць зак., даламлю, далбміш, -міць, -мім, -міце,
-мяць
даламіт мін., -іту, -іце
даламітавы
даламітызаваны
далёплю,
зак,
далёпіць
-піш, -піЦь, -пяць

далёаплены
Далае г., Дёласа, Даласе
даласкі
далаяцца зак., -бюся, -бешся [сься], -Зецца, -бюцца
далаяць зак., -ёю, -аеш, -ёе,
-ёюць
далгён -на, -не, -н
далганка -нцы, -нак
далганскі
далганы -н

далгёцца зак, далгўся, далжЭшся [сься], далжэцца,
далікдмся,
далжацёся,
далгуцца і даілгацца
даледавікбвы
даледнікбвы
далёжацца
зак.,

-жкуся,
“жышся [сься], -жыцца,
-жацца і даляжацца
далёжаць зак., -жу, -кыш,
-жыць, -жаць і даляжаць

далёжвацца пезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца
далёзкваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
далёзці [сьці] зах., далёзу,
-зеш, -зе, -зуць
далёй прысл.
далейшы
далекавата разм., прысл.
далекаваты разл.
далёплецы

далеч -ччу, жн. далечы, -чаў
далёчаны
далёчванне [пьпе] -пні
далёчвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

“аюцца
далёчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

далечыня -ні, мн. далячыні, -нь і -няў
далёка прысл.

далёка ад прыназ.

далёка-далёка прыса.
далёказямёлле [Ільле] -ллі
далёкаструмённы
далёкасць ДсьцЫ -дю
далёкаўсхддці
далёкі
Далёкі Уехбд Далёкага Усхбду, Далёкім Усхбдзе

далібог разм., выкл. і дальбог
даліванне [ньне] -нні
далівацца

незак,

-аецца,

-бюцца
даліваць незак., -ёю, -ёеш,
-4е, -бюць
далізаць зак., даліжу, даліжаш, -ка, -жам, -жаце,
-жуць
далізвацца незак., -аецца,
-аюцца
далізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
далікатна прыся.
далікатнасць [сьць] -цю
далікатней прысл.
далікатнейшы
далікатнёць разм., незак.
-ёю, -беш, -ёе, -ёюць
далікётнічанне [ньне] -цні
далікатнічаць разх., незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
далікатны
далікатэе -су, -се, -саў
далікатзсны
далікаціцца разм., незак,
[сься],
-йчуся, -ацішея
“аціцца, -ацяцца
далікацтва разм., -ве
даліна -пе, -н
далішцы
далітавёныуст., часцей дапайны
далітаваць уст. зак., далітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць,
часцей дапаяць
далітоўвацца уст., незак,
-асцца, -аюцца, часцей дапайвацца
уст., незак,
далітбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей дапайваць
даліты
даліўка -ўцы
даліхацэфал антр., -ла, -лё,
-лаў
антр, -Ё
даліхапэфалія
[й
даліцца зак., даліёцца, даліюцца і дальёцца, даль”

19цца; даліўся, далілёся,
-лёся, -ліся

даліць зак., .далію, -ібш, 46,
“ём, яце, -іЮць ў даль;

дальём,

дальёш,

дальё,

дальяцё,

далыбць; даліў,

даліла, -лб, -лі; далі, да-

ліце
далічаны
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далічвацпе [пьне] -нні
далічвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца

далічваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

далічыцца

зак.,

далічуся,

далічышся [сься], “чыцца,
“чымся, -чыцеся, -чацца
далічыць зак., далічу, далічыш, -чыць, -чым, -чыце,
“таць
далматы-таў

-нцу,
-нца,
далмацінец
-пцаў
далмацінка -нцы, -нак
далмацінскі
далмацкі
Далмацыя Далмёцыі [ыйі]
далбжацы
далбманы і даламёны
далбмлівацца і далбмвацца
незак., для абодвух -аецпа, -аюцца
далбмліваць і далбмваць незак., для абодвух -аю,
-аеш, -ае, -аюць
далбневыанат.
дадбнь -нню [ньню], -ней
і-няў
далбнька -ньцы, -нек
далбў прысл., выкл.
далбўлены
далбўлівацца незак., -аецца,

-аюцца

далбўліваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
далузаны
далузёць зак., -4ю, -беш,-ёе,
-аюць
далузваць незак., -аю, “зеш,

-ве, -аюць
далушіць зак., далуплю, далупіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
далупзены

далуплівацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
далўпліваць
-аеш, -ае, -аюць
далучальны

далўчаны
далучацца незак., -аюся,
гаецца,
[сься],
“аешся
-бюцца
далучаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -йюць
далучыцца зак., далучуся,
дапучышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
далучыць гак., далучу, далучыш, -чыць, “чым, -чыце, -чаць
далучэнне [ньне] -ппі
дазыганы

далыгаць зак., -бю, -йаеш,
-ае, -аюць
даліітванпе [пьпе] -пні

далигвацца хезак., -асцца,

“аюцца

далигваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
даль дёлаю [льлю], далей
іё даляў
дальббг уст., выкл., часцей
далібог
дальмён

артхеал.,

-на,

-пе,

-гаў
дальнабачпа прысл.
дальнабачнасць [сьць] -цю
дальнабачны
дальнаббішасць [сьць] ваен.,
-цю
дальпаббйны
дальцазбркаець [сьць] “цю.
дальназбркі
дальнамёр

геад., -ра,

-раў
дальцамёрны
дальнамёршчык
гнаў

-ка,

“ры,

-ку,

дальнасць [сьць] -цю

дальні
дальтанізм мед., -му, -ме
дальтап-плай гіст., дальтанплёна, дёльтан-плёне
дальтбнік разм. -ка, -ку,
-каў
далягляд -ду, -дзе, -даў
-жўся,
зах,
даляжацца
ЭкЫшся ісься], -кыцца,
ЗнЫМСЯ, далежыцёся, дадалёчасцей
ляжацца,
жацца
даляжаёць зак, зеў, ЗЫ,

ЖЫЦЬ, -ЖЫМ, далежыцё,
даляжаць, часцей далёжаць
даляпіць зак., даляплю, далёпіш, -піць, -пім, -піце,

.
пяць
далятацдца разм., зак., -ёю-

ся, -ёешся (сься), -ёецца,
-дюцца.
далятаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -бюць
даляцёць зак, далячу, даляціш, -ціць, -цім, далеціцё,
даляцяць

далячйнь -нню [ньню], -ней
і-няў

далячыцца зак., далячуся,
далёчышся [сься], “чыцца,

“чымся, -чыцеся, -чацца
далячыць зак. далячў, далёчыш, чыць, чым, -чыдо, -чаць
дама даме, дам
дамавік ліф., -ка, -ку, -коў
дамавіпа -це, -н
дамавбдства [цтв] -ве
дамавя прым., наз.
дамаганне [цьне] -ині; -нняў
дамагацца незак, -ёюся,
-аецца,
[сься];
-бесшся
-аюцца

дамагчися зак., дамагуся,
дамбжашся [сься], -жацда,
-камся, зкацеся, дамбгуцца
дамазаны

дамаёзаць

дамажу,

зак.,

-каш, -жа; куць
дамазвацца незак., “аюся,
-аешся
[сься],
-аецца
-аюцца
'
дамазваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дамайстраваць

зак.,

-рўю,

“руеш, -рўе, -руюць; дамайстрўіі
дамакаць кезак., -йе, -аюць
дамалаціць зак, дамалач,
дамалоціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць
дамалёўванне [ньне] -нпі
дамалёўвацца незак., -аецца, -аюцца
дамалёўваць
незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
дамалёўка -ёўцы, -ёвак
дамалбткі -такі -ткаў
дамадбцца незак., -мёлецца,

-мёлюцца

дамалбць зак., дамялю, дамёлеш, -ле, -лем, -леце,
-люць; дамялі
дамалбчаны
дамалбчвацца незак., “аецца, “аюцца

незак.,

дамалбчваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

дамаляваны
дамаляваць зак., дамалюю,
-“юеш, -юе, -бюць; дамалюй
даманапалістычны

дамарксаў
дамарксіецкі
дамарбелы і дамарбшчаны
дамасёд -да, -дзе, -даў
дамасёдка [тк] -дцы [сд],
“дак.
дамасёдства [цтв] -ве
Дамаск г., Дамёска, Дамаску
дамаскі

дамастрбеўскі
дамастрбй гіст, -бю, -бі
[ойі].
дамаеціць [сьці] зак., дама[сьці],
шчў, дамбсціш

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

даматаны

даматацца
-ёюцца

зак.,

даматаць зак.,

-ёю,

-ёецца,

-аеш,

-ае, -4юць
даматканка разм., -пцы, -нак
даматканы

дамаўё абл., эі [ўш]
дамаўлённе [пьпе] -нні
дамаўляцца незак. -Яюся,
-Яецца,
[сься];
яешся
“юцца
дамаўляць незак., -Яю, -яеш,
-йе, -Яюць
дамахаць зак., -о, -4еш,
-4е, юць
дамахваць

разм.,

незвав.,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

данпізванце
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дамахнуць
МАЛА.

дамахиўць разхм., зак., -ну,
-нбш, -нё, -цём, -няцё,
-нуць
дамацаццазак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюдца

дамачадзец уст., -дца [тц],

.

-дцу,-дцаў

-цаў
[цп],

дамачадцы [тп] уст.,
дамачка разм. -чцы

ак
дамачиць зак., дамачу, дамбчыш, -чыць, -чым, -чы-

це, -чаць

..

,
дамба -бе, -б і -баў
дамбра муз., -ры, мн. дбмбры, -раў, часцей дбмбра
дамбрист -ста, -сце [сьце],
[с”ц],

-тцы

.

-так

дамён гіст., -па, -не, -наў
дамёраны
дамёраць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дамёрванне [ньне] -нні

дамёрвацца кезак., -асцца,

-аюцца,
дамёрваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
,
дамёсці [сьці] зак., дамятў,
дамяцёш, -цё, -цём, дамецдяцё, дамятўць;
дамёў,

дамяла, -лб, -лі; дамяці
дамёцены

дамёшак -шку, -шкаў
дамёшаны (ад дамясіць)
дамёшванне [ньне]
-ппі,
-нняў
дамёшвацца хезак., -аецца,
-аюцца
дамёшваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дамёшка -шцы, -шак
даміна разхм., ге, -п

даміпаванне [ньне] -пві

даміпаваць

-аце,

-ёта,

0,
дамбвіцца зак., дамоўлюся,
дамбвішся [сься], -віцца,
0,
-вяцца
дамбвіць разм., зак., дамдўлю, дамбвіш, -віць, -вяць
дамбк разм., дамка, -ку,
-коў
дамбкнуць зак., -ну,

-неш,

-пе, -нуць; дамбк, дамокла, -лі

дамблаты

дамашні
дамашнія наз.

-стаў
дамбристка

дамкрат тэх,
-дтаў
дамкратны

незак.,

-пўю,

-пўеш, -нўе, -пўюць
дамінанта
кніжн.,
-нце
[ньце], -пт і -итаў
дамінантны кніжн.

дамінаць незак., -йю, -аеш,

-ае, -аюць
даміпіён -на, -не, -паў
дамініканец царк.,
-нца,
“цу, -пцаў
дамініканка царк., -зцы,
гак
:

Дамініканская Рэспўбліка
Даміпікапскай ТРэспўбліцы
дамініканскі
даміпікапцы-цаў

даміпіраваць зак, і незак,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
дамшо н. нескл.

дамінўючы прым.
дамішча разм., -шчы, -шчаў

дамка дамцы, дамак
дамкбм (дамавы
-ма, -ме, “маў

камітэт)

дамблвацца лезак., -аецца,
-аюцца

дамбаваць незак., -аю, -аеш,

,
-ае, -аюць
дамбтвацне [ньпе] -нпі
дамбтвацца незак.,

-аецца,

-аюцца
дамбтваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дамбў прысл.
дамбўка абл., -бўцы, -бвак
дамбўленаець [сьць] -цю
дамоўлены

дамиеліцца

[сьлі]

зак.,

“ліцца, -ляцца
дамысліць[сьлі] зак, “лю,
-ліш, -ліць, -ляць

дамыты

дамыцца зак., -Юся, -дец.
ся [сься], -ыецца, -ынюцца
дамыць гак, -ыю, -неш,
-ые, -ыюць
дамянйцца

зак.

-Яюся,

-яешся
[сься],
“яецца,
гяюцца
дамярёцца незак., -аецца,

-аюцца

дамяраць незак., -ёю, -аеш,

-ёе, -ёюць

“дамясіць зак., дамяшў, дамёсіш, -сіць, -сім, -сіце,

-сяць

дамятёцца незак.,
-аюцца

“Зецца,

дамятаць незак., -ёю, -беш,
-йе, “аюць

дамяты

дамбчаны

дамбчванне [ньне] -нні
дамбчвацца незак., -аецца,
,
-аюцца
дамбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дамбшчаны

дамбшчванне [ньне] -нні
дамбшчвацца незак., -аецца, -аюцца

дамбшчваць незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
дамрыст лмуз., -ста, -сце
[сьце], -стаў
дамрыетка хуз., тцы [стц],
-так
дамекі
дамураваць пезак., даму-

рую, -уеш, -ўе, -уюць
дамуроўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дамучаныразл.

дамўчвацца разм,
незак,
“аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

дамучваць

дамыелівацца [сьлі] незак,
-аеццда, -аюцца
дамыеліваць [сьлі] невак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

дамучыцца разл, зак., -чуся, “чышся [сься], -чыц-

ца, -чацца

дамўчыць разх., зак.,

-чу,

“чыш, -чыць, -чаць
дамчацца разх., зак., -чўся,
“ашся [сься], -чыцца,
“чымся, -тыцбся, -чацца і
даімчацца
дамчаць разм., зак. -чу,
“чыш, -чиць, -чЧым, -чыцё,
“чаць і даімчаць
дамывашне [пьпе] -нці

дамывацца незак, -аюся,
“ешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
дамываць незахк., -4ю, даеш,
-ае, “юць

дамяць зак, дамиў, -пёш,
-нё, -пём, -няцё, -пўць
дамяшаны (ад дамяшаць)
дамяшацца
зак., -аецца,
-аюцца
дамяшаць зак., -аю, -деш,
-йе, -4юць
данаец дапайца, -цу, -цаў
данайскі
данёайцы-цаў

данарыт гіх., -ыту, -ыце
данасіцца (пра адзенне і
інш.)
зак.,
данбсіцца,
“сяцца,
данасіць (адзенне і інш.)
зак, дапашу, дандсіш,
-сіць, -сім, -сіце, -сяць
данасць [сьць] філас., -цю

Дапбае Дапбаса, Данбасе

данбаскі

данёеены

,

дапёсці [сьці] зак., данясу,
-сёш, -сё, -сём, дапесяцё,
дапяеўць; дацёс, данёсла,
“лі
данёбеціся

[сьці]

зак., да-

пясёцца, -сўцца; данёсся
[сься], дапёслася, -ліся.
данёц (казак) -цца, -шцу,

-пцбў
Дапёц р., Данца, Дапцы,

Данёцк г., Дапёцка, Дапёц-

ку
,
Дапёцкая вббласць Данёцкай вобласці

данёцкі

Дапёцкі краж
кража

Данецкага

данізаны

дапізаць зак., даніжу, дапіжаш, -ка, -жам, -жкаце,
-жуць

дапізванне [пьпе]

-ппі
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дапізвацца

дапісацца

наны

дапізвацца хезак., -аецца,
-аюдца
данізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
дапізу разм., прыся.
даніна -не

Данія Даніі [ші]

дёпнік [цьні] гіст., -ка, -ку,
гжаў

данніца [ньні] -цы, -ц
данніцкі [пьпі]
данбе -су, -се, -саў
незак.,
данбсіцца
“сіцца,

-сяцца
данбсіць

кезак.,

дапбшу,

данбсіш, -сіць, -сяць
дапбечык [шч] -ка, -ку, -каў
данбечыца [шч] -цы, -ц
данбшаны
данбшванне [пьне] -пні
данбшвацца незак., -аецца,
-аюцца
данбшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дансінг -га, чту,, -гаў
дансінг- хбла,
дансінг-хол

дансіш-хбле, дёнсінг-хблаў
данскі
дантыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
дантыстка -тцы [с7ц], -так
Данцыг г., уст., Данцыга,
Данцыгу
данцыгскі [хск]
данчак (конь) разм. -ка,
-ку, кбў
даныринўць разм., зак., “ну,
-нёш, -нё, -лём, -пяцё,

“нўць

даныя наз.
данюхацца разл., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
данюхаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
данюхвацца разм., незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

даніхваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
данясёцце [пьпс] -пні, -нняў
дапяць зак., дайму, доймеш,
дойме, дбймем, дбоймеце,
дбймуць; дапяў, дапяла,
“лб,;-лі; даймі
да пабачэння [пьпя] выкл.
дападаць разм., незак., -аю,
-асш, -4е, -4юць

дападкі [тк] абл.
дапазиа разм., прыся.

дапаіць [айі] зак., дапаю,
дапбіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць
дапайвацца (да паяць) пезак., -асцца, -аюцца ёі да-

літоўвацца
дапайваць хезак., -аю, -аеш,
гае, -аюцьі далітбоўваць

дапаласкацца зак., дапаладапалбшчашся
шчўся,

[сься], “чацца, -чамся,-ча-

цеся, -чуцца

дапалаекаць зак.,

дапала-

шчў, дапалбшчаш,
-чам, -чаце, -чуць

-ча,

дапалены

дапаліцца раз»х., зак., дапаліцца, -ляцца

дапаліць зак., дапалю, дапаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
дапалбскваць

незак., -аю,

“аеш, -ао, -аюць
дапалбць зак., дапалю, даполеш, -ле, -лем, -леце,
-пюць
дапалуднаваць зак.,

“-пую,

-пуеш, -пуе, -цуюць
дапальвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
незак.,
дапамагаць

-а4ю,

дапальваць

-аеш, -4е, -4юць
дапамагчы [хч] зак., дапамагу, дапаможаш, -жа,

-жам, -жаце, дапамогуць
дапамінацца разм., незак.,
-дюся, -аешся [сься], -йецца, -Зюцца
дапамбга -бзе

дапамбжнік -ка, -ку,

-каў

дапамбжны
дапампаваны

дапампаваць зак., -пўю, -іўеш, -пуе, -шіўюць
дапампбўванне [пьне] -нні
дапампбўвацца. незак., -аец-

ца, -зюцца

дапампбўваць незак.,

-аеш, -ае,
дапёрапы
дапарвацне
дапарвацца
-агшся
-аюцца

-аю,

-аюць

[ньне] -нні
незак., -аюся,
-аецца,
[сься],

дапарваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць

дапасоўвание [пьпе] -ині

дапасбўвацца незак., -асцца, -аюцца
дапасбўваць
незак, -аю,
-асш, -ае, -аюць
дапасці [сьці] разм., вак,
дападў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

дапатопны
дапаўзаць иезак., -бю, -беш,
-бо, -юць і дапбўзваць
дапаўзці [сьці] зак., -зў,
-зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зўць
дапаўна разм., прысл.
дапаўнённе
[пьпе]
-ппі,
“шяў:
дапаў няльны грам.

дапаўняцца незак., -яецца,
“яюцца
дапаўняць гхезак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
дапайны і далітаваны

дапайць зак., -Яю, -яеш, -яе,
-яюць і далітаваць

дапёрці разм., зак., дапр,
“рэш, -рэ, -рбм, -рацё,
-рўць; дапёр, дапёрла, -лі
дапёты
дапёцца разм., зак., дапяюся, -яёшся [сься], -яёцца,
-яёмся, дапеяцёся, дапяюцца
дапёць зак., дапяю, -яёш,
-яё, -яём, дапеяцё, дапя-Ююць
дапёчаны
дапівацца

-дешся

:

незак., -юся,
-аецца,
[сься],

-аюцца

дапіваць незак., -ёю, -аеш,
-йе, -4юць
дапікаць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -4юць
дапікиўць разх., зак., -пу,
-нёш, -нё, -пём, -няцё,
-іўць
дапілаваны

дапарбць разх., зак., дапа-

дапілавацца зак., дапілўец-

“раце, “руць
дапаручаць разм., пезак.,
-4ю, -аеш, -ёе, -ёюць
дапаручиць разм., зак. дадапаруўчыш,
паручу,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць

дапілаваць зак., дапілую,
гўеш, -ўе, -ўюць; дапілўй
дапілбўвапне [ньне] -нні
дапілбўвацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
дапілбўваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

рў, дапбраш, -ра, “рам,

дапарыцца гак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца
дапарыць зак., гру, -рыш,
“рыць, -раць
дапасавапце [ньпе] -ппі
дапасавацы
дапасавацца зак. і незак.,

дапасўецца, -ўюцца

дапасаваць

зак.,

дапасўю,

гўсш, -ўе, -ўюць

дапаеваць пезак., -аю, -аеш,

“ае, -аюць
данасвіць [сьві] зак., дапасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё,
-сўць; дапасвіў, -іла, -ілі;
дапасі

ца, -ўюцца

дапільпаваны

-аўю,
дапільнаваць зак.,
ліўеш, -пўе, пуюць

дапільнбўвацца кезак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
дапільнбўваць лезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
дапінаць разм., пезак., -аю,
-4еш, -49, -4юць
,
дапісаны

дапіеацца разм., зак, даш-

шўся, дапішашся [сься],
шацца, -шамся, -шацося,
-шуцца

дапытлівы
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дапісёць зак., дапішу, дапішаш, -ша, -шам, -шадапішы
це, -шуць; Д
дапісванне [пьпе] -нці
дапісвацца незак. -аюся,
аешся

-аецца,

[сься],

гаюцца

дапісваць кезак., гаю, -аеш,

-ас, -аюць
дапіска -ісцы, -ісак
дапіты
дапіхаць і дапіхваць пезак.,
адпаведна -аю, -беш, -ёе,

-дюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
дапіцца разм. гак, -п лося,
чгбшся

[сься],

гцца,

-п'ёмся, -п 'яцёся, -п 'Юцца;

дапіўся, дапілася, -лося,
.
-ліся
дапіць зак., л Юю, -гёш,

“76, чём, -п'яцё, -гюць;
дапіў, дапіла, -ло, -лі; дапі

даплёвацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

даплавіць зак., -аўлтю, -авіш,
-ёвіць, -авяць

даплёкацца разм., зах., даплёчуся, -чашся [сься],
-чацца, “чуцца

даплата -аце, -ат
даплатны

даплаўлены
даплаўляцца незак., -Яецца,
-яЯюцца
-яю,
незак,
даплаўлйць
-Яеш, -яе, -яюць
даплачу,
зак.,
даплаціць
даплаціш, -ціць, -цім, -ціце,цяць

даплачвацца лезак., -аецца,

-аю,

даплёсці [сьні] зак., дапля-

ту, дапляцёш, -цдё, -цём,
даплятуўць;
даплецяцё,
даплёў, дапляла, -лб, -лі;

дапляці
.
даплёсціся [сьці] зак., дадапляцбіпся
плятўся,
[сься], -цёцца, -дёмся, даплецяцёся, даплятуцца

даплёцены

даплываць незак., -4ю, -аеш,

-4е, -аюць
даплыеці [сьці] і дапламць
зак., для абодвух даплы-

вў, -вёш, -вб, -вём, -вяцё,
“вуць; даплыў, «даплылі,
-лб, -лі; даплыві
даплюнуць разм., зак., “ну,
-пеш, -це, -пуць
даплібхваць незак.,
-аю,
' “аеш, -ае, -аюць

-бюцца
даплятаць незак., -4ю, -4еш,
-де, -аюць

дапбйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
дапблаты і дапдоланы
дапблвапне [ньпе] -нні
дапблвацца незак., -аецца,
гаюцца
дапблваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дапбраты і дапбраны
дапбрвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
дапбрваць разм, 'незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
-аюся,
зак.,
дапбўзацца
-аецца,
[сься],
аешся
-аюцца
дапбўзваць
гавш, -ае,

дапаўзаць

дапбоўнепы
дапбўніцца

-аю,

незак.

-аюць,

часцей

зак.,

.-піцца,

-няцца
дапоўніць зак., -ню, -ніш,
-ніць, “няць
даправёць незак, -ёе, -бюць
дапрадаваць незак., дапрадаю, -аёш, -аб, -аём, -аяцё,
-аюць
дапрададзены
дапрадацца незак., -аецца,
-дАюцца

дапрадаць (заканчваць прасці) незак, -ёю, -ёеш,
-4е, -4юць; (закончыць
продазе) зак., -дём, -дасі,
-дёсць [сьць], “дадзім, -да-

сцё [сьце], -дадўць
дапрадзецы

дапрадкі [тк] -дак і -дкаў

даплачаны
даплачванне [ньне] -нпі
“аюцца
хкезак.,
даплачваць
-аеш, -ае, -аюць

-аецца,

даплятёцца незак.,

дапліюхнуты
даплібхнуць зак., “пу, геш,
-пе, -пуць

дапражаны і дапрэжаны
дапражванне [ньне] -нні ёі

дапрэжванне
дапражвацца незак., -аецца,
-аюцца і дапрэжвацца
дапражваць незак,
-аю,

-асш, -ае, -аюць і дапрэжваць

дапражыцца зак.,

-жыцца,

зкацца і дапрэсчыся
дапражыць зак., -жу, зкыш,

зкыць, -каць і дапрэгчы

дапраеавапы
дапрасаваць зах., дапрасую,

“ўеш, -ўе, -“ўюць; дапрасўй
дапрасіцца разм., зак., дапрашўся,
дапрбсішся

[сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца

дапраебўвацца незах., -аецца, -аюцца
дапрасбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дапрасці сьці] зак., дапра-

дў, -дзёш,

-дзяцё, -дўць

“дзё, -дзём,

дапраўды разм., прысл.
дапраўды ж разлм., выкл.

дапрацаваны
дапрацавацца

.равм.,

зак,

дапрацуюся, “ўешся [сься],
“ўецца, гУюцца

дапрацаваць

зак,

дапра-

дўю, -ўеш, -ўе, -Ўюць; да-

працуй

дапрацбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
дапрадцбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дапрацбўіка -ўцы
дапрызіяўпік -ка, -ку, -каў

дапрызыўпы
дапрэгчы [хч] (пра гарох,

каву і інш.) зак., дапра-

гу, дапражэЭш, 69, ком,

-кацё, дапрагуўць, часцей

дапражыць
дапрэгчыся [хч] зак. дадапрагуцца,
пражэцца,
часцей дапражыцца

дапрэжаны (пра гарох, каву і інш.) часцей дапра-

жаны
дапрэжваняе

-пні,

[ньне]

часцей дапраяванне
дапрэжвацца незак., -аецца,

часцей

-аюцца,

да-

пражвацца
дапрэжваць незак.,

-аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей

дапражваць
дапрэць зак., -бе, -бюць
дапускённе [ньне] “нні
дапускацца незак, -аюся,
-бешся, -аецца, -ёюцца
дапускаць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
дапускны

дапўсцім [сьці] пабочн. с4.
дапусціцца [сьці] зак. дадапусцішся
пушчўся,

[сьцісься], -діцца, -цімся,

-ціцеся, -цяцца

дапусціць [сьці] зак. дапушчу, дапусціш [сьці],
-ціць, цім, -ціце, -цяць
дапушчальца

прысл.

дапушчальнасць [сьць] -цю
дапушчальны
дапўшчаны
дапушчэнне [ньпе] :-яні,
“нняў
дапханы
дапхаць зак., 40, -беш, -ёе,
-аюць
дапытаны
дапытацца зак., гаюся, -4ешся [сься], -аецца, -бюцца

дапытаць зак., -аю, -деш,
-йе, -4юць
дапітвапие [вьпе] -нпі
дапіятвацы

дапытвацца

-аешся
-аюцца

юр.,

наз.

кезак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

дапытваць незак., -аю, -аеш,

-ас, “аюць
дапитліва прыс.
дапітліваець [сьць] -цю
дапытлівы
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дапітчык [чч] -ка, -ку, -каў
-4ецца,
дапявёцца кезак.,
гаюцца
дапявёць кезак., -йю, -аеш,
-4е, -4юць
дапяканце [ньне] -нні
дапякацца кезак., -аецца,
-аюцца
дапякаць незак., -аю, -аеш,
-49, -4юць

дап'яна прысл.
дапятрбўскі гіст.

дапяць разм., зак.

дапаў,

-ібш, -цё, -пём, -няце,
-аўць
дапячі зак., -пяку, -пячЭш,
-пячэ, -пячобм, -печацё,

-пякуць; дапёк, дапякла,
-лб, -лі
дапячыся зак., -пячэцца,
0,
,
-пякўцца

дар -ру, -ры, мн. дары, -роў
дарабіцца зак., дараблюся,
дарббішся [сься], -біцца,
-бімся, -біцеся, -бяцца

дарабіць зак., дараблю, даробіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
дарабляцца незак., -яецца,
-яоцца
-яю,
невак.,
дарабляць
-яеш, -яе, -Яюць
даравальна прысл.

даравальны
дараванне [ньне] -нні, -пняў
даравёны

даражэць разм., незак, “бе,
-бюць
даразанне [ньце] -пці

даразахавальніца царк., -цы,
ц

даразёцца пезак.,

-аецца,

-аюцца і дарэзвацца
даразаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -ёюць і дарэзваць

дарамантаваць зак.,

-тўю,

“тўеш, -туе, -туюць
даранбсіца царк., -цы, -ц

дарастаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
дарасці [сьці] зак., -сту,
-гцёш [сьце], -сцё, -сцём,

-сцяцё, -стуць; дарос, дарасла, -лё, -лі
дарасціць [сьці] зак., дара-

[сьці],
дарбсціш
шчў,
-сціць, -сцім, -сціце, -сцяць

дарашаваты
дарваныразм.
дарвацца разм., зак., -вўся,
[сься], -вёцца,
-вёшся
гвёмся, -вяцёся, -вуцца
дарваць зак., -ву, -вёш, -вб,
-вём, -вяцё, -вуць
даёрвіпаўскі
дарвіпізм -му, -ме
дарвініст -ста, -сде [сьце],
.
-стаў
дарвіністка -тцы [стц], -так

даргінец -нца, -пду, -нцаў

даравацца зак. і незак., да-

даргінка -нцы, -нак
даргіцскі
даргінцы -цаў

даравацьзак. 4 незак., Да-

дарданёльскі

дарагавата прысл.

дармавы і дармбвы
дармаёд разм., -да,

руецца, -ўюцца

Дарданёлы Дарданёлаў

рую, -ўеш, -ўе, -ўюць

дарма прысл.

дарагаваты

-зне
разм.,
дарагавізна
[зьне], часцей дарагоўля

дарагатацца разх., гак., да-

дарагочашся
агачўся,
[сься], -чацца, -чамся, -ча-

цеся, -чуцца

дарагая наз.
дарагі прым., наз.
дарагбўля -лі і дарагавізна
дарада абл., -дзе, -д
дараджаныразм.

дарадзіць разм., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць; дарадзь
дарадца [цц] разм., Р -цы,
ДИ -цу, Т -цам, мн. Р

-цаў

дарадчы [чч]

дарадчык [чч] -ка, -ку, -каў

дарадчыца [чч] -цы, -ц

даражацца абл., незак., -кўся, -аалшся [сься], -Экиц-яыцёся,
-жымся,
да,

экацца
дараяіць

пезак.,

-нў,

зкыш, -кіяць, “ым, -кыцё, -жаць
даражэй прысл.
даражэйшы
даражэнькі прыл., паз.

дарбсласць [сьць] -цю

дарбелы

дароўны
дарошчванце [пьпе] -циі
дарбшчваць незак,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
дареёальны анат., лінгв.
дарсапвалізацыя жхед.,
[ыйі]

-ыі

дартуар уст., -ра, -ры, -раў

дарубіць цясл., кравец., зак.,
дарублю, дарўбіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць
дарўблены уясл., кравец.

дарублівацне [ньне] цясл.,

кравец., -нпі
дарублівацца
цясл.,

кра-

вец., незак., -аецца, -аюцца

дарўбліваць уясл., кравец.,
незак. -аю, -аеш, -ае,
-аюць
даруйце выкл.
дарунак разм.,

-нка, -нку,

-якаў, часцей падаруцак
дарўчаны
даручацца незак., -ёецца,
гаюцца.
даручаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -ёюць
даручаць зак., даручу, да-,
ручыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
даручэпец разм., -нца, -нду,
.

-нцаў

даручэнне [ньне] -нні, -нпяў
дарывацца разм., незак.

-аюся,

-дзе,

-даў

дармаёдка [тк] разм., -дцы

іцц],-дак

дармаёднічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
дармаёдскі [цк] разм.
дармаёдства [цтв] разм., -ве
дармаўшчыпа разхм., -пе

дарма што злучн.

дармб разм., прысл.
дармбва прысл.
дармбвы часцей дармавы
дарббка [пк] -бды [пц], -бак
дарбблены

дарбга -бзе, -бг
дарбгай прысл.

дарбдавы жед.
дарбжачка -чцы [цц], -чак
дарбжка [шк] -жцы [шц],

-жак
дарбжна-будаўнічы
дарбжна-маставія

дарбжпа-рамбитны
дарбжпа-трапепартны
дарбжна-тэхнічны
дарбжпа-эксплуатаціяйны
дарбіжнік -ка, -ку, -каў
дарбжніца -цы, -ц

дарбжны
дарбпы часуей дбрапы

-аешся

[сься],

гаецца, -аюцца
дарываць незак., -ёю, -аеш,
е
-ае, -юць
дарыльшчык уст., -ка, -ку,
-каў
дарыльшчыца уст., -цы, -Ц

дарысаваны і дарысбваны '

дарысаваць зак., дарысўю,
-ўеш, «ўе, гўюць

дарысбўванле [ньне] -нні

дарысбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
дарысбўваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
дарысбўка -бўцы, -бвак
дарыцца (пра свінню, крата і інш.) зак., -ыецца,
гаюцца; (пра падарунак)
незак., дбрыцца, дбрацца
дарыць (пра свінню, крата.
і інш.) зак., -ме, -ьпоць;
(пра падарунак) незак,

дару,

дбрыш,

“рым, -рыце, -раць
дарычны аргіт.
дарэвалюцыйны

-рыць,

дарэзаны
дарэзацца

зак,

,
дарэжац-

дарэзаць

зак,

дарэжу,

ца, зкуцца

,

-жаш, ска, -куць
дарэзванце [пьпе] -ппі
,
ца
ец
-а
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
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э
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гаюцца, часцей даразац-

ца

дарэзваць хезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць, часцей дара-

заць
дарэктар уст., -ра, -РУ, -раў
дарбмна прысл.

дарэмнасць [сьць] -цю

дарэмны
дарэмшчына разм., -не
дарэнне [пьне] -нці
Дар-эс-Салам г., Дар-эс--Салама, Дар-эс--Салёме

дар-эе-салаёмскі

дарбшты прысл.
Дар”яльская цяспіна Даряльскай цясніне
дасавёцкі
хкезак.,

-аец-

незак.,

-аю,

ца, -аюцца
даейджваць

-аеш, -ае, -аюць
дасадзіць зак., дасаджў, дасёдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

даеаліцца

зак.,

дасбліцца,

-ляцца
дасаліць захк., дасаліюю, дасбліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
дасачыць зак., дасачу, дасбчыш, -чыць, -чым, -чы-

це, -чаць
дасвавбліцдца разм., зак.,
“люся,
-пішся
[сься],
-ліцца, -ляцца

дасварыцца разх., зак., дасваруся,
дасварышся
-рыцца,

-рымся,

“рыцёся, -рацца
дасвёдчанаець
[сьвечча-

насьць] -цю
даевёдчаны [сьвечч]
дасвёцце [сьвецьце] разм.,

-цці
дасвідраваны [сьві]
дасвідравацца

зак.

[сьві] разм.,

-руюся,

-рустся

[сься], -руецца, -руюцца

дасвідраваць

[сьві]

зак.,

“рўзю, дрўеш, -руе, -рўюць
даевідрбўвацца [сьві] незак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, “аюцца
даевідрбўваць [сьві] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
даегістацца

зак.,

даебдзецца разм., зак., -дкуся, -дзішся

[сься], “дзіц-

ца, -дзяцца і дасядзёцца
дасёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць і дасядзёць
дасёйвание [пьнпе] -нні
дасёйвацца незак., -аецца,
-аюцца, часцей дасявацца
дасёйваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць, часцей дася,

[сьві]

дасёкчы зах., дасякў, дасяч9ш, -сячэ, -сячом, -сечацё, -сякўць; дасёк, дасёкла, -лі, часцей дасячы
дасёў с.-г., дасёву, -ве, -ваў
дасёўкі -ёвак і -ёўкаў
дасёчаны
даеёяць зак., -ёю, -беш, -ёе,
-ёюць
дасёрбаць разж.,

зак., -аю,

дасказаць

даскажў,

-аеш, -ае, -аюць
незак.,
дасёрбваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

зак,

даскажаш,

разм.

дасвішчуся, дасві-

шчашся [сься],
“чацца,
“чамся, -чацеся, -чуцца
дасвяткавацца [сьвя] разм.,
Зак,
-кўюся,
зіўсшся
[сься), -кўецда, -иўюцца
дасвяткаваць
[сьвя] зак,
кўю, -кўсш, -кўс, -куюць
дасёджванне [пьпе] -ппі
дасёджвацца разл, незак.,

-жам,

-ка,

-экаце, -жуць; даскажы
дасказваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

дасацыялістычны

[сься],

ца, -аюцца
дасёджваць разм., незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць

ваць

дарэфбрменны
дарэчы прысл.

дасаджаны
дасаджвацца

гаюся, -асшся [сься], -аец-

“аю,

даекакацца разм., зак., да-

скачўся,
даскачашся
[сься], -чацца, -чамеся,
-чацеся, -чуцца

даекакаць

зак.,

даскачу,

даскачаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; даскачы
дасканала прысл.
дасканаласць [сьць] -цю

дасканаленне [ньне] -пні
даеканалы
даеквараны

даекварвапне [пьпе] -нні
даскварвацца езак., -аецца, -аюцца
даекварваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
даскварыцца зак., -рыцца,
“рацца
даскварыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
даекбкваць
гезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
даекбкнуць, зак., -пу, -неш,
-не, -пуць
даскбчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць
даскрабёцца і даскрэбвацца пезак., адпаведна -аюся, -4ешся [сься], -йецца,
“юцца;
-аюся, -асшся
[сься], -аспца, -аюцца

даекрабаць даскрёбваць
незак.,
адпаведна
-4ю,
сш, -46, -аюць; “ато,

-аеш, -ае, -аюць

даекрэбены

даекрэбці [пці] зак., даскра-

-бў, -бёш, -б6, -бём, “бяцё,

-бўць; даскрбд, даскрэбла,
-лі; даскрабі

дасірэбціся

[ці]

зак., даскрабўся,

раз.
-бёшся

[сься], -бёцца, -бёмся, -бяцёся, -бўцца; даскрббся
[пе], даскрёблася, “ліся
даскубаць і даскубваць, незак., адпаведна -ёю, “ёеш,

-4е, -4юць; -аю, -аеш,-ае
-аюць
'

даскубены
даскўбці [пц] зак, -бў,
-бёш, -бё, -бём, ““бяцё
-бўцьў даскўб,
-лі; даскубі

даскўбла,

дасланы
даелёцца (звычайна з абмоўем не) разм., вак., да-

шлюся,

-лёшся

[сься],

-лёцца, -лёмся, дашляцёся, люцца
даслацьзак., (да дасылаць)
дашлю, -лёш, -лё, -пём,
-ляцё, -люць; даслаў, -ала,
галі; дашлі; (да дасцілаць) дасцялю
[сьця],
дасцёлеш, -ле, -лем, -леце, -люць; даслаў, -ала,
галі; дасцялі

даслёдаванне [сьле]

[ньпе]

-нні, -нняў
даслёдаваны [сьле]
даслёдавацца [сьле] незак.,
“дуецца, -дуюцца

даслёдаваць [сьле] зах. і не-

гак., -дую, -дуеш, -дуе,

“дуюць

даслёднік

[сьле] -ка, -ку,

-гкаў
даелёдніцкі [сьле]

даслёдніцтва [сьле] -ве
даслёдчы [сьлечч]
даелёдчык [сьлечч] -ка, -ку,
-каў
даслёдчыца [сьлечч] -цы, -ц
даслёдчыцкі [сьлечч]
даелбўна прысл.
даслбўнасць [сьць] -цю
даелоўны

даслўжвацца кнезак., -аюся,
-аешся

-аюцца

ласаўжваць

[сься],

незак,

-аеш, -ае, -аюць

-аецца,

-аю,

,

даслужыцца згак., даслужу-

ся,

дасяўжышся

[сься],

-жыцца, -аымся, -яіЫЦсся, жкацца
,
даслужыць зак., даслуй'у,

даспўжыш, -кыць, -кыМм,
экыце, -жаць
даелўхацца разж., зак., -ася, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
даслухаць зак.,

-аю, -аеш,

-ас, -аюць
даслўхванне [пьпе] -пні
даелухвацца пезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся
гаюцца
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кезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

дасмажаны

дасмажванне [пьпе] -ині
дасманвацца незак., -аецца, “аюцца
пезак., -аю,
дасмажваць
-аеш, -ае, -аюць
дасмажыцца зак., -кыцца,
-ягацца
дасмажыць зак., -ку, кыш,
ыць, каць
даемактацы
даемактацца разл, зак., дадасмокчашся
смакчўся,

[сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца
даемактаць зак., дасмагчу,
-чам,
-ча,
дасмбкчаш,

-чаце, “чуць

дасмалены

даемаліць зак., (агнём) дасмалю, дасмёліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць; (пакрыць смалою) дасмаліе,
дасмбліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
дасмальвацца незак., -аецца, аюцца
дасмальваць (агнём) незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
дасмбктвацца разжх., незак.,
[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
незак., -аю,
дасмбктваць
-аеш, -ае, “аюць
дасмблены
дасмбльвацца незак., -аецца, -аюцца

даспаганйць незак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
даспагнаны
даспагийць зак. даспага-

-піць,

шо, даспагдопіш,
-гпім, -ніце, -пяць
даспадббы прыс.
даспацца разм., зак., -плю-

ся, -пішся [сьпісься], -піцца, -пімся, -піцёбся, -пяцца
даспйць разм., зак., -плю,
спіш (сьпі, -піць, -пім,
-піцё, -пЯць
даспёлены [сьпе]
даспёлы [сьпе]
даспёльванне [сьпе] [ньпе]
“апі

даспбльваць [сьпе] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
даспёхі [сьпе] гіст., -хаў,

адз. даспёх, -ха, -ху

даспёць

[сьпе]

зак.

-ве,

-ёюць

зак.,
даспрачацца разх.,
-дюся, -ёешся [сься], -бец-

ца, -аюцца

даспявённе

[сьпя]

[ньпе]

-нні

даспяваны [сьпя]
[сьпя]
даспявёцца

разм.
зак., -бюся, -дешся [сься],

-Яепца, -аюцца
даспяваць [сьпя]

дастасбўваць незак.,
-аеш, -ас, -аюць

“аю,

дастатак “тку, -ткаў

дастаткова прысл.

дастатковасць [сьць] -цю

дастаткбвы

дастаўка -аўцы, -авак

дастаўлённе [цьце] -шпі
дастаўлены

дастаўляцца незак. -яецца,
-яюцца
-яю,
кезак.,
дастаўляць
“яеш, -яс, -яюць
дастаўшчык -ка, -ку, -каў

дастаўшчыца -ды, -ц
-ёпуся,
зак.,
дастацца

-гйпешся [сься], -ёнецца,
-дпуцца; дастаўся, дасталася, -ліся

дастйць зак., -ёну, -ёпеш,
гане, “апуць

дастача -чы
дастайцца зак., -аюся, -аішся [айісься], -аіцца, -аімся, -аіцёся, -аяцца
дастаяць зак., -аб, -аіш

[айі],

-аіць, -аім,

-аіцё,

гаяць
дастбйвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

гаюцца

дастбйваць

незак.

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

дастбйны прым., наз.

дастраляны
(да спястраляць зак., -яю, -Яеш,
да
ваць) зак., -дю, -ает, -ёе,
-яе, -яюць
гаюць; (да даспець) недастрачыць кравец.,, Зак.,
зак., -ёе, -аюць
дастрочыш,
дастрачу,
ыць, -чым, -чыце, -чаць
даспяліць [сьпя] зак., да(заканчваць
спялю, даспёбліш, -ліць,
дастрбчаны
дасмбльваць
-лім, -ліце, -ляць
пакрываць смалой) недаетрбчвацца хезак., -аецдассёцца разм., зак., -сеўся,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
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дастругёць зак., -ёю, -деш,
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-бецца,

[сься],

“ешся

даступаць незак. -йю, -4еш,
-46, -4юць

даступіцца зак., даступлі-

даступішся
-пімся,

піцца,

(сься;

-піцося,

-пяцца

даейгнуты

Й

дасягпўць зак., гу, -ібш,

зак,

разм.,

дасядзёцца

[сься],

-дзішся

-джўся,

даступіць

“ткўць

даткліва разм., прысл,

цёся, дасядзяцца, часцей

разл,

[сьць]

даткліваець

-нё, -пём, -няцё, -нўць

“дзіцца, “дзімся, даседзі-

зак., даступлю,

-ткў, ляц

даткаць зак,

[чч], “тчэ, “чб, “тчацё,

“пняў

-бюцца

ся,

-нпі,

[ньне]

дасягиённе

“ЦЮ.

датклівы рагм.
даткнўццазак, нўСЯ, -пёш-

ся [сься],

“нёцца, -нём-

даступіш, -піць, -пім, -піце,-пяць
дастўцна прысл.
дастўцнасць [сьць] -цю

,
дасёдзецца
дасядзёць зак, -дў, -дзіш,
-дзіць, -дзім, даседзіцё,
дасядзяць, часцей дасё-

ся,-цяцёся, -нўцца
датла прысл.
0;
датлёлы
датлёць зак., -ёе, -ёюць

дастунны
даеўяіы

дзець
,
дасяжнасць [сьць] -цю і да-

датляваць незак., -ёе, -бюць
датбплены (пра Сала і інш.)

07

даеўха прысл. і дбсуха
даеўшапы

сягальцасць
дасяжны і даелгальны
незак.,

дасякацца

дасўшвапне [пьне] -нні

даеўшвацца хезак., -аецца,
-аюцца

-йюцца

-аю,

незак.,

-аюцца

,

датбпліваць

,

“аеш, -ае, аюць

дасушыцца зак., дасўшыцца, -шацца

“

незак.,

(сала і інш.)

-аю,

-аеш,

-ае,

-аюць

,

“ае, гаюць

!

-ёецца,

дасякаць незак., -аю, -аеш,

дасушваць

датбплівацца (пра сала і
інш.)
незак,
-аецца

дасячы гак. дасяку, Дася-

датбптваць

дасякуць; дасёк, дасёекла,

датбўкваць

ч5ш, -чэ, -16м, дасечацё,

разх.,

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
незак.,

-аю

дасушйць зак., дасушу, дасўшыш, -шыць, -шым,
“шыце, -шаць

глі і дасёкчы
дата даце, дат
,
датаванне [ньне] -нні

дасцілёць [сьці] незак., ёю,

датаваны

латбчаны

датавацца незак., датуецца.
“ўюцца
У
датавацьзак. і незак., да-

н
.
аа, “аюць” ач,
датрапёны

-деш, -йе, -ёюць
дасціпна [сьці] прыса.
дасціпнасць [сьці]
сьць]

цю.

,

даеціпнік

[сьці] -ка,

-каў

-ку,

дасціпціца [сьці] -цы, -ц

дасціпны [сьці]

дасылёцца незак.,
-аюцца

,

-ёецца,
,

тўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

да таго часу калі злучн.

да таго часу пакуль злучн.

датанцаваны

датанцавацца
сцўюся,

разхм.,

-пўешся

“дуецца, -пўюцца

зак.,

[сься],

дасылаць незак., -дю, -аеш,

датанцаваць зак., -дўю, -пу-

даеылка -лцы, -лак

датанцбўвацца разх., незак.,

-49, -бюць

дасыпаённе [ньне] -нні
дасыпацца зак.,
-плецца,
-плюцца
,

дасыпацца незак., -аецца,
-4юцца
дасыпаць зак., -плю, -плеш,
-пле, -ілюць

,

,

дасыпаць незак., -аю, -аеш,

-4е, -бюць
дасыпка -пцы, -пак
незак.,

дасые4ць незак., -аю, -беш,
-бе, -аюць

-аеш, -ае, -аюць
датапіць (сала і інш.) зак,
датаплю, датбпіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць

датаптаць

разм., зак.,

да-

“ёе, -дюць

-ча,

датарабёпіць
разм., зак.
-ню, -ніш, -піць, -няць '

датаргавацца
“гўюся,

даста прысл,
дасыкіцьад-ппі
дараг

-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
датанцбўваць незак., -аю,

тапчу,
датбпчаш,
“чам, -чаце, -чуць

дасыеацца разм,
-4оцца, -бюцца ,

дасьё н

еш, -цўе, -пўюць

разм.,

“гўешся

зак..

[сься],

“тўецца, тўюцца,
датаўкаць незак, -ёю, -беш,
-йс, -бюць і датбўкваць

дасюль раза», прысл.

датаўхацца разм., зак., -йю-

дасявённе [ньне] -нпі

ЫЫ “бешся [сься], -4ецца,

дасявацца незак, -бе

-ёюцца і дасёйвацца а

дасяваць
-йе,

кезак.,

-аю,

-деш,

аю

дасягальнасця пасёйвацаь ;
дасяжшаець
ПасагананЫ і дасяжны
ацца
“юцца

дезак.
к.

- “аецца,

дасягаць незак., -4ю, -аеш,
-ёе, -дюць

аюцца

паў раз, ЎЕЎ, Ўзёш,
асаанеАнаа гае

латаўлйся

зак,

т

-ўчоцца,

-аеш, -ае, -аюць, часцей
датаўкаць
атбўчаны

.

.

датрапацца зак., (пра лён
і

пад;

знасіцца-- пра

адзенне)

датрэплецца,

“люцца;

разм.

(дабалбатацца)

датраплюся,

да-

трэплешся [сься], -лецца,

“лемся, -лецеся, -люцца ,

датрапаць зак., (пра лён і

пад.; знасіць-- пра адзен-

не) датраплю, датрэплеш,
сле, -лем, -леце, -люць
Датрасаць незак, -аю, -аеш,

-ёе, -дюць
,
,
датрываць зак., -ёю, -аеш,
“ае, -аюць

датрыиыманы

датрымёцца

-ёешся
-ёюцца

зак.,

[сься];

“-8Ююся,

-ёсцца,

.

датрымаць зак., -ёю, -4еш,
-ае, “ёюць

Датрымлівацца і датрымбўвацца незак., для абодву2

“аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
датримліваць і датрымбў-

ваць незак, для абодвух

“аю, -аеш, -ае, -аюць

незак,

датрэшваць

“аеш, -ае, -аюць

арбананы
за
,
“9

е

-аю,

Пе аюць”
“ае,

датрэсці [сьці] рагм., зак,

датацыя«ыі (ыйі

датрасў, -сёш, -сё, -сём,

датачпы гіст.

расла, а адра а“
а,

с
ачы» Зак з Датачу,
да-

це,-чаць
датканы

іць, “Чым, чы-

датуль разм., прысл.

датўпацца разх., зак., -аюСЯ, -аешся [сься], “аецца,

-аюцца
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ан
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ь
юц
-а
-асш, -ае,
даўшцца
(адкладвацца,
заы
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ан
ўг
да
датушаваны
цягвацца)
абл,
незак,
ы
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да
,
ую
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.,
зак
ць
датушава
-ніцца
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да
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даўш
часцей
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да
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даўнб прысл.
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ат
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да
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та
-с
.,
ал
ст
за
вб
ах
ўг
да
ы-ш
шыш, -шыць, “пЫМм,
дафарббўванце [ньле] -няі
ў
та
-с
,
е]
ьц
Іс
це, -шаць
кезак., -аецдафарббўвацца
ы
ст
во
ах
ўг
да
датчане [чч] -н
ца,
-аюцца
ю
-ц
ь]
ь
ьц
сц
[с
на
ас
ач
ўг
да
.
мн
датчанін [чч] -на, -не,
незак., -аю,
дафарббўваць
ны
ае
ач
ўг
да
датчане, -п
-аюць
-ае,
-асш,
]
йі
[ы
иі
аш
ўг
да
ак
датчёнка [чч] -нцы, -н
-ўцы
дафарббўка
ы
ен
эр
аш
ўг
да
у,
-к
датчык [чч] спеўу., -ка,
кравец.
дафастрыгаваны
і
ўг
дб
ей
сц
ча
і
ўг
да
-каў
,
вец
кра
ць
ава
рыг
аст
даф
р.
аг
ге
ны
бт
даўг
датыкільны
,
-гуе
еш,
-гў
ю,
-гў
.
зак
,
цу
-а
у)
ьн
іл
т
ор
(с
ёц
ун
ўг
да
-нві,
[ньне]
датыкацне
-гўюць
цы
-н
-нняў
.,
вец
кра
ца
ац
ўв
гб
ры
ст
фа
да
оў
-к
у,
-к
а,
-к
к
ні
ўж
да
незак., -аюся,
датыкацца
ца
юц
-а
,
ца
ец
-а
,
ак.
нез
-ц
ы,
-ц
ца
даўжпі
[сься], -бецца,
-бешся
.
ец
ав
кр
ць
ва
оў
ыг
тр
ас
аф
,
'д
к]
[ш
ка
ўж
да
.,
зм
ра
даўжбк
гаюцца
е,
-а
,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
оў
-ну, -к
датыкёць незак., -аю, -аеш,
-аюць
і,
ыл
ўж
да
.
мн
і,
я
-н
н
ы
ж
ў
а
д
-4е9, -4юць
ьны
ал
ад
фе
да
ь
-н
датычнасць [сьць] -дю
.,
зх
ра
ца
ац
ав
.
тв
зм
фе
ра
сб
ны
ла
фі
эз
да
ўж
да
датычная мат., наз.
ся
еш
ву
-т
я,
юс
ву
л,
-т
ыс
к.
пр
за
эй
ўж
да
датычны
юц
ву
-т
,
ца
ец
ву
-т
,
ся]
ы
[сь
ш
й
э
ж
ў
а
д
не
ь
ыц
датычыцца і датіич
ца
даўжзнны
зак., адпаведна -чыцца,
аў
-п
,
-не
.
,
зм
-на
ра
т.,
ы
гіс
н
зн
фі
ра
да
эз
ўж
да
ь
-чацца; -чыць, -чац
ь
юц
-ій
-з
і],
[ій
е,
-з
-і
,
л.,
к.
заа
за
не
ія
фн
ь
да
эц
ўж
да
датэрмінбва прысл.
,
ні
ў
-н
ха
да
е]
,
ху
ьн
да
[н
на
е
,
нн
ху
да
аб
х
бр
да
ўз
да
датэрмінбвы
.
ліч
з
-х;
і,
дбх
.
мн
,
сё
да
ў
ха
ня
да
-н
даўббнце [ньне] -нні
хі
да
4ны
3,
бе
2,
бр
ўз
да
ак
-ш
,
цы
даўбёшка -ш
ю-б
к,
за
]
йі
[о
а
ы
цц
в
а
бі
х
а
бр
д
ўз
да
.
ец
сп
ны
даўбёж
,
ца
іц
-б
,
я]
ьс
[с
ся
іш
да
,
-б
к.
,
за
ся
.,
зм
ра
ца
іц
дз
ха
ак
-н
да
,
цы
-н
ка
даўбён
ца
ся
яц
іш
-б
дз
хб
да
і,
я,
вп
ус
ўб
дб
дж
ха
.
жн
і,
-н
даўбня
ю,
-б
,
к.
за
]
йі
[о
ць
я,
бі
мс
бр
зі
ўз
-д
да
а,
цц
зі
-д
,
я]
ьс
ня
[с
ўб
до
ей
сц
ча
няў,
ь
яц
-б
ь,
іц
-б
,
іш
“б
бў
-к
у,
-к
-дзіцеся, -дзяцца
а,
даўбяк тэг., -к
ні
-н
е]
ьн
[н
е
нц
ва
ў,
бй
дж
бр
ха
ўз
да
да
,
к.
за
ь
іц
дз
е
ха
ав
да
ўг
Да
,
р.
а
ав
Даўг
ю-а
,
к.
за
не
а
м,
цц
зі
ва
-д
бй
бр
,
ць
ўз
зі
да
-д
,
іш
дз
хб
да
л.
ыс
пр
а
ат
даўгав
-аедда,
,
я]
ьс
[с
ся
еш
-а
,
ся
-дзіце, -дзяць
даўгаваты
ца
юц
-а
дахаты прысл.
я.
ыс
пр
на
ёч
даўгав
ю,
-а
,
к.
за
не
ць
ва
бў
бй
-к
бр
у,
ўз
-к
да
а,
-к
к
ю
чі
-ц
ўш
ь]
ха
вц
[с
да
ь
ец
на
ёч
ав
даўг
ь
юц
-а
е,
-а
,
еш
-а
даўгавёчны
хлёбтваць [штв] разм., неда
л.
ыс
пр
а
ўк
да
-ае,
-аеш,
ы
ус
ав
-аю,
даўг
,
к.
га
пы
ва
та
ек
пл
ам
ўк
да
даўгавухі
ць
аю
,
к.
за
ць
ва
та
ек
пл
ам
ўк
да
разм., зак-,
т]
[п
даўгави
ць
та
яб
хл
да
ць
ўю
-т
,
уе
-т
і,
ўе
-т
ю,
тў
, дахлёбч]
[ш
даўгавязы разм.
чу
яб
хл
да
неца
ац
ўв
то
ек
пл
ам
ўк
да
а, -чам, -чацёе,
даўгагривы
-ч
ш,
ча
ца
юц
-а
,
ца
ец
-а
,
к.
за
д.
са
,
.
т.
ба
даўгадзёнцны
ь
ц
у
ч
зак.
не
ь
ац
ўв
то
ек
пл
ам
ўк
да
даўгадзідбы
аў
-д
,
зе
-д
у,
-д
д
хо
да
ь
юц
-а
е,
-а
,
еш
-а
ю,
га
лы
-аю,
даўгакры
,
к.
за
не
ць
ва
дж
хб
да
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
ўк
да
з.
па
даўгакріялыя заал.,
ь
юц
-а
е,
-а
,
еш
“а
даўкі
даўгакрысы
,
,
к.
у
за
ж
не
д
“
ь
іц
дз
хб
да
ю-6
,
к.
за
.,
зм
ра
ца
ёц
ўм
да
ці
-д
е]
ьц
Іц
це
ёц
даўгал
ь
яц
Дз
-д
,
ць
зі
-д
,
пт
зі
-д
,
ца
ец
-б
,
я]
ьс
[с
ся
еш
-б
,
ся
.
зм
ра
і
ыг
даўгал
л.
ыс
пр
а
ів
дл
хб
да
ца
юц
-б
з
е,
-н
,
на
адаўг
-цю
ь]
ьц
[с
ць
ае
ів
дл
хб
да
л.
ыс
пр
а
ат
ав
ўн
да
ак
-п
,
цы
-н
ка
ан
ўг
да
ы
ів
дл
хб
да
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
даўп
даўгапёгі
-цю
ь]
ьц
[с
ць
ае
дп
хб
да
даўпёй прысл.
даўганбяска [шт] заал., зкцы
дахбдны
з.
е
ка
ша
ёй
ўн
да
[шц], -как
,
і]
ьц
[с
і
ск
ян
ці
ыс
хр
да
ы
ш
й
ё
н
ў
а
л
,
-ку
,
-ка
.,
даўгапбсік заай
у,
дж
ца
Да
к.
за
ь
іц
дз
ца
да
л.
ыс
пр
.,
зм
ра
а
ьк
ёц
ўц
да
“каў

дашыць
дацалавацца
ММА
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дадзЭдзіш, -дзіць,
-дзіце, -дзяць

-дзім,

дацалавацца разм., зак., дацалўюся, -усшся [сься],

“ўецца, -ўюцца

дацвісці [цьвісьці] зак., -іцё,
Чтўць
[пьпе]
дацвітанне [цьві]
,
“нні
дацвітаць [цьві] незак., -ае,
“аюць

дацёрці зак, датрў, -рэш,
-рэ, -рбм, -рацё,

-рўць;

дацёр, дацёрла, “лі; датры

дацёрты
,
дацінёць абл., незак., -аю,
,
-деш, -ае, -4юць
-ёецца,
дацірацца незак.,
-йюцца
,
,

даціраць незак., -аю, -аеш,
-де, -4юць
даціскёцца разм., незак,
,
-децца, юцца ,
даціекаць незак., -ёю, -аеш,
гае, -аюць
даціенуты

даціснуцца разх., зак., -ну[сьпесься],
ся, -нешся

-иецца, -пуцца

даціснуць зак., -ну, -неш
[сьпе], -не, -нуць
дацкі
дацца разм., зак.,
дамся,
дасіся, дёсца, дадзімся,

дасцёся

[сьце], дадўцца;

даўся, далася, -лося, -ліся
даць зак., дам, дасі, дасць
[сьць],
дадзім,
дасцё

[сьце], дадўць; даў, да-

ла, -ло, -лі

дацэджваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
дацёнт -нта, -нце [пьце],
“-птаў
дадэнтрабежны
дацэцтравы спец.
дацэнтура -ры
дацбнцкі
дацягацы разм.
дацягаць разм., зак., -ёю,
-деш, -49, -фюць
дадйгвацца незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
дацягваць незак, -аю, -асш,

-ае, -аюць

дацягнепы і дацягнуты

дацягиўцца зак, дацягаўся, дацягнешся
[сься],
“ецца, -пемся, -пецеся,
муцца
дацягиўцьзак., дацягиў, дацягпеш, -пе, -пем, -неце,
“нуць
дацякаць незак., -40, -йюць
дацяміць разм.» зак, -млю,
“міш, -міць, -мяць
дацямна

прысл.

дацярпёць разлх., зак., да-

цярплю, дацбрпіш, -піць,
“пім, «ціце, пяць
дацячы зак., -ячэ, -яЕўць
дача -чы, -ч
дачакацца вак., -юся, -ёешся [сься], -аецца, -аюцца
і даждацца
дачакаць зак.,

,
-аю,

,
-аеш,

-8е, -дюць і даждаць
дачарпа прысл.
зак., дачарню,
дачарніць
дачэрніш, -ніць, -нім, -пі,
це, няць
дачарціць зак. дачарчў,
дачэрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць

дачэрцацца
-аешся

-аюцца

зак.,

-аюся,

[сься],

-аецца,

дачэриаць зак., -аю,

-ас, -аюць
дачэрпвацца
-аёшся

-аюцца

-аеш,

незахк., -аюся,

[сься];

дачзрпваць

-аецца,

незак,

-аю,

-аеш, -ае, “аюць
дачзрчаны
дачзрчвацца незак., -аецца,
-аюцца

дачэрчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

дач5еваць незак., -аю, -аеш,

,
дачаеаны
дачасаць зак., дачашу, да-

-ае, -аюць
дашак абл.,

-шуць
дачасна прысл.
дачаенаець [сьць] -цю
дачасны
дачаўладальнік -ка,

дашаптацца разх., зак., дашапчуся,
дашэпчашся
-чамся,
[сься], -чацца,
-чацеся, -чуцца

чэшаш, -ша, -цам, -шаце,

-ку,

-гкаў
дачаўладальніца -ды, -Д
дачка, -чц5 [цц], мн. дочкі,
дачбк; з ліч. 9, 8, 4- дач-

кі
дачнік -ка, -ку, -каў

дачніца -цы, -ц
дачны
дачувацца разм.,
незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -ёюцца

дачўцца разм., зак., -ўюся,
-ўешся
[сься],
-ўецца,

юда"
дачўць зак., -ўю, -ўеш, -ўе,
зўюць

дачўшка -шцы [сц], -шак
даччін-на, -нб
даччыныспец.
дачыкільгаць
разм., зак.,
-йю, -бдеш, -йе, -аюць
дачынённе
[цьпе]
-пні,
“нняў

дачырвана прысл.
дачыста прысл.
дачысціцца [сьці] зак., дачышчуся,
дачіясцішся
[сьцісься], -ціцца, “цяцца

дачысціць [сьці] зак., дачышчу,
дачысціш
[сьці],
-ціць, -цяць
дачытАны

дачытацца разм., зак., -4юся, -йешся [сься], -аецца,
-бюцца
дачытаць зак, -аю, -4еш,
-ае, -дюць
дачитвацца разм,
незак,
-аюся, -аешся [сься], “аец.
ца, -аюцца

дачітваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дачишчаны
дачышчацца
зак., -бюся,
-бсшся
[сься],
-4ецца,
-йюцца
дачышчаць
незак,
-4ю,
-йеш, -йе, -4юць

-ку,

дашка,

-каў

дашкбльнік -ка, -ку, -каў
дашкбльніца -цы, -ц
дашкбльны
дашліобны
дашцакі гіст., -каў, адз.
дашнёк, -ка, -ку

дашпўрваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
дашпураяць
разх.,
зак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць

дашпуриўць разм.,
зак.,
-ну, -пёш, -нб, -пём, -пя-

цё, -пўць

дашрубаваны
дашрубаваць зак.,
-бўю,
-буеш, -бўе, -бўюць
дашруббўванне [пьпе] -иппі
дашруббўваццанезак., -аецца, -аюцца
дашруббўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дашукацца разх., зак., -4юся, -бешся [сься], -аецца,
гаюцца
дашўквацца незак., гаюся,
“аешся
[сься],
“аецца,
“аюцца
дашчанік разм., -ка, -ку,
“каў
дашчаны
дашчипаны
дашчыпаць зак.,,

дашчып-

лю, дашчыплеш, -ле, -лем,

-леце, -пюць і -йцю, -4еш,
-ае, -дем, -аеце, -аюць; дашзыплі
дашчипваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
дашчэнту прысл.
дашимванне [пьпе] -шпі
дашывацца незак.,

-аю,

-аецца,

-аюцца
дашываць пезак., -йю, -деш,
-4с, -йюць
дашыты
дашиўка -ўцы
дашыць зак, -ыю, -меш,
юК(Я “люць,
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даядацца

двухкіламстровы

анна

даядацца

невак.,

-аюцца
даядаць незак., -4ю,
-д4е, -йюць
даязджаць

[ждж]

-ёецца,

-аеш,
незак.

дваццаціграппік [ньпі] мат.,

-ка, -ку, -каў
дваццацігранны
дваццацікапёечны

дваццаціметрбвы
дваццаціпавярхбвы

двухаблічны
двухадвальны
двухадзіны
двухактбвы ёў

двухактавы

літ., тоатр.

дваццаціпяцігадбвы

двухаршинны
двухасноўцны

даярка -рцы, -рак

дваццаціплцігбддзе [дзьдзе]

двухатамны фіз.

даяепа прысл.
дбайна і дбала прысл.
дбайнасць і дбаласць [сьць]

дваццаціпяціпрацэнтны

-0, -беш, -йе, -аюць

даяр -ра, -ру, -роў

ддзі, ддзяў

даярчый

для абодвух -цю
дбайцыі дбалы

дбапне [пьпе] -нні
дбаць незак., -4ю, -аеш, -йе,
-ёюць
два ліч., РМ двух, Д двум,
Т двума
двабине [пьне] -янпі
дваільны[айі]
дваістасць [айі] [сьць] -цю
дваісты[айі]
дваіцца [айі] незак., двбіц-

ца, -бяцца

дваіць [айі] незак., дваю,
двбіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць; дваі

дваішік -ка, -ку, -коў
двайны
двайняты -т і двойня

дванадзесяты царк.

дванаццаты
дванаццацера Р7/ дванацца-

цярых, Т дванаццацяры-

мі
дванаццацігадзінны
дванаццацігадбвы

дванаццаціграннік

[ньні]

мат., -ка, -ку, -каў
дванаццацігранны
анат.:
дванаццаціпёрсны
дванаццаціпёрсная кішка

дванаццацірадкбвы [тк]
двапаццаціскладбвы

дванаццаціцалёвы
дванёццаць ліч., РДМ два-

пёццаці, Т

двапёццаццю

[цьцю]

дваранін -па, -не, мн. два-

рапе, -п
дваранка -пцы, -пак
дваранскі
двараиства -ве
дваранчык -ка, -ку, -каў
дварпйкразм., -ка, -ку, -коў
дварбвая гіст., паз.
дварбвы (які мае адносіны

0.

дваццаціпяцірублёвы
дваццаціпяцітысячнік -ка,
-ку, -каў
дваццаціпяцітысячны
дваццацірублёвы
дваццацітонны
дваццаць ліч., РДМ двацца-

ці, Т дваццаццю [цьцю]

дваюрадцы часцей стрыёчНЫ.
дваябёбрац спарт., -рца, -рцу,
“рцаў
дваябдрства спарт., -ве

дварэцкі уёт., паз.
дваццатка разм., -тцы [цц],

-так
дваццаты
дваццацігадбвы
дваццацігоддзе

“ддзі

лваццаціградуены

[дзьдзе]

заал.,

двухварыйянтны
двухвежавы
двухвёрсны часцей двухвярстовы

дваякі

дваямўжжа -кжы

дваямужніца -цы, -ц

дваяшлюбнасць

[сьць] -цю

дваяшлідбны

двухвбкіе гім., -су, -се

двухгалбены [гг] лінгв., наз.
[сьсе]
[гг]
двухгалбссе
муз., -ссі

двухгалбеы [гг]

двбе РМ дваіх [айі], Т дваі-

двухгбддзе

мі
двоеўладдзе [дзьдзе] -ддзі

двухгёдка [гг]

двоеўладства [цтв] -ве

[дзьдзе]

[гг]

“ддзі, -ддзяў

[тк]

[цц], -дак

двбечнік разм., -ка, “ку,
-каў
двбечніца разм., -цы, -ц
двбйка двойцы, двбек
двбйня разм., -ці, -няў, часцей двайняты

двухгбрбы [гг]
двухгранны [гг] мат.
двухдарбжкавы [гд]
тэт.

двбр двара, на двары і на

двухдбмны [гд]

двойчы прысл.

дварб (не ў памяшканні),
мн. двары, -рдў
двбрнік -ка, -ку, -каў
двбрніцкая наз.
двбрнпіцкі
двбрнічыха разм., -ысе, -ыхХ

двбрны
двор)
двбрия
двбрык

(узяты ў панскі
гіст.
гіст., 3б., -ні
-ка, -ку, -каў

двудўшны

часцей палац,

двухвантрббка [пак]
“бцы [пц], -баг:

двухвбсевы
двухвуглякіслы гім.
двухвядзёрны
двухвярстбвы ў двухвёрсны
двухгадзінны [гг]
двухгадовы [гт]
двухгалбвы [гт]

дваяверства -ве
дваяжонец -нца, -нцу, -нцаў
дваяжэнства -ве
дваяка прысл.
дваякавыпуклы фіз.
дваякадыхаючыя заал., наз.
дваякаўвагиўты фіз.

дварэц -рца, -рцы, -рцоў,

дварышча -чы, -ч і -чаў

двухвалёнтныгім.

дваявёрац -рда, -рцу, -рцаў

дварцбвы

панскі двор)

двухббртны кравец.

двухвёрстка (карта) разм.,
-“тцы [сц], -так
двухвёславы
двухвінтавытэг.
двухвбкі

двудўшпа прысл.
двудўшнаець [сьць] -цю
двудўшнічаць незак., -аю,

да двара; гіст.-- узяты ў

двухбаковавостры
двухбакбвы
двухбальны

-асш, -ае, -аюць

двукбссе [сьсе] -ссі, -сеяў
двукрёг'е -гі, -пг'яў
двурўншік -ка, -ку, -каў
двурўшніца -цды, -ц
двуруппіцкі
двурушніцтва -во
двурўшнічаць незак.,

-аеш, -ае, “аюць

лвурўнны

-аю,

-дцы

[шк]

двухдзённы [тдз]
двухдбльны [гд]
двухдбльныя [тд] бат., наз.

двухдбмцыя [гд] бат., наз.
двухдбнны [гд]
двухдэкадны [гд]
гдвухэжыльны [гж]
двухзальны [гз]

двухзмёнка [гзьме]
-пцы, -пак

разм.,

двухзмёпны ([гзьме]
двухзначны [гз]

] -бца [пц],
ухцыаў,бе-бцца[та
дв-б
ў

двухзўбы [з]
двухкалёйка чыг.,
гёйцы, -век
двухкалёйны чыг.
двухкалённы

двухкалёнчатытэг.
двухкамерны
двухкамінбвы
двухкамплёктны
двухкапбечны
двухкватбриы
двухкілаграмёвы

лвухкіламетровы

разм.,

дзве

двухкіламстроўка
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двухкіламетрбўка
-бвак

двухсотгбддзе [дг] [дзьдзе]
“ддзі, -ддзяў .
двухсоткілаграмовы
двухсотпяцідзесяцігаддвы

-оўцы,

двухкласны
двухкблавы і двухкблы
двухкблерпаець [сьць] -цю
двухкблерны
двухкблка -лды, -лак
двухкбнтурны
двухкбрпусны
двухкратиы
двухкрылы
двухкрылыя заал. наз.
двухлітрбвы
двухабпасцевы [сьце]
двухлямёшны
двухматбриы
двухмачтавы
двухмёрны
двухмёены
двухмёсячнік -ка, -ку, -каў
двухмёслчны
двухметрбвы
двухміліметрбвы
двухмбўе і двухмёўнасць
-ўі
адпаведна
[сьць]
[ўй1]; -цю
двухмоўны
двухногі
двухпавярхбвы
двухпакаёвы
двухпалатныпаліт,
двухпалубны мар.
двухпальцы

двухпартыйны
двухпёрсце [сьце] рэл., -ці
двухпёрецевы [сьце]
двухпланавы
двухпластбвы
двухпблле [льле] с.-г., -ллі
двухпблыбіял.
двухпбльныс.-г.
двухпблюсцыфіз.
двухпраграмны
двухпрацэнтцы
двухпўтнычыг.
двухпялёсткавы бат.

двухрадка [тк] разм., -дцы

[цц], -дак

двухрадкбвы [тк]
двухрадкбўе [тк] -ўі [ўйі],

“ўяў

двухрадны
двухразбвы
двухрогі

двухсотетвбльны
двухсбты

двухспальны

двухствблка -лцы, -лак
двухетвбркавы

двухствбркавыя заал., наз.
двухетбечныав.
двухетбины літ.
двухступённы
двухступбпьчаты
двухеўтачны

,

двухехільцы і двухскатны
двухсзнеавасць і двухеэнсбўнаець [сьць] для абодвух -цю

двухебиеавы і двухеэнебўны
двухезнсіца разм., -цы
двухсэпсбўна і двухебнсава
прыся.

-НнцыЫ,
двухсямяцка бат.
-пак
двухтактавы муз., тэг.

двухтаўрбвы 722.
двухтбмцік -ка, -ку, -каў
двухтомны

двухтбнка разм., -нцы, -нак
двухтрўбпы
двухтумбавы
двухтыднёвік -ка, -ку, -каў
двухтыднёвы
двухтыиеячны
двухукбсны

двухфазныэ4..
двухфунтбвы

двухфюзеляжны ав.
двуххадбвы шаг.
двуххвбетка -тцы

[стц],

двуххлбрысты ім.
двухцалёвы
двухцалёўка -ёўцы, -ёвак
двухцыліпдравы 722,
двухчаён мат., -на, -пе, -наў

двухчлёнпы
двухэлемёнтны
двух'яруены
Д'ёп г., Д'ёпа, Д'ёпе

двухрукі

а

двухручны
двухрэйкавы

двухсастаўны

джазавы
джаз-аркёстр
джаз-аркёстра,
,джаз-аркёстры,
джаз-бапдзе [ньдзе], джаз-

двухевятлбовы
двухсекціяны

двухсемядбльны бат.
двухсётка (радыё)
часцей

“тцы
двух-

двухекаадбвы лінегв., літ,

двухслаёвы

двухсотгадовы

[дг]

бёпцдаў
Джакарта г., Джакарце
джакарцкі
джала и., -ле, -лаў

Джалал-Абад г., ДэжалалАбёда, Джалал-Абадзе

джалал-абадскі [цк]
джаланбснызаал.

джаліць незак., -лю,

-ліць, -ляць

джарджтаўнскі
джвагцуць разм., зак., -цу,
-неш, -ие, -пуць
дзжгапне [ньве] (выбухн, г)
разм., “нні
джганўць і дагнуць (выбутн. г) разм., зак., для

абодвух -нў, -нёш, -не,
сём, -няцё, -нуць і джыганўць
дагаць (выбугн. г) разм.
незак., -ёю, -йеш, -ёе,
-йюць і джгаць
джбкер карт., -ра, -ры, -раў

джбнка (лодка) -нцы, -пак
Дзжбрдятаўн г., Дябрдетаўна, Джбрджтаўне
джбўль фіз., -ля, -лі, -ляў

дзкугара бат., -ры
дэжузгўн бат., -ну, -не
Дікунгарскі Алатау (горы)
Алатау,
Джунгарскага
Джунгарскім Алатау
Джунгёрыі
Джупгарыя
к
[ыйі]
дзкўнглі -ляў
джут бат.,

тэкст.

ДЕўту,

джуце

джўтавы
Джыбўці (рэспубліка) ж,

(горад) м., нескл.
джыбуційскі
джыга (выбухн. г) муз.
джызе
(выбухн. г)
жыгапўць
разм., зак., -нў, -нёш, -пё,
“нём, -няцё, -нўць, часцей
джганўць, дяігнуць
джгаць (выбухн. г) разм.,

незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць, часцей джгаць
джыгіт (выбухн. г) -іта,
“іце, -ітаў

джыгітаваць (выбухн. г)
незак., -тўю, -туеш, -туе,
(выбухн.

г)

“ўцы

джаз-аркёстраў
дзказ-банд
джаз-бапда,

двухсажнёвы

Джамбул г,
Джамбўла,
Дікамбуле
вббласць
Дікамбўльская
Джамбўльскай вобласці
джамбульскі

-тўюць
джыгітоўка

д'ёпекі
джаз -за, -зе, -заў

двухрублёвы

двухескатиы
схільны

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў

-так

двухпрбвадны
двухпудбвы

іца], -так

двухсотпяцідзесяцігдоддзе

дайльца к., -цы, -цаў

джыгіцкі (выбухн. г)
джый (спіртны напітак)
-цу, -пе; (ду2) -па, -не,
-паў
джіашсы -саў
джып -па, -пе, -паў
джму-дицу

спарт,

Пп».

нескл.
джэйрап заал., -на, -пе, -паў
джэм -му, -ме, -маў

дкЭмпер -ра, -ры, мн. -ры,

“раў

джэнтльмён -па, -не,

-паў

джэптльмёнскі

джэнтльмёнства -ве
-ліш,

джорсі тэкст., н., нескл.
дзве [дзьве] ліч., РА дзвюх,

Д дзвюм, Т дзвюма
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дзверцы

дзесяцітомны
сср
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дзвёрцы [дзьве] -цаў
дзвёры [дзьве] дзвярай,

Т

дзвярамі і дзвярмі

дзвбсце [дзьвесьце] ліч, Р

двухсбт, Д двумстам, Т

двумастамі, 4/ двухстах

Дзвіна [дзьві] р., Дзвіпцё
[дзьві]
губа
Дзвінская
Дзвінскай губё
дзвінскі [дзьві]

дзвыпкацне [ньне] -шці
дзвынкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дзвыпкцуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць

дзвярии[дзьвя]

дзе прысл.
Дзёва астр., Дзёве

“чак

дзёвер -ра, -ру, -раў

дзевяцбета ліч., РДТИдзе-

вяпоста

дзевяпостагадбвы
дзевяностагоддзе

Ідзьдзе]

“ддзі,-ддзяў

дзевянбсты
дзевятка -тцы [цц], -так
дзевятнаццаты
дзевятпаццацігадбвы
дзевятийццаць ліч, РДМ
дзевятпаццаці, Т дзевят-

нёццаццю [цьцю]

дзевяцера РМ дзевяцярых,

Т дзевяцярымі
дзевяцігадбвы
дзевяцідзённы
дзевяцікласнік [сьні] -ка,
-ку, -каў,
дзевяцікласпіца [сьні] -цы
дзевяцікратны
дзевяцімёсячны
дзевяціпавярхбвы
дзевяціпбльны с.-г.
дзевяціразбвы
дзевяцісбты
дзёвяць ліч, РДМ дзевяці,
Т дзевяццю [цьцю]

дзевяцьсёт ліч, Р. дзевяцісбт, Д дзевяцістам, Т дзе[цьцю], М
вяццдюстамі
дзевяцістах

дзевяцярныразм.
дзед-да, -дзе, мн. дзяды,

“доў

дзёдаў
дзёдаўскі і дзядбўскі
дзёдаўшчыпа разм., -пе
дзёдзіч гіст., -ча, -ту, -чаў
дзёдка [тк] -кі, -ку, -каў
дзеепрымётнік грам.,
-ку, -каў

грам.,

-ка,

-ўі

[ўйі], “ўяў

дзеепрыслоўны
дзёкачка памянш.,

-чцы

цц], -чак

дзбжка
как

[шк]

дзейны

дзейсна прысл.
дзёіісцаець [сьць] -цю

дзёйсцы

дзёйства тэатр., гіст., -во
дзекабріяст гіст, -ста, -сце
[сьце], стаў

дзекабрысцкі
дзёкание [ньне] лінге., -нні
дзёкаць лінгв., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дзе-кблечы

дзёвацька нар-паэт., ласк.,
-ньцы, -пек
дзёвачка ласк., -чцы [цп],

дзеепрыметны
дзеспрыслёўе

дзёйна прысл.
дзёішаець [сьць] -цю
дзёйнік грам., -ка, -ку, -каў
дзёішікавы
дзёішічаць хезак., -аю, -аеш,
-ае, аюць

-кцы

[шп],

абл.,

тпрыса.,

дзёла разм., -ле, -л
дзелавіта прысл.

дзелавітасць [сьць] -цю
дзелавіты
дзелавы
дзёлены
дзёліва Мат., -ве, часцей
дзялімае
дзель -ллю [льлю]
дзёльнік мат., -ка, -ку, -каў
дзёльны

дзёля прыназ.
дзе-нёбудзь прысл.

дзе--нідзё прысл.
дзёнца (памянш. да дно)
-цы, -цаў, часцей дбнца
дзець дня, дню, дні, днём,
мн. дні, дзён
дзень дббры (дзяньдобры)
выкл.

дзёрава (дрэва) разм., -ве,
дрэў;

(матэ-

рыял) -ве
дзеравёншчына разм., пагард., -не
дзеравіна разм., -не, -н
дзеравяка разм., -яцы, -Як
хкезак., -ёю,
дзеравянёць
-ёеш, -бе, -ёюць і дзервянёць
дзеравянікі абл., -каў, адз.

дзеравянік, -ка, -ку

дзеравяны разм., часцей
драўляны
дзеравячка разм., -чцы [цц],
“чак

дзеравячына разм., -не, -н
дзеравяшка разм., -шцы,
“шак
дзеравяшкі (абутак на драўпадэшве) “шак,
ляпай
адз. дзеравяшка, -ццы
дзераза бат., -зё
дзеразбвы
дзеразбвыя бат., наз.
-ку,
дзёрбпік заал, -ка,
-каў
-ёю,
мезак.,
дзервянёце
“ёеш, -ёе, -ёюць, часцей

дзеравяпёць

дзерпаваты

часцей драць
дзёрціея незак.,

дзярўся,

-рэцца,
[сься],
-рэшся
“рдмся, дзерацёся, дзяруцца; дзёрся, дзёрлася,
-ліся, часцей драцца
дзёсьці [сьці] ўі дзесь прысл.,
часц.

дзесятак -тка, -тку, -ткаў
дзеейтка дзесятцы[цц], -так
дзеслткбвы мат., спец.
дзеейтнік -ка, -ку, “каў
дзесяты
дзесяцера Р// дзесяцярых,
Т дзесяцярымі
дзееяцібальны

часц.

мн. дрэвы,

дзерпарбз сСпец., -за, “зе,
“
“заў
дзёрці незак., дзярў, -рэш,
-рэ, -рбм, дзерацё, дзяруць; дзёр, дзёрла, -лі,

дзернаваць спец. незак.
дзяриўю, -ўсш, -ўе, гўюць

дзесяціббрац спарт.,

-рца,

“рду,-рцаў

дзесяціббретва -ве
дзесяцівёрстка

(карта)
разм., тцы [с'п], -так
дзесяцівугольнік мат., -ка,
-ку, -каў

дзесяцівугольны
дзесяцівярстёвы

дзесяцігаддвы
дзесяцітбддзе [дзьдзе] -ддзі,

-ддзяў.

дзесяцігбдка [тк] -дцы [цц],

-дак
дзесяціградусны
дзесяціграннік [ньні] мат.,
зка, -ку, -каў
дзесяцігранны
дзесяцідзёнка разм., -ицы,

-нак
дзесяцідзённы
дзесяцізарадка [тк]

разх.,

-дды[дд], -дак

дзесяцікапёечны
дзесяцікіламетрбвы
дзесяцікіламетроўка разм.,
-бўцы, -бвак
дзеелцікласпік [сьні] -ка,
-ку, -каў
дзесяціклаеніца [сьні] -цы,
“Д

е“.

г

дзесяцікласны
дзесяцікратна прысл.
дзесяцікратны
дзесяцімёсячны
дзесяціметрбвы

дзесяціміліметрбвы
дзесяціна уст., -не, -н
дзесяцінныуст.
дзесяцінбдгі
дзеелціпавярхбвы

дзеслціпудбвы
дзееяцірадныі дзесяцірадкбвы
дзесяціразбви
дзесяцірублёвы
-6ўразм,
дзесяцірублёўка
цы, -ёвак
дзесяціскладёвы грахм., літ.
дзесяцістоўшшы ху.
дзесяцітбмны

дзічкавы
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дзесяцітонны
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дзесяцітонны
.
дзесяцкі уст., паз.
дзёсяць ліч, РДЛ/ дзесяці,
Т дзесяццю [цьцю]

дзесяцярнія разм.

дзесяцяричны
дзстазабойства -ве
дзетазаббйца агульн., м. Р
-цы, ДЛ -цу, Т -цам, ж.
РДМ-цы, Т -цай і -цаю,
мн. Р -цаў

,
дзеталюбівы кніжн.
дзетараджзнпе [ньне] -пшпі
дзетарбдны хніжн.. уст.
дзётачка разм., агульн» жм.,
п. Р -кі, ДИ -ку, Т -кам, ж.
Р -чкі, ДМ -чцы [цц], Т
-чак
-кай і -каю, мн.
дзетвара разм., 3б., -ры
дзетддм [дд] (дзіцячы дом)
-ма, -ме, мн. дзетдамы,

-мбў

дзетдбмавец [дд] разм., -аў-

ца, -аўцу, -аўцаў

дзетдбмаўка [дд] разм., -аў-

цы, -авак
дзетдбмаўскі [дд] разм.
дзётка разм., агульн. м., н.
Р -кі, ДМ-ку, Т -кам, ж.
Р ткі, ДМ -тцы [цц], Т

“ткай і -ткаю, мн. Р -так
(дзіцячая
дзетпляцбўка

пляцбўка) -оўцы, -бвак

дзетпрыёмнік (дзіцячы прыёмнік) -ка, -ку, -каў

дзстеад [це] (дзіцячы сад)
-да, -дзе, мн. дзетсады,

-дбў

дзетсадаўекі [це]

дзётухна разм., ж., -не
дзетяслі [т--ясьлі] (дзіця-

чыя Яслі) -ляў
дзеўбапўцца разм., зак.,
[сься],
-нёшся
“гуся,

-нёцца, -пёмея, -пяцёся,
“нўцца
дзеўбанўць зак., -пў, -пёш,
-п6ё, -нём, -няцё, -пуць
дзёўка разм., дзёўцы, дзёбвак
дзеўчапя і дзеўчанё рознаскл., РДМ -пяці, Т
-пём; мн. -няты,-нят, -ня“там, -нятамі, -пятах
дзёўчына разл., -пе, -п, часцей дзяўчына

дзёці дзяцёй
дзёцішча 7.., -шчы

дзёцца разх., зак., дзбпуся,
-ешся
[сься],
-пецца,
“нуцца
дзець разм., зак., дзёну,
-пеш, -пе, -пуць
дзёшава прысл.
дзешавёй прысл.
дзешавёць лезак., -бе, -бюць
дзешавізна разм., -пе [зьпе]
дзеючы прым.
дзёя дзбі, дзей
дзеяздольнасць [сьць] -цю
дзелздбльны
дзбяние [пьпе] -ппі, -ппяў

дзеяслёў -бва, -бве, -бваў
дзеяелоўпа-імённы грам.
дзеяслбўна-інфінітиўны

,
грам.
дзеяелбўна-трывальныграм.

дзеяелёўны
дзёяцца рагм., незак, дзёсцца
дзёяць уст., незак., дзё,
дзёеш, дзёе, дзёюць
дзёяч -ча, -чу, мн. дзёячы,
таў

.

дзёгаць -гцю [хц], -гці
дзёгцевы [хц]
дзённік [пьці] -ка, -ку, -каў
дзёппікавы[ньпі]
дзённы

дзёран -рпу, -рпе
дзёрзка [ск] прысл.
дзёрзкасць [ск] [сьць] -цю
дзёрзкі [ск]
[зьні]
дзёрназнімальнік
с.-г., тэх., -ка, -ку, -каў
дзёрты
дзёўбала тэх. і разм., н.,
-ле, -лаў

дзёўбацца незак, -аецца,
гаюцца, часцей дзяўбціея
дзёўбаць незак., (пра пту-

шак) -ае, -аюць; (пра чалавека) -аю, -аеш, -ае,

гаюць, часцей дзяўбці

дзіва -ве, мн. дзівы, дзіў
дзівавацца разм., незак.,
дзівуюся, -ўешся [сься],

гўецца, -ўюцца

дзівак -ка, -ку, -коў
дзівакавата прысл. і дзівёчліва

дзівакаватасць [сьць] -цю і
дзівачлівасць
дзівакаваты і дзівачлівы

дзіванна бат., -нне [цьне]
дзівасіл бат., -лу, -ле
дзівацкі
дзівацтва -ве, -ваў
дзівачка -чцы [цц], -чак
дзівачліва прысл., часцей
дзівакавата
дзівачліваець [сьць] -цю,
часцей дзівакаватаець
дзівачлівы часцей дзівака-

ваты
дзівачыць
разм.,
незак.,
“чу, “чыш, -чыць, -чаць
дзівіцца незак., дзіўлюся,
дзівіцеся [сься], -віцца,
-вімея, -віцеся, -вяцца
дзівіць пезак., дзіўлій, дзігіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
дзівбспа прысл.
дзівбенасць [сьць] -цю
дзівбены
дзівосы-с і -саў
дзівбта разм., -вбце, дзівбт
і дзівотаў
дзівотпы разл.

дзіда уст., ваен., -ды, -дзе,
“д

дзік -ка, -ку, -кбў
дзіка прысл.

дзікабраз

-за,

заал.,

-зе,

-заў

дзікабразавыя заал., наз.
дзікавата прысл.
дзікаватасць [сьць] -цю
дзікаваты

дзікарбелы
дзікасць [сьць] -дю
дзікі
дзіклівы

дзікбў
дзікўн -нё, -нё, -поў
дзікуцка -пцы, -пак
дзікўнекі
дзікўнства -ве
дзікуша заал., -шы, -ш
дзінь выкл., часцей дзын
дзіць-дзіць выкл., часцей
дзын-дзын
дзіньканне [вьне] -нві, часцей дзинкапне

дзінькаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей дзьц-

каць
дзінькнуць зак., -ну, -неш,
-пе, -пуць, часцей дзіннк-

нуць
дзіра -ры,

мн.
часцей дзірка

дзіравіцца

І.
дзіры, дзір,

незак.,

-віцца,

-вяцца

-аўлю,
незак.,
дзіравіць
гАвіш, -авіць, -ёвяць
дзіравы

дзіракбл разм., -ла, -ле, -лаў
дзірачка -чцы [цц], -чак
дзірачны
дзірвап -нў, -нё
-ёе,
незак,
дзірванёць
-ёюць

дзірваніеты
дзірка -рцы, -рак ёі дзіра,
дзюрка
дзіркаваты часцей дзірчасты
дзіркапрабіўні тэг.
дзірчасты і дзіркаваты
дзісенскі
Дзісна р., Дзіспё [сьпе]
дзіўпа прысл.

дзіўцавата разх., прысл.
дзіўнаваты раз.
дзіўнасць [сьць] -цю

дзіўны

дзіця і дзіцё рознаскл., для
абодвух РДМ дзіцяці, Т
дзіцём і дзіцем, мн. дзёці,

дзяцёй, дзёцям, дзёцьмі
і дзяцьмі, дзёцях
дзіцяня і дзіцянё рознаска.,
для абодвух РДМ -пяці,
Т -нём, мн. -няты, -нпят,
-нпятам, -пятамі, -нятах
дзіцятка разм, н., Р -гі, ДМ
-ку, Т -кам, мн. дзіцяткі,
-так
дзіцячаець [сьць] -цю
дзіцячая каз.
дзіцячы

дзіч -ччу, часцей дзічына
дзічка -цы [цц], -чак
дзічкавы
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дзічыца

дзяраягапдаль

а

а

дзюраль -лю, -лі
дзюралюмініевы 2ім., тэз.

дзічыха разм., -ысе, -ых
-чуся,
незак.,
дзічыцца

[сься]; -чыцца,
-тяшся
“чымся, -чыцёся, -чацца

дзіч5ць

шся [сься], -аецца, -аюц-

ца
дзяваць незак., -аю, -аеш,

-4е, -ёюць
дзявбцкасць [сьць] -цю
дзявоцкі
дзявбцтва -ве
дзявбчасць [сьць] -цю
дзявочнік уст. -ка, -ку,
-гкаў
дзявбчы
дзявуля разм., глі, -ль.
дзявуха разм., -ўсе, -ўхХ
дзяга дзязе, дзяг
дзягіль бат., -лю, -лі

дзьмўхаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
дзьмухнуць зак., -ну, -неш,
пе, -нуць і дунуць
дзьмўцца разм., незак., -мўся, -мёшся [сься], -мёцца,

дзягцяр [хп] дзегцяра, -рў,

-муцца

“рбў
дзягцярка [хц] -рцы, -рак
дзягцярны [хц]

,

дзьмуць незак., -мў, -мёш,

дзягцярня [хд] -рні, -раць і

-мё, -мём, -мяцё, -муць і

-рпяў

дуць

дзягцярскі [хц]

дзюб абл., -ба, -бе, -баў
дзібба “бе, бі “баў
дзюбанўць зак., (пра птушак) “пе, “аўць; разм.,
-иў, -нбш, -нб, -пём, -няцё, -аўць, часцей дзюб-

дзягцярства БІ дзядзечка -кі, -ку, “ак
дзядзіпа (жонка дзядзькі)
-це, -н

гіст, -нца, -ицы, -нцаў,

часцей дзяцінец

дзіббаць незак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
дзюбка [шк] -бды [пц], -бак
дзюбпуцца разм., зак., -нуся, -ешся [сься], -нецца,
-пе,

шак)
лу,

(пра пту-

зак.,

-цеш,

-цуць;
-не,

разм.,

-пуць

і

дзюбанўць

дзюбчасты [пч]

дзюгбпь заал., -ня, -ні, -пяў
дзюдаіет (ай -ста, -сце
[сьце], -стаў

дзідка

[тк]

разм,

-дцы

[цц], -дак

дзюдо ц. нескл.

дзюкер тэг, -ра, -ры, -раў
дзюпа -пе, мн. дзіюпы, Дзюй
Дзюпкёрк г.,, Дзюпкёрка,
Дзюпкёріу
дзюцкёркекі
дзіды

(частка горада)

дзядзінец

пуць
дзюбасты і дзюбаты
дзюбацца незак., -аецца,
гаюцца

дзюбнуць

-шпак

дзябёлы
дзявацца пегак., -аюся, -бе-

уў.

,

абодвух

дзішка разл., -шцы,
дзюшэе сад., -су, -се
дзябёласць [сьць] -цю

ца, “аўцы, -аўцоў; з3б., -аў-

і дўцца

грак, часцей

яі

“ыць, “чаць

дзынкацце [пьне]
дзіцьканне
дзынкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і дзінькаць
дзынкнуць зак., -ну, -пеш,
-пе, -нуць і дзінькнуць
дзьмўты
дзьмухавёц бат., разм., -аў-

-мёмся, -мяцёся,

[нн]
дзюрка -рцы,

незак, для

ёі

-нні

аім.,

Дзюбсельдарф г., Дзіюсельдарфа, Дзюсельдарфе
дзюсельдорфскі
дзюрчёць і дзюрчбць разм.,

«бе, -бюць
дзот дзёта, дзбце, дзбтаў
дзылінкапне [пьне] -нпі
дзылінкаць разм, незак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
разм., зак.,
дзылінкнуць
-пу, -неш, -пе, -нуць
дзый выкл. і дзіць
дзын-дзый выкл. іё ДЗіцЬдзінь
дзіндра абл., -ры

тэж.,

дзюралюміній

дзяжурная назв.

дзірка

незак. бю, -Зеш,

-пуцца,

дзляіўрка
разм., -рцы , “рак
ў

дзюралевы

дзічына -пе і дзіч
дзічіяны

дзядзька [цьк] (бацькаў або
матчын брат). -кі, -ку, мн.
дзядзькі, -каў; (дарослы

мужчына наогул) разм.

-кі, -ку, мн. дзядзькі, -коў
дзядзькаў [цьк]
дзйдзя -дзі, -дзю, дзяў.
дзядбк дзядка [тк], -ку,
-кбў,

дзядоўпік бат., -ку

дзяддўскі часцей дзёдаўскі
дзядўлеў
дзядўля хм. 3" -лию, Т -лем,
ми. Р

-ля

дзядўня4. дм -пю, Т -пем,
ми. Р -пяў
дзядуся разм., м., дм -сю,
Т -сем,ми. Р -сяў
дзядія “доў

дзёжы, -ж;
з ліч. 2, 9, 4--дзяжы
дзяжка (ша зцы [шц],

дзяка -яы, маі.

-как

Дзяжиёва
мыса

мые

Дзяжиёва

дзяліўрны
дзяжурства -ве
дзяжурыць
незак,
-ру,
“рыш, -рыць, -раць
дзяк -ка, -Еў, -коў
дзякаваць пезак., дзякую,
згуеш, -уе, -уюць
дзякбвіч разм. -ча, -чу,
-чаў
дзякбў
дзякдўна разм., -пе, -паў
дзякбўскі
дзякбўства разм., -ве
дзякуй часц. н., нескл.

дзялённе [цьно] -цпі, -шшяў
дзялільныспец.

дзялімае мат., паз. і дзёліва
ць [сьць] мат., -цю
і
дзялімае
дзяліцца незак., дзялюся,

дзёлішся [сься], -ліцца,
“лімся, -ліцеся, -ляцца
дзяліць незак, дзялю, дзёліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
дзялбк -лка, -лкў, -лкбў
дзяльба і дзяліцьба [дзьд]
адпаведна -б6; -бе
дзяляга разм., м., ДМ -ягу,
Т -ягам, мн. Р -яЯг

дзялянка -яцы, -нак
дзяляцкі

дзяляцтва -ве
дзянёк дзянька, -ку, -коў
дзянікінец гіст., -нца, -нцу,
-пцаў

дзянікінскі

дзяпниік [пьвні]
-ку, -кбў

дзенпіка,

дзянніца. [пьні] -цы, -ц
дзяншчак уст., дзепшчыка,
-ку, -коў
дзяраба заал, “бе, -б
дзяржава -аве, -ёў
дзяржавазнаўства -ве
дзяржанне [ньце] іё дзяркальна н., дзяржёк разм,
адпаведна ліні, -нняў; Юю:

-наў; дзержака, “КЎ, ў
дзяржапарат. “ёту, -ёце
дзяржарбітраж (дзяржаўны
арбітраж) -жу, кы

дзяржаўпа-мапапалістычны
дзярж аўнасць [сьць] -цю
,
дзяржаўны
дзяржацца незак. зкўся,
экышся [сься], -жыцца,
дзержыцёся,
зкымся,
дзяржацца
дзяржаць незак, глаў, ЫШ,
-кыць, -КЫМм, дзержыцё,
дзярэкаць
ы
н
ў
а
ж
р
я
з
д
(
к
п
а
б
ж
р
дзя

банк) -ка, -ку, -каў
ка
.
ы
н
ў
а
ж
р
я
з
Д
(
д
ў
б
ж
р
я
з
Д

мітэт па будаўніцтву)
Дзяржбўда, Дзяряібудзе
дзяржбюджэт (дзяржаўны
біаджт) -бту, -9це

ы
н
ў
а
ж
р
я
з
д
(
ь
л
а
д
н
а
г
ж
дзяр
гандаль) -длю, -длі

добрапамерны
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дзяржгае

АМААДЧАДДАОЭАНААААА

дзяржгас (дзяржаўная гаспадёрка) -са, -се, -саў
(дзярдзярждэпартамент
дэпартамент)
жаўны
та, -нце [ньце], -цтаў

[сьпядзяржзабсепячэнле
чэпьне] (дзяржаўнае вабеспячнне) -нпі
(Дзяржаўнае
Дзяржзнак
кіраўніцтва

па

выпуску

грашбвых: знёкаў) Дзяржзпёка, Дзяржзпаку
Дзяржкамвд [шк] (Дзяр-

жаўны камітэт па спрйваг выдавёцтваў, паліграфі і кніжнага ейндлю)

Дзяржкамвыда,

Дзярж-

камвыдзе
дзяржкаптрбль [шк] (дзяржаўны кантрбль) -лю,-лі
дзяржкрэдыт [шк] (дзяр-

-ыту,
крэдыт)
жаўны
зяце, -ытаў
дзяржпазыка [(шп] (дзяржаўная пазыка) -ыцы,
-ык
Дзяряіплёй [шо] (Дзяржёўны

пабнавы

камітэт)

Дзяржплёна, Дзяржплане
дзяржплемгае [шп] (дзяржаўная

племянная

гас-

падаёрка) -са, -се, -саў
дзяржпрадпрыёметва [тпр]
(дзяржаўнае прадпрыём-

ства) -ве, -ваў

дзяржирамыелбваець [шпр]
[сьць] (дзяржаўная
мыслбвасць) -цю

пра-

дзяржетрах [шс] (дзяржёўнае страхавённе) -ёха,

-аху
дзяржустанбва

(дзяржаўная ўстанбва) -бве, -бў
дзяржфбнд [шф] (дзяржаёўны фонд) -ду, -дзе [пьдзе],

-даў

дзяржыдрэва бат., -эве, -эў
дзяржымбрда разм., м., -ды,

-дзе, -даў

Дзяржыпек г., Дзяржынска, Дзяржынску
дзяржішскі
Дзяржіпскі раён Дзярлаяпскага раёпа

дзяржэкзамец (дзяржаўны
экзёмен) -па, -по, -цаў
дзяркаты абл.

дзясна анат., -нё [сьпе], мн.
дзясны, -сец і -спаў

Дзяена р., Дзяспё [сьпе]

дзяспавыанат.

дзяенінскі [сьпі]

дзятва зб., -вб

дзяткбр (дзіцячы карэспан-

дэнт) -ра,-ру, -Раў

дзяткбраўскі

Диестр р., Днястра, Днястры

дзятлавы
дзятлаўскі

днець незак., днёе
дпёчка (памянш. да дно)
н., -ку, -каў, часцей дбн-

Дзятлава г. п., Дзятлаве

Дзятлаўскі раён Дзятлаўскага раёпа

дзятляня

і дзятлянё

роз-

наскл., для абодву2г РДМ
-няці, Т -нём, мн. -няты,

гійт, -нятам, -пятамі, -нятах
дзяўбальны
,
дзяўбанне [ньні] -нні
дзяўббк дзяўбка [цк], -ку,

-кбў
дзяўбці [пц] і дзяўбаць незак., адпаведна -бу, -бёш,
-б6, -бём, дзеўбяце, дзяўбуць; дзёўб, дзяўбла, -лб,
-лі; дзяўбі; -аю, -аеш, -ёе,
-дем, -аеце, -ёюць і дзёўбаць
дзяўбціея [пц] і дзяўбацца
разгм.,

-бёцца,

незак.,

адпаведна

-буцца;

-аецца,

-аюцца і дзёўбацца
дзяўканпе [ньне] разм, -нні,
-пняў
дзяўкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

дзяўкнуць разм., зак., -пу,

-цеш, -не, -нуць
дзяўчаткі -так
дзяўчб разлм., РДМ-чаці, Т
-чбм
дзяўчына -пе, мн. -чаты,
-чат; з ліч. 9, 8, 4- дзяўчыны і дзёўчыла
дзяўчынін разм.
дзяўчіка -ндцы, мн. дзяў-

чынкі, -пак

дзяцел дзятла, -ле, -лаў
дзяцеліна і дзяцельнік бат.,
дзяціна разм., м., Д -пу, Т
-пам, 4/ -пе, мн. Р -н

дзяцінец

(хвароба)

абл.,

“нцу, -пцы; (частка горада) гіст., -пца, -нды, -пцаў

і дзядзінец

дзяціпецьразм., незак., -ею,

дзярціна -пе

дзяціпіцца разм.
незак.,
“люся, -нішся [сься], -ніц-

дзяршсты

дзярпбва-падзбліеты

дзярибвы
дзярўга разм., -узе, -ўг
дзяружка [шк] -жцы [шц],
-жак
дзяружны разм.

дзярЭга абл., бат., ас., -Эзе,
-Эг
дзясенныакат.

ца

днём прысл.
днёўка дпёўцы, днёвак
днішча -чы, -ч і -чаў

дпо дне, ми. дцы, дноў
дноачышчальны

днопаганбнік -ка, -ку, -каў
дцопаглійбны
днушка ж., -ццы, -шак
дняваліць
разм.
незак.
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
дпявальны ваен., наз.
днявальства -ве
дпяваць
разм.,
незак.,
дню, -беш, -юе, -ююць
днямі прысл.
Дняпрб р., абл., м., Дняпра,

Дняпры
дняпрбўскі
днястрёўскі
до муз., н., нескл.

ддбермадбберман-пінчэр
дбберманена-піпчэра,
пінчэры, дбберманаў-пінчэраў
дбблеспа прысл.
дбблесны
дбблеець [сьць] -цю
дббра прысл.
добраахвбтиа прысл. і дабравбльна
добраахвбтнаець [сьць] -цю
і дабравбльнаець
добраахвбтпік -ка, -ку, -каў
і дабравблец
добраахвбтніца -цы, -д
і дабрадобраахвбтніцкі
вольпіцкі

добраахвбтніцтва -во і да-

адпаведна -пе; -ку

дзяркач дзеркача, -чы, -чбў
дзярмб -мё
дзярнінка -нцы, -нак

даўбацца абл., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
длўбаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
Дпепр р., Дняпра, Дняпры
Днепраг5е
Дпепрагэса,
Днепрагэсе

-веш, -ее, -еюць

ца, -няцца
дзяціпства -ве

дзяціны
дзяцібк дзецюка, -ку, -коў
дзячок дзячка, -кў, -коў
дзячыха разм., -ысе, -ых

дзяшбвы

дзяшбўка разм., -ўцы
дзяйчка -чцы [цц], -чак

даўбанце [пцьпе] абл., -ипі

бравбльніцтва
добраахвбтны і дабравбль-

пы

дббраеназ.

добразычліва прысл.
добразычлівасць (сьць] -цю

дабразычлівец -іўца, -іўцу,

-іўцаў

добразычлівы
добразычліўка -іўды, -івак
Дборай Падзёі мые Ддбрай

Падзеі мысе
добрападзёіша уст., прыс.
добрападзеёіінасць
[сьць]

уст., -цю
добрападзёйны уст.

добрапамёрна уст., прысл.

добрапамёрпасць
уст., цю

добрапамёрны уст.

[сьць]

Доха
добранькі
М
А
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дббранькі разм.

добрапрыстбйпа прысл.

[сьць]

добрапрыстбішасць
-цю
добрапрыстойны
добраеардэчнаесць [сьць] -цю
добрасардзчиы

,

добрасумлёшша прыса.

добрасумлённасць [сьць] -цю

добрасумаённы
добрасусёдскі [цк]
добрасусёдства [цтв] -ве
дббрасць [сьць] разм., -цю
добраўпарадкаванасць
[сьць] -дю
добраўпарадкаванне
[ньне] -нні

[тк]

[тк]

добраўпарадкавапы [тк]
[тк]
добраўпарадкавацца

зак., -куецца, -куюцца
[тк]
добраўпарадкаваць
зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
[тк]
добраўпарадкбўвацца
незак., -аецца, -аюцца
добраўпарадкбўваць
незак., -аю, -аеш,
-аюць

[тк]
-ае,

Дббруш г., Дббруша, Дббрушы
дббрушскі [ск]

Дббрушскі раён [ск] Дббрушскага раёна

дббры

дбвад -ду, -дзе, -даў
дог -га, -гу, -гаў

дбгляд -ду, -дзе і дагляд
дбгма -ме, -маў
догмат -ату, -аце, -атаў
дбены

дож гіст., дбжа, дджу, дбжаў
дождж [шч] дажджў, -джы,
.
-дзжбў

дбжджык [шч] разм., -ку,
-каў
дбза -зе, -з
дойка дбйцы, дбек
дбйлід уст., -да, -дзе, -даў
дбйлідны уст.
дбйлідетва [цтв] уст., -ве
дбйца (песня) -не, -наў
дбйшчык -ка, -ку, -каў
дбйшчыца -цы, -ц
док мар., -ка, -ку, -каў
дбка абл., м., -кі, -ку, -каў

дбкавы мар.

дбказ -ву, -зе, -заў

дбказна прысл.

дбказпаець [сьць] -цю
дбгазіця

дбкер -ра, -ру, -раў

дбктар -ра, -ру, мн. дакта-

Р, -роў

дбктарка разм., -рцы, -рак,
масцей дактбрка

дбктарскі

дбктарства -ве
доктарыха разм., -ысе, -ых
доктыцкі

Лбкшыцкі раёп Дбкіпыцкага райца

Дбкшыцыг. п., Дбкшыц
дол (ніз, зямля) -лу, -ле;
(магільная яма) разм.
-лу, -ле, -лаў

донкіхбтнічаць ірак., незак.,
“аю, гасп, -ае, -аюць

донкіхоцкі іран.

допкіхбцтва іран., -ве

дблам прысл.

дбина -цпе [пьпс], -пцаў

дбларавы

дбнца

дбииты

дблар -ра, -ры, -раў

дблата -аце, -атаў
дблатавы
долатанадббны
дбле разм., прысл.
дблевы
нар.-паэт.
дблечка

бно)

да

гды, -цаў і дзёцца, диёч-

ка

дбцька абл., ддпьцы
ддня абл., дбні

дбпіпг -гу, -гаў

-чцЫ

[цц]

дблу разм., прыса.

дблька (частка плода цытрусавых) -льцы, -лек
дбльнік літ. і уст., -ка, -ку,
-каў

дбльчаты разм.

дблюхна нар.-паэт., -не
дбля -лі
дом (будынак) -ма, -ме, мн.
дамы, -мбў; (жсыллё, ачаг)

-му, -ме
дбма прысл.
домабудавённе [ньне] -нні
домабудаўнік -ка, -ку, -коў
домабудаўніцтва -ве
домабудаўнічы
домакіраўнік -ка, -ку, -коў
домакіраўніцтва -ве
домаўладальнік

(памянш.

-ка,

-ку,

-каў

домаўладальніца -ды, -ц
:
домаўладальніцкі

домаўладанне [ньне] -нні
домаўлаенік [сьпі] -ка, -ку,
-каў

домаўлёасвіца [сьні] -цы, -ц
домаўласніцкі [сьні]
[тк]
домаўпараёдкаванне
[ньне] -нні
дбмбра муз. -ры, -раў і

дбпіцгавы

дбпіе -су, -се, -саў

дбпуск -ку, -каў
дбпыт гыту, -ыце, -ытаў
дбпытны

дор абл., зб., -ру, -ры
дбра (пласкадонная лодка)

гры, дор

дбрага прысл.
дбраны і дардны
Дбртмунд г., Дбртмунпда,
Дбртмундзе [ньдзе]
дбртмундсекі [ндк]
дбсвета [сьве] прысл.
дбсвітак [сьві] -тку

дбсвіткавы [сьві]
дбсвіткам [сьві] прысл.
дбсвітны [сьві] разм.
дбсвіцде [сьвіцьце] -цці

дбелед [сьле] -ду, -дзе, -даў

дбследна-паказальны [сьле]
дбследнік [сьле] -ка, -ку,
-каў
дбеледніцкі [сьле]
дбследніцтва [сьле] -ве
дбследны [сьле]
дбступ -пу, -пе
дбсуха прысл., часцей да.
еўха
дбсціп [сьці] -пу, -пе, -паў
0.
дбсыць прысл.

дот ваен., дбта, доце, дотаў

дамбра
дбменнытэг.

дбтык -ку, -каў
дбтыкавы

дбмік -ка, -ку, -каў

доўг доўгу, М доўгу і даў-

,

дбменшчык -ка, -ку, -каў

доўбня -ні, -няў і даўбня

дом-музёй ддма-музёя, дбме-музёі, дамбў-музёяў
дбмна тэз, дбмпе, дбмнаў
дбмра муз., -ры, -раў

гу; мн. даўгі, -гоў
дбўга прысл.
доўгабарбды:
доўгавалакністы

(дамашняя
домраббтціца
раббтніца) -цы, -ц
дбмравы муз.
дбмысел -слу, геле [сьле],
-слаў
дон (зварот да мужчыны)

нескл.
Дон р., Дбла, Дбне

,

доўгагалбвы

ан0,

доўгажыхар -ра, -ру, -роў
доўгажыхарка -рцы, -рак
доўгайграючы
доўгатэрмінбвы

,

-цю
[сьць]
доўгацярплівасць

дбнарныфіз.
дбнарскі

доўгацярплівы

дбнарства -ве
адзінка)
допг (грашовая
-та, -гу, -гаў
донжуйй -па, -пе, -наў
допжуйнпскі
допягуйнства -ве

дбнка -ццы, -пак
-бтаў

доўгагалбвасць [сьць]
трап., -цю

-ипі
[ньце]
доўгацярпённе

дбнар -ра, -ру, -раў

допкіхбт іран.,

доўгавалбеы

-бта,

-бце,

доўгачакапы

доўгачарацкбвыбат.
доўгачасбвы
дбўгі і даўгі
доўжыцца

разм.

незак.,

Экыцца, кацца
доўжыць разх., незак. -ку,
Зтыш, -кыць, “кадр

Дбха г., Дбсе

драселіраваць
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дбхлы
дбхнуць разм., незак., -пУ,

пеш, -пе, -нуць

дбхекі
дбшка -шцы, -пак
дбшчачка -чцы [ца], -чак

ДПУ [дэпэу] (Дзяржёўнае
)
е
н
н
ё
л
ў
а
р
е
п
а
ў
н
ч
й
т
і
л
па
).,

,

гіст., н., нескла. .

драбавік разх., -ка, -ку, -коў
драбант уст, -ита, -ице
[цьце], -атаў
а
л
к
а
,
п
к
а
ш
о
д
д
а
р
т
(
с
ё
б
а
р
д

дзеных

крок-

упоперак

ваў) абл., зб., -сту, -сце

[сьце]

драбілка -лцы, -лак
,
драбільны
драбільшчык -ка, -ку, -каў
драбільшчыца -цы, -ц
драбінка -нцы, -нак
драбінкі -нак

;
драбіцчасты
драбіны -п, адз. драбіна,
-пе
драбіцца незак, дрббіцца,
“бяцца і драбіцца, -бяцца
драблю,
драбіць незак,
дробіш, -біць, -бім, -біце,

“бяць і драбіш, -біць, -бім,

-біцё, -бяць
драблённе [ньпе] -нні

драблёны
драбнаваты разм.
драбпазёміеты

драбиазём -му, -ме

драбназўбка [пк] -бцы[юц],
-бак
драбназўбы
драбнаквёткавы бат.

драбпалёссе [сьсе] -ссі
драбналісты
драбпаплбдны сад.

драбната зб., -ацё
драбпатвары
драбпатраўе -ўі [ўйі]
драбнатэмнасць [сьць] -цю
драбпашэрены
драбпёйшы
драбнёшпе [пьпе] -ппі
драбиёць пезак., -ёю, -ёбеш,
-ёе, -ёюць
драбпіца -цы, -ц
драбпіцца пезак.,

ца, -пяцца і

дрббпіц-

драбніцца,

пезак.,

драбаю,

дробпіш, -піць, -нім, зіде, -пяцьі драбніш, -піць,

-нім, -гіцё, “пяць
драбпібткі
драббк -бка [ак], -бку, -бкбў
драбы-б і -баў
драбяза зб., -зё
драбязговы разм.
драбязіць , разм,
пезак»,
драбяжў, драбязіш, -зіць,
-зім,

зяць

драбезіцё,

драбя-

дравід -да, -дзе, -даў
дравідка [тк] -дцы[цц], -дак
дравіды-даў

дравяністасць [сьць] -цю
дравяцісты
.
драга тэх., дразе, драг
драгамён дып., -па, -пе, -цаў

драгамапскі
драгіраваны
драгіраваць зак. і негак.,
-рую, -руеш, -руе, -руюць
г. Драгічына,
Драгічым
Драгічыпе

,
драгічыцскі
Драгічынскі раён Драгічып,
скага раёпа

драслайн тэг., -па, -пе, -паў
драгўн ваен., уст., -па, -не,
-наў
,
драгунскі вае!., уст.
драенпе [пьпе] мар. -ипі
дражджавальны
дражджаванне [ньне] спец.,
-нні

дражджаваны

дражджаваць спец., незак.,

дражджўю,

-ўеш,

-ўе,

-ўюць
дражджавы і дрожджавы
дражлівы разм.
дражпіяка -лцы, -лак
дражпіцца незак., дражпюся, дражпішся [сься], -ніцца, -пімся, -ніцеся, -пяцца
дражпіць пезак., дражню,
дрёжпіш, -ціць, -пім, -піце, -пяць
дражнытэхн.
дражэ н., нескл.
драздбвы

драздзяня
[здьзя]
абодвус

драіць

драздзянё
і
рознаска., для
РДМ -няці, Т

[айі]

незак,

-4ю,

-діш, -аіць, -аяць
драйв спарт., -ва, -ве

драка цясл., дрёцы, драк
дракди -па, -пе, “паў

дракбнаўскі

драла: даць драла
драма драме, драм
драмадзр заай., -ра,

“раў

“ры,

-16, -пём, -няцб, -пўць

драматург -га, -гу, -гаў

драматургічны
драматургія -іі [ійі]

драматызаваны
драматызавацца незак., -зў-

ецца, -зўюцца

драматызаваць пезах., -зўю,
-зўсш, -зўе, -зўюць
драматызацыя -ыі [ыйі

драматычнасць [сьць] -цю

драматычны

(драматычны
драмгуртбк
гуртбк) -ткё, -тку, -ткбў

драмлівы
драндулёт

разм.,

жарт,

-ёта, -ёце, -ётаў

дранік -ка, -ку, -каўі дра-

чбпік
драпічны

дранка і драніца адпаведна

-нды, -пак; -цы, -ц
дранкўля -лі, -ль, часцей
гранкўля
драннавата раз».

драннаваты раза.
дранне [ньпе] -нні
дранцвёць ]нцьве] незак.
-ёю, -беш, -ёе, -ёюць
драны
драп тэкст., -пу, -пе, -паў
драпавы
драпак (сельскагаспадарчая
прылада) -кё, -ку, -коў;
“(танец) -ка, -ку
драпанне [ньне] -пні
драпанўць разл., зак., -пў,
-пбёш, -пё, -нём, -няцё,
-пуць і драпнуць

драпаны
драпацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюц'

-ае, -аюць
драпачка -чцы [цц], -чак
драп-велюру,
драп-велюр
драп-велюры
драпбжпа прысл.
драпёжпасць [сьць] -дю
драпёжнік -ка, -ку, -каў
драпёжлпіца -ды, -ц
драпёжніцкі
драпёяшіцтва -ве
драпёжшічаць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
драпбжны
драпіна -пе, -п
драпіравінпе [(пьпе] -ппі
драпіравапы

драмашце [цьце] -ппі
драманўць зак., -пў, -нёш,

драматызм -му, -ме

-бўцаў

драпаць незак., -аю, -аеш,

-нём, мн. -няЯты, -пят, -нятам, -пятамі, -нятах
драіцца [айі] незак., -ёіцца,
-Яяцца

лрамацца незак., дрэмлецца
драмаць
незак., драмліб,
дрэмлеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
лрамгурткёвец “бўца, -бўцу,

ца

дракбиаў

ліЯдца

драбніць

дравідыйскі

драпіравяцца незак., -руюся, -рўется [сься], -рўец-

ца, -рўюцца

драпіраваць

незак,

-рую,

“русш, “руе, -руюць

драпірбвачны

драпірбўка -бўцы, -бвак
драпірбўшчык -ка, -ку, -каў
драпіроўшчыца -цы, -ц

драпкі -пак
драппуты
драпцуць разлм., зак.,
геш, -пе,

-НУ,
-нуць, часцей

драпапўць
драпры х., нескл.

драселіраванне [пьнс] -пні
драселіравацы

драселіраваць

тэх,

зак.

і
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драсён

дрыгатліва

аны

драсён бат. -сёпу, -сёпе
драсёпавыя бат., наз.

дратаванка разм., -нцы, -нак
дратаванне [ньне] -пні

дратаваныразм.
дратавацца разм,

дратўецца, -ўюцца

незак.,

дратаваць разм. незак.
дратую, -уеш, -уе, -уюць
дратва -ве
дратвенны
драўляпе гіст., -п

драўляны і дзеравяны

драўпіна -не
драўніцца-валакністы
лраўнінна-стрўжкавы [шк]
драўпінна-хмызиягбвы
драўнішы
драўняны
драфа заал., -фё, мн. дрбфы, -ф
драфіцы

драхлаець [сьць] -цю
драхаёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -ёюць

драхлы

драхма -ме, -м ё -маў

драціна разм., -не, -н
дзярўся,
драцца лезак.,
[сься], -рэцца,
-рэшся
-рбмся, дзерацёся, дзя-

руцца і дзёрціся

драць незак., дзяру, -рэш,
-р5, -рбм, дзерацё, дзя-

руць і дзёрці

драцэна бат., -не
драцянік заал.,
-каў
драцяны

-ку,

-ка,

драч заал., -ча, -чы, -чоў

дробпасялянскі

дружбацкі разм.
дружка [ші этн,
абл.,
“жцы [шц], зкак
друлша прысл.
дружнасць [сьць] -цю

дробнатаварны
дробнаўзбрысты
дробпаўласніцкі [сьпі]

дрббниены
дробны
дробныя наз.
дрббязна прысл.
дробязнасць [сьць] -цю
дрббязны

дружны
дружбк -жка [шк], -жкў,
-жкоў
друяшна -пе, -н

дрббязь -ззю [3ьзю], -зей
дрбвы дроў, дровам, -амі,
гах і дрывём, -ёмі, -ах
дрбгацца абл., незак., -аюся, -аешся [сься], -аедца,

-аюцца

дрбгаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
дрбгка [хк] прысл.
дрбгкасць [хкасьць] -цю
дрбтгкі [хк]
дрбжджавы часцей дражджавы

дрозд драздё, -дзё [зьдзе],

-дбў

дрбздзік [зьдзі] -ка, -ку,
-каў
дрбсель 7эх., э4., -ля, злі,
-ляў

дрбсельны

дрот дрбту, дрёце, мн. драты, -тоў

дрбўцы-цаў

дрбцік (кап'ё) гіст., -ка,
-ку, -каў
.
друт -га, ту
другагбднік -ка, -ку, -каў
другагбдніца -цы, -ц
другагбдніцтва -ве
другакласнасць [свць] -цю

другакласнік [сьні] -ка, -ку,

драчбна абл., кул., -пе
драчбнік -ка, -ку, -каў, час-

другаклёсціца

цей драпік
дроб -бу, -бе, -баў
дрббавы

лробналускаваты
дробпамаштабны
дробнапамёбепы і дробнамадробнасерійнаець

-цю
дробнасерыйны

лрббнасць [сьць] -дю

[сьць]

-цы,

другакласны
другакўренік [сьні] -ка,-ку,

другакўрсніца

дрббка [пк] -бцы [пп], -бак
дрбблены
дрббна прысл.
дробнааптовы эк.
дробнабуржуйзны
дробпагрупаві
дробназубчасты і дробназубчаты[пч]
дробназярністы
дробнакаліберка -рцы, -рак
дробнакаліберны
дробнакалбсы с.-г.
дробпаквяцісты
дробнакрышталічны

янтковы

[сьні]

-каў

дрббат -ату, -аце

дружыць незак.,
дружыш, -жыць,

[сьні] -цы,

“д

-кым,

друз (маса з бітага камення, цэглы, шкла і пад.)

-зу, -зе

дрўза мін., -зе, -з

друза (друз) абл. -зё
друзаваты
друзавы
“ак
друзгатаць

разм., незак.,
друзгачў, друзгочаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць

друзлаесць [сьць] -цю

друзлы
дрўзнуць разм., незак., -не
[зьне], -нуць
друід[уйі] гіст. -да, -дзе,
друідызм
-ме

гёст,, -му,

[уйі]

друідычны [уйі] гіст.

друўйскі
друк палігр,

-ку;

(кій)

разм., -ка, -ку, мн. друкі,
“кбў

друкавапне [ньне] -нні
друкаваны

друкавйцца незак., друкўюся, -ўешся [сься], -ўецца,

;
ўюцца
друкаваць незак., друкую,
“ўст, -ўе, “ўюць

друкар -ра, -ру, -роў
друкарня -рпі, -раць і

друкарскі

друкарства -ве

другакўрены
другарадны

друцкі

другаразбвы

другаразрадны
другаснасць [сьць] -цю
дрўгасны
другачаргбвы
другашліобнаець [сьць] -цю
другашлюбны
другі
другбе наз.
дружа (звяртанне да каго-н.) разм.
дружака разм., м. ДМ -ку,
Т -кам, мн. Р -к
дружалідбна прысл.
дружаліюбпасць [сьць] -цю
дружалюбны

дружба -бо
дружбак разм.,
чібў

друж,

жыце, -жаць

аў

драчка шы [ця], -чак

драчбк -чка, -чку, -чкоў

-каў
дружыцціца [пьпі] -цы, -ц
дружинны

друўзачка разм., -чцы [цц],

дрожджы дражджэй
дрбжкі [шк] -как

-каў

дружіцнік [цьпі] -ка, -ку,

т

незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

-кё,

-кў,

,

Друць р. Друццю [цьцю]

дручбк -чка, -чку, -чкоў
друшляк -ка, ЕЎ, -кбў

Друя г. п., Друі

дрыблінг спарт, “гу
дрыварзны

дрыпвасёк -ка, -ку, -каў

дрывбтия і дрывбтпік адпаведна -ні, -ияў; -ка, -ку,

-каў
дрывянь
,
дрыгавічія гіст., -чоў
дріягаппе [ньне] разм., -иші

дрыганўцца

зак,

-іўся,

-нёцца,
[сься],
-ибшся
-цёмся, -нядбся, -нуцца
лрыганўць зак., -пу, -пёш,

6, -пём, -няцё, -нуць
дрыгатліва прысл.

дубяпець
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дрыгатлівы
дрыгатлівы
-нні,
[ньце]
дрыгацёние
-наяў
незак.
дрыгацёць разм.
-ціць, -ЦЯць
дріягаць разм., незак., -аю,

[ньне]
дрэвапаеаджэнние
-пні, -пняў
дрэванадёбны я
.
дрэвастбй -бю, -01 [сш]
дрэднбут -ута, -уце, -утаў
Дрэздэн г., Дрэздэна, Дрэз-

дрыгва -вё

дрэздэнскі

-аеш, -ае, -аюць

дрыгвяніеты
дрыгвяны

дрыгнуць разм.,

зак.,

-ну,

гнеш, -пе, -пуць
дрыгбтка разм., -тцы [ац]
дрыгбтка прыса.
:
дрыгбткі
дрыгбтцы

дрыжака абл., бцы.

дрыжальны і дрыжлівы
дрыжапне [ньне] -нні ідрызконне
дрыжаць пнезак., -яіў, -лыш,
-кыцё,
-кым,
жыць,
-жёць і дрыяць
7
.
дрыжачы

дрыжлівы часцей дрыжальпы
дрыжиікбат., -ку

дрыжыкі -каў
дрыжнпе [ньне] -нні, час.
цей дрыжанне
дрыжэць незак., -кў, -ныш,
-жыцё,
-ям,
зкиць,
-жёць, часцей дрыжаць
дрызіна -не, -н
дрыль -ля, -лі, -лёў
дрымбта -бце
дрымбтпа прысл.

дрымбтнасць [сьць] -цю
дрымбтны

разм.,

.
-шцы,

[ньце]

разм.

дрінкаць разжм., незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
дрыпчаць і дрынчэць разм.,

незак., для абодвуг -чу,

“ыш, -чыць, “Чым, -чыдб, -чаць
дрыпаць разм., незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
Драса р., Дрысе
дрысенскі

дрыфтэр

.

мар.,

“ра,

-ры,

“раў

дрыфтэрны
дрыхнуць разл., незак., -ну,
“пеш, -не, -нуць; дрихпуў,
“нула, -пулі
дрыйда міф., -дзе, -д

дрэва -ве, мн. дровы, дрэў

і дрэваў
дрэпаапрацбвачы
дрэваапрацбўка -бўцы, -бвак
дрэваапрацоўчы
прэваапрацоўшчык-ка, -ку,

-каў
дрэвабстби буд., -пу, -це
дрэвавыі дрэўны

дрэваёд згаал., -да, “дзе, -даў

дубаватасць

разм,

дубам прысл., разм., часцей
дыбам
дубанбе заал., -са, -се, -саў
дубасіць разм., незак., ду-

дрэйфаваць пезак., дрэіфўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
,
дрэйфавы
незак.
рагм.,
дрэйфіць

башу,
-сяць

«флію, -фіш, -фіць, -фяць

дрэйфўючы
дрЭма разм., -ме

[сьць]

-дю
дубаватыразм.
дубальт аба., -льта, -льце,
-льтаў
дубальтбвы разл.
дубальтбўка разм., “бўцы,
-бвак

,

дрэйф -фу, -фе, -фаў

дрыгвісты

дрымўчы
дрындўшка
-шак
дрыцканне
-яні

дэе

дуба прысл.

-сіць,

дубасіш,
,

дубёц дубца [пц], -ды, -цёў

дуббць негак., -ёю,

,

дрэна тэг., -пе, -н

-ёе, -бюць

дрэпаж мед., тэт., зкў, -жыЫ,

дуб'ё разм., зб., дубі
дубільнік -ка, -ку, -каў

зкбуў .
дрэпажавапне [ньне] -нні .
дрэпажавёцца незак., -кУецца, -кўюцца
дрэнажаваць зак. і незак.,

дубільны
дубільня -льні,

-лень

дубільшчык -ка, -ку, -каў
Хх

дубіна -не, -н
дубінка -пцы, -нак

незак,

дўбіцца,

дрэнаўкаёдчык [чч] спец.,
1
-ка, -ку, -каў
дрэпіравацца мед., незак.,
“руецца, -руюцца

дубіцца

“рую, -руеш, -руе, “руюць
дрэнпа прысл.
дрэннавата разм., прысл.
дрэннаваты

дубка [пк] прыс...
дублённе [ньне] -нні
ная
дўблены
дублёт -бта, -ёце, -ётаў
дублётны
дублёнка -нцы, -пак
дублёны

дрэпіраваць зак.

і

незак.,

дрэннае каз.

дрэнны
дрэнчыць

абл.,

незак.,

-чыць, -чаць
дрэнь разм., -нню [ньню]
ДРЭС [дрэс] (Дзяржаўная
электрычная

раённая

станцыя) ж., нескл.

дрэсіраваны

дрэсіравёацца незахк., -руец-

да, рўюцца

дрэсіраваць незак.,

“рўеш, -рўе, -рўюць

-рўю,

дрэсірбвачны
дрэсірбўка -ўцы
дрэсіроўшчык -ка,-ку, -каў
дрэсіроўшчыца -ды, -ц
дрэўка -ку, дрэвак і дрэўкаў
дрэўны часцей дрэвавы

дрэўца -цы, -цаў
ДСТ [дээстэ]

(добраагвбт-

нае спартыўнае
ства) н., нескл.

ДТСААФ

тавары-

[дэтэсааф]

(дао-

браахвбтнае
таварыства
садзёйнічання арміі, авіяцыі і фабту) м., ДТСААФа,

ДТСААФе
дуаён дыпл., -па, -по, -наў
дуалізм філас., -му, -ме
дуаліст -ста,

-стаў

-сце

[сьце],

дуалістычны філас,
дуб (дрэва) дуба, дўбе, мн.
дубы, -ббў; (драўніна і

36.) дубу, дўбе

і

-льняў

саўю, -жўеш, -кўе, -жўюць

дрэнажны

-ёеш,

цца
лўбя
дубіць незак.,

а,
дублю, ду-

біш, дўбіць, дўбім, дўбі-

це, дўбяць

дублёр -ра, -ру, -раў

дублёрка разм., -рцы, -рак

дублёрскі
дублікат -ёта, -аце, -атаў
дублікатны
Дублін г., Дўбліпа, Дубліне
дўблінскі

дубліраванне [ньне] -нпі
дудбліраваны
дубліравацца незак., -руец-

ца, “руюцца

дубліраваць

незак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

дубліруючы
дублёй гіст., -па, -пе, -паў
дубль разм., -ля, -лі, -ляў
дубляж -ну, -ніы
Дубна г. і р., Дубнб
дубпіпекі

дубпяк -ку, -коў

.
дуббвы
дуббк -бка [пн], -бкў, -бкоў
дубрава і дубрбва адпаведна -ве, дубраў; -бве, -бў
дубрбвепекі

Дубрбвенскі

раёй

Дубрб-

венскага раёпа

дубрбўка бат., -бўцы, -бвак
Дуброўпа г. п., н., Дуброўпе

дубрбўны
дубчык [пч] -ка, -ку, -каў
дубяпёсць незак, -ёю, -ёеш,
-ёс, “ёюць
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дубяні
дуга дузё, мн. дўгі, дуг; з

дўмскі гіст.
Дупай р., Дупая,

дугавытэг.
дугападбдны
дугбй прыся.

дупайскі
дупгапе -и
дунгапін -па, -пе, жн. дупгане, -н

ліч. Ф, 3, 4- дугі.

дуда дудзе, мн. дуды, дуд;

з ліч. Ф, 9, 4--дуди
дудак заал., абл. -кё, “КЎ,
.
-кбў
дудар “ра, -ру, -рбў
дудачка -чцы [цц], -чак

дуддзё [дзьдзё] разм., 36.
-ддзі

дудзёцце [ньпе] -нні

дудзёць незак., -дў, -дзіш,
гдзіць, -дзім, “дзіцё, -дзйць

дўдка [тк] дўдцы [цц], дудак
ду,дкаваты [тк]
дўдкавы [тк]
дудкі [тк] разм., выка.
дуднік бат., -ку, -каў

дудўк муз. -ка, -ку, -коў
дудўкацца разм., незак,

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, “аюцца
дудўкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюдь
дужа разм., прыса.:.
ду жаваты разм.
дужанка разм., -нцы, “нак
дўжанне [ньне] разм., “ні
ду касць [сьць] -дю
дужацца разхм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-гаюцца
дўжаць (асільваць, перамагаць) разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ду:жка [шк] кцы [шц], -как
дужы
дуяізй прыса.
дулізйшы
дужць (станавіцца дужэйшым) разм., незак., -бю,
-беш, -зе, -Зюць
дўйка абл., дўйцы

дукат гіст., -ата, -ёце, “таў
дўла--ле, -д і -лаў
дулёб гіст., -ба, -бе, -баў
дулёбыгіст., -баў
дуліна абл., -не, -н
дўльны
дульціян ім», -ну, -не

дульцынёя зсарт., іран, -ёі
ейі, -ёй
дўля -лі, -ль і -ляў
дўма -мс, -м
дўмацпе [пьне] -пні
-аецца,
незак.
думацца
гаюцца
думаць незак.,

-аю, .“-аеш,

-ае, -аюць
дўмаючы
дум-дум ваеп., нескл.
думец гіст., разм., лўмца,
гу, “даў

дўмка -мды, -мак
дўмны
дўмпер тэг., “ра, -ры, -раў,

думикар чыг., гра, -ры, раў

[айі]

Дупаі

дупгацка -нцы, -пак
ду игапскі

дўнуць разм., зак., -пу, пеш,
-пе, -пуць, часцей дзьмухгуць
дўпель заал., -ля, -лі, -ляў
дўпельца н., -цы, -даў

дуплаватаець [сьць] -дю
дуплавёты
дўплеке тэг, -са, -се, -саў
дўплекены
дуплёт -бта, -бце, -ётаў
дуплісты,
дуплб -лё, мн. дўплы, -лаў;
з ліч. 9, 8, 4-- дуплы
дуплйнка -нцы, -нак
дупаЯны
дупяліны заал.
дур разм., м., -рУ, -ры

дуралюмін -ну, -не
дўраньдўрня, -ню, -няў

дурасліва [сьлі] прысл.
[сьлівасьць]
дураслівасць
“цю

дураелівец

сьлі]

Зўцу, -іўцаў

-ўца,

дураелівы [сьлі]
-іўцы,
дураеліўка [сьлі]
“івак
дўраець [сьць] -цю, -цей
дурата разм. -ацё
дурман-ну, -не
дурмёніцца незак., -ніцца,
“няцца
дурманіць незак., -ню, -ніш,
-ніць, -няць
дурманлівы
дурманны
дурманячы

дурпаватасць [сьць] рагх.,

-цю
дурнаваты

дурнап”:'яц бат., -ну, -не

дурнап”;янавы
дурната -ацё, часцей дурнбта
дурная наз.
дурнёй прысл.

дурнейшы
дурпёпькі
дурнёць рагм., незак., -ёю,
-беш, -ёе, -бюць

пагард,
разм,
дурпіла
агульн., м. Д -лу, Т -лам,
М -ле; ж. ДМ -ле, Т -лай
і -лаю, мн. Р -л і -лаў

хуріца разм., лаянк., -цы,

адз.
дурніцы (ягады) дурніца, -цы
дурнічпік бат., зб., -ку
дурпічыпа,-пе, -п
дурябта -бце і дурпата
дурны прым., наз,
дурбпік разм., -ка, -ку, -каў

дурбпы разм.
дуўрра бат., н., -ры
дўрыкі разлм., -каў
дурила разм., агульн., м.
Д -лу, Т -лам, М -ле; ж.
ДМ-ле, Т -лай і -лаю,мн.
Р-лі-лаў

дурыцца разм., незак. дурўся,
дўрышся
[сься],
“рыцца, -рымся, -“рыцсся,

“рацца

дурыць разм., незак., дурў,
дуры, -рыць, -рым, -рыце, -раць
дурэць разм., незак., -ёю,
«Беш, -5е, -Эюць

дуст зім,
[сьце]

дўсту,

дўсце

дутар муз., -ра, -ры, -рбў
дўты
дутыш

заал.,

-ша,

-шы,

-шаў
дуумвір гіст., -ра, -ру, -раў

дуумвірат гіст., -йта, -ёце

Дуўр г. Дўўра, Дўўры
дўўрскі

дух (псіхічная здольнасць,

маральная сіла, сутнасць)

дўху; міф., рэл., дўха, -ху

і -се, -хаў
духабёр і духаббрац рэл.
адпаведна -ра, -ру, “раў;
“рца, -рцу, -рцаў
духаббрка -рды, -рак
духаббрскі
духаббрства -ве
духавёнства 3б.,

духавы

духаён -на, -не, -наў

духаншчык -ка, -ку, -каў
духаншчыца -ды, Д.
духата дацё і душната
духі -хбў
духмёнь рагм., -нню [мыле]
духмяна прыса.
духмянасць [сьць] -дю
духмяніцца незак., -ніцца,
ляцца
духмяпіць незак., -ию, гніш,
“ніць, -няць

“духмяны

духбўка -бўцы, -бвак

духбўпа прысл.

духбўнаець [сьць] -цю
духбўцік -ка, -ку, -каў
духоўны
дўцца разх., незак, дўюся,
дўешся (сься), дуецца,
дўюцца, часцей дзьмўцца
дуць разм., незак, дўю, дуеш, дўе, дуюць, часцей
дзьмуць
дўчэ м., нескл.

душ (прыстасаванне) дўша, -шы, -шаў; (працэду-

ра) душу, шы

душа -шы, мн. дўшы, -ш
душаваяназ.
душавы
душагрэйка разм. -Зйцы,
-бек
душагўб раг», -ба, -бе, -баў

220

душагубка
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душагўбка [пк] разм., -бцы
[пц], “бак

душагубства [пств] разм.,
-ве
Душалбё г., м. нескл,
душанбінскі
душаны

душапрыказчык [шч] уст,
юр., -ка, -ку, -каў
душапрыказчыца [шч] уст.,
юр., “цы, “Д
дўшачка разм. -чцы [цц],
чак
разм.,
душашчыпальны
іран.
дўшша прысл.

душцавата разм., прысл.
душцаваты разм. .
,
душната разм., -ацё, часцей

.
а
дух
о
душнік -ка, -кў, -коў

дўшны
;
;
душбк спец., іран., дуінку
душыцель -ля, -лю, -ляў
душыцца незак., душуся,
дўшышся [сься], -пыцца,
-шымся, -шыцёеся, -шацца
душыць незак., душу,

дУ-

шыі, -ЦЫць, -шым, -шыце, -шаць

душэўна прысл.
душэўнасць [сьць] -цю
душэўны

дуэліст уст., -ста, -сце
[сьце], -стаў сё дуэлянт
дузль -ллю [льлю], -лей
дубльны
дуэлянт

уст.,

-нта,

-нце

[пьце], -нтаў, часцей дуэліст
дузння [ньня] уст., -іші,
шяў,
,
,

дузт дуэта, дубце, дуэтаў
дузтны
дыба гіст., -бе, -б

дыбазбл фарм., -лу, -ле
дыбам прысл. і дубам

дабарам разм., прысл.
дыбаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
дыбачкі: па дыбачках, па
дыбачкі
дыб-дыб выкл.
дыбіцца пезак., -біцца, -бяцпа

діибіць незак., -блю, -біш,
“біць, -бяць

дыбка [пк] прысл.
дыбкі [пк]: па дыбкі

шых сапоўпікаў; устапо-

пазва зборніка

шаў) -па, -не, -паў

вер-

дыванбвы (які мае адкосіны да ткацкага вырабу)
дыванбк
(ткацкі
выраб)
-пка, -нку, -нкбў

дываншчык (майстар па
вырабу дываноў) -ка, -ку,

хаў

спец.,

дывергёнцыя

траходзе, дызоль-электрагыі

[ыйі]
дыверсант -нта, -нде [пьце],
-нтаў

дыверсайтка

лцы

[нд],

-так
дыверсёнцкі
дыверсійны
-ыі
дыверсіфікацыя эк.,
[ыйі]
,
дывёрсія -іі [ійі], -ій
дывертыикул «хед., -лу, -ле
дывертыемёнт [сьме] -пта,

-пце [ньце], -нтаў

дывідэід

эк.,

-дДу,

-дзе

шьдзе], -даў

хбдаў

дізель-электрахбдны
дызелявбз Тэх., -За, -зе, -заў

дызентэрыішы

дызентэрыя -ыі [ыйі]

Дыксап г. ў в.
Дшксапе

Дыксапа,

дыикеанскі
дыксіленд муз., -да, -дзе
дыктавённе [ньне] -ппі
дыктаваны

дыктавёцца незак., дыктў,

ецца, “уюцца

дыктаваць незак., дыктую,
-усш, -ўе, -ўюць
дыктант -пта, -нце

-нтаў

[пьце],

.
дывідзндны
дывізіёц -на, -не, -наў
-пцыЫ,
разм.,
дывізіёнка
“пак

дыктар -ра, -ру, -раў

дывізіённы

діктарстваваць незак., дыктарствую, -уеш, -уе, -уюць
дыктат -йту, -аце, -атаў

дывізія -іі [ійі], -ій
дывініл 2ім., -лу, -ле
дыгіталіе бат., фарм., -су,
-се
дыдактызм кніжн., -му, -ме
дыдактык -ка, -ку, -каў
дыдактыка -ыцы
дыдактычны
дыёз муз., -за, -зе
дыёзны

дыёта -ёце, -ёт
дыеталёгія -іі [ійі]
дыетатэрапія -іі [ійі]
дыётнік разм., -ка, -ку, -каў,
часцей дыётык
дыётны

дыетблаг -га, -гу, -гаў
дыетхарчаваённе [пьпе] (ды-

дыктарка разм., -рды, -рак
дыктарскі
дыиктарства -ве

дыктатар -ра, -ру, -раў

дыктатарскі
дыктатарства -ве
дыктатарстваваць
незак.
-ствую, -ствуеш, -ствуе,
-ствуюць
дыктатура -ры,-р
дыктафбк -на, -не, -паў
дыктафбнны
рагм.,
-бўцы,
дыктбўка
-бвак
дыкцыя -ыі [ыйі]
дылатамётрыя -ыі [ыйі]
дылатбметр фіз., -ра, -ры,

граў

дылда разм., пагард., -дзе,

дыётык разм., -ка, -ку, -каў

-д,
дылёма -ме, -м

і дыётнік
дыётыка -ыцы
дыетычны
дыетэтыка -ыцы

дылетаёпт -пта, -пце [пьце],
“атаў
дылетаптка -тцы [н'ц], -так
дылстантызм і дылетанцтва

етычнае гарчавённе) -нпі

дыетэтычны

адпаведна -му, -ме; -ве

дыёд радыё, -да, -дзе, -даў
дыёптр тэх., -ра, -ры, -раў
дыёптраны

дылстапцкі

дыёптрыка -ыцы

дыліжёне -са,

дызелебудаванне [пьпе] -нпі

“саў
дыліжансавы
дылійскі
дылбгія літ., -і [ійі]
,
дыліювій геал., -ію, -іі [ій]

дызеліст -ста, -сце [сьце],

дылювіяЯльны
дыля абл., -лі, -ль

дызайн -пу, -пе
дызайнер -ра, -ру, -раў
дызартрыя мед, -мі [ыйі]
дызаеацыяцыя -ыі [ыйі]
дызелебудаўнічы

дыбі: па дыбы
дывёац (ткацкі выраб) -ца,
-иё, -пбў; (савет вышэйва;

дывёацшчыца -цы, -Ц

-стаў

дызель -ля, -лі, -ляў
дызель-капар дызель капа-

ра, дызель-капары,
зель-капараў

ды-

дызель-матор дызель-матб-

ра, дызель-матёры, дызель-матбраў
дызель-матбрны
дизельная хаз.
дызельны
дызель-элсктрахбд дізельэЭлектрахбдда, дызель-элек-

дылёўка абл., -ёўцы, -ёвак
Дылі г., м., нескл.

-се

[шцьсе],

дым -му, -ме, жн. дымы,
-мбў
дымаадвод -да, -дзе, -даў
дымаадвбдпы
дымавыя

дымагарны:

дымагарная

труба

,

дымакур абл., -ра, -ры, -раў
дымамаскіравальны ваен.
дымамаскіравацне
“нні
дымапуск ваен., -ку

дымар -ра, -ры, -роў

[цьне]
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дымарфізм

ЛЬН,

дымарфізм біял., мін., -му,
-ме

дымасбес тэгх., -са, -се, -саў

дымаўтваральны

дымахбд -да, -дзе, -даў
дымахбдны

дымедрба фарх., -лу, -ле

дымёцца

-міцца,

незак,

-мяцца

дымёць незак., -міць, “мяць
-міцца,
незак.,
дыміцца
-мяцца
дыміць незак., -млі, -міш,
-міць, -мім, -міцё, -мяць
дымка дымцы
дымлепы
дымлівы
дымна прысл.
дамніца бат., -цы, -Ц
дымны

-ра,

палеант.,

дынама н., неска.
чі
дынамакардыяграфія
[йі]
дынёмадынаёма-машына
машыне, дынама-машын
дынамаметрычны
дыпамамётрыя -ыі [ыйі]
дыпамізм-му, -ме
дынамік -ка, -ку, -каў
дынаміка -іцы

-ку,

-каў

дынамічна прысл.

дынамічнасць [сьць] -цю
дынамічны
дынамка -мцы, -мак

дынамбграф -фа, -фе, -фаў
дынамбметр -ра, -ры, -раў
дынар -ра, -ры, -раў

дынарый гіст, -ЫЯ, гыі
[ыйі], -ыяў
дынае тэг., -су, -се
дынастычны
дынастыя -ыі [ыйі], -ый
дыпатрбип фіз., -ну, -пе, -паў

-ЫЯ,

-ыі [ыйі], -ыяў
дынга заал., м., нескл.
дінны

кур'ёр) -ра, -ру, -раў

дырыжбрства разм., -ве
дырыжйраванне [(цьне] -нні
дырыжыраваць незак., “рую,

“руеш, -руе, “руюць
дырэктар -ра, -ру, мн. дырэктары, -раў
-ёце,
-ата,
дырэктарат
-атаў
дырбктарка

разм.

-ку,

-рцы,

-рак
дырэктарскі

дырэктарства -ве
дырбктарстваваць разм., незак., -твую, -твуеш, -твуе,
-твуюць
дырбктарыха разя., -ысе,
-ых
дырэктбрыя гіст., -ыі [ыйі]

ды-

пламуюся, -ўсшся [сься],
-уецца, -ўюцца
зак. ё пезак.,

дырэкцыя -ыі [ыйі], -ый
дысанаваць муз., незак,
-аўю, -нусш, -нўе, ліўюць

дысапапе -су, -се, -саў
дысанўючы
дысацыяцыя гім., фіз., всігал., -ыі [ыйі]

дысгарманіраваць [зг]
зак., -руе, “руюць

дысертабельны разл.
дысертант “пта, -цце [цьце],
-нтаў
дысертантка -тцы[п'ц], -так
дысертанцкі
дысертацыйны
дысертацыя -ыі [ыййЙ, -ый
дысідзит -пта, -нце [пьце],
-“птаў
дысідэнтка “цы [п'д], -так
дысідзнцкі
дысімілявацца хезак., -люецца, -лююцца
дысімілятінўны
дысіміляцыя -ыі [ыйі]
дысіпацыя фіз., -ыі [ыйі]
дыск -ка, -ку, -каў
дыскаббл спарт., -ла, -ле,

-лаў
дыскабдолка -лцы, -лак
дыекаванне [ньне] -нні і
дыскбўка
дыскавацца незак., дыскў-

де-

дыегарманічны [зг]
дысгармёбнія [зг] -іі [іі8]
дысёктар тэг., -ра, -ры, -раў

,

ецца, -ўюцца

дыскаваць незак., дыскўю,
гУеш, -уе, зуюць

дыскавы
дыскамётр -ра, -ры, -раў
дыскаміцэт бат., -Эта, -зце
дыскамфбрт -рту, -рце
дыскамфбртны
дискант хуз., -пта, -нце
[ньце], -нтаў
дыекаптаванне [ньне] фін.,
-нпі
дыскантаваны фін.
дыскантавацца фін., незак.,

-тўецца, -тўюцца

дыскантаваць

дырэктыўны

кбрпус) -са, -се, -гаў
дыпкур'ёр (дыпламатычны

дыпламаваць

-ыхаў
дырыжабельны
дырыжаблебудаванне [ньне]
-нні
дырыжаблебудаўнічы
дырыжаблевы
дырыжабль -ля, -лі, -ляў

дырэктыва -ымве, -ыў

дыпкбрпусе (дыпламатычны

пнезак.,

дыптых лмаст., -ыха, -ыху,

дырэктріяса -се, -с

дня -пі, -ць

дыпламаваны
дыпламавацца

-каў
дыплбмніца разм., -цы, -ц
дыплбмны
дыпбль эл., -ля, -лі, -ляў
дыпбльны

дырыжбрскі

дынамітавы і дынамітны

-хка,

“да,

дырыжбр -ра, -ру, -раў

дыпаміт -іту, -іце

дыплакбк бакт.,
-каў

-цю
дыпламатычны

дыпеамёпія хмед., -іі [ійі]

дынамаграма -ме, -м

палеант.,

дыпламатычна прысл.
дыпламатыичнасць
[сьць]

дыплабмипік разм. -ка, -ку,

“ры, -раў

дынатэрый

дыпламатыка -ыцы

дыплбідны[ойі]
дыплбм -ма, -ме, -маў

дына фіз., -не, -н

-ка,

дыпламатнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

-дзе, -даў

дымчата-шбры

дынамітчык [чч]

[цу], “так

дыпламатыя -ыі [ыйі]
дыплапія мед., -іі [ійі]
дыплбід [ойі] біял.,

дымбк -мку, -мкоў
дымбрфниы мін., біял.
дымчасты і дымчаты

дыпазаўр

-ўе,
дьшламўю, -ўеш,
-ўюць
дыпламант -ита, -нце [ньце],
-итаў
дыпламёантка -тцы [н”д],
-так
дыпламат -ёта, -дце, -йтаў
-тцы
дыпламітка разм,

дыскрымінайт

фіх.,

“тўю,

“тўеш, -тўе, -тўюць
дыскантбвы муз.

дысканцёр фік., (асоба) -ра,

ў;ў (установа) -ра,
,, -ра
-ру
“ры -ра

дыскападобны

дыекатэка муз., -Зцы, -к
дыскатэчны
дыскваліфікаваны
дыскваліфікавацца

кніжн.
зак. і незак., -кўюся, -ку-

ешся [сься], -куўецца, -кўюцца

дыекваліфікаваць зак. і не-

зак., -кўю,
-кўюць

-куеш,

-кўе,

дыскваліфікацыийны

дыскваліфікацыя -ыі [ыйі]

дыскбит фін.
[пьце], -птаў

-пту,

-пце

дыскбитны і дыскбнтавы
фін.
дыскбўка -бўцы, -бвак, часцей дыекавапне
незак.,
дыскрымінавацца
-иўецца, -нуюцца

дыскрымінаваць зак. ў незак., -иўю, -пўсш, -нўе,
ўюць
“ра,
дыскрыміпатар тэг,
гры, -раў
дыекрыміпйінт

гпце [ньце]

“ат.,

-ита,

дыядэма
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дыекрымінацяішы
дыекрымінйцыя -ыі [ыйі]
дыскрэдытаванне [ньпе] -нні
дыскрэдытаваны
дыскрэдытавацца

дыспут -утцуь, -нуецзеа,к.-,ута-ўт,ую,
дыспутаві

незак.,

“туецца, -тўюцца

дыскрэдытаваць зак. ў

не-

дыфракцыйпы фіз.
дыфракцыя -ыі [ыйі]

таў

дыфтангізацыя
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дыстапцыя -ыі [ыйі], -ый
дыстбрзія мед., -іі раў ...
дыетбрсія фіз., мед., - [1]
дыстан, мед,

дыекрэтны лат.

дыстрафія -іі [ійі]
дыстрбфік разм., -ка, -ку,

дыскусійны

дыстрбфны
дыстрыбутыўнасць

-дцю

-каў

дыскрэцыйпы паліт. юр.
дыскурсіўны філас., лог.

дыскусіравацца і дыскуці-

равацца незак., для або-

двух -руецца, -руюцца

дыскусіраваць і дыскуціраваць незак., для абодвух

“рую, -руеш, -руе, “руюць
дыекўсія -іі [ійі], -ій
дыелакацыйны
дыслакацыя -ыі [ыйі]
дыслацыраваны
дыелацыравацца зак. і не-

зак.,

-руюся,

-руешся

[сься], -руецца, -руемея,

“руецеся, -руюцца

дыелацыраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе,

“руюць

дыеменарэя лед., -зі [эйі]
дыспазітыўнаець [сьць] юр.,

-дю
дыспазітиўны
дыспазіцыя -ыі [ыйі], -ый
дыспапсёр хед., -ра, -ры,

“раў.
дыспансёрны

ёі

незак. -зўюся, -зуешся
[сься], -зўецца, -зўюцца

дыспапсерызаваць зак.і незак., -зўю, -зуеш, -зўе,
“зўюць

дыспансерызацыя гыі [ыйі]

дыспаратнылог.

дыспепеічны [сьпе] мед.
дыспспсія [сьпе] мед., Зі

[Ў

дысперсійны

[сьпе]

фіг.

мат

дыспёрсія [сьпе] фіз., мат.,
зі [ійі]
дыспёренасць [сьпе] [сьць]
фіз., -дю

дыспёрены[сьпе] фіз.
дыспётчар [сьпечч] -ра, -ру,
“раў

дыспётчарка [сьпечч] разм.,

“рцы, -рак

дыспётчарская
наз.

[сьпечч]

дыспётчарскі [сьпечч]
дыспетчарызацыя [сьпечч]
спец., -ыі [ыйі]
дыепрапарциянёльнаець
[сьць] -дю
дыспрапарцыяна4льны

[сьць]

-цю

дыстрыбутыўны мат., лінгв.
дыстрыбўцыя лінгв. -ыі

,
[ыйіў
дыстыляванне [ньне] -нні
дыетылявапы

дыстылявацца незак., -лбецца, -лююцца
дыетыляваць

зак. ё незак.,

-люю, -люеш, -люе, -ліо-

юць

дыстылят -йту, -яце
дыстылятар тэз., -ра, зры,

0,
граў
дыетыляційны

дыстыляцыя -ыі [ыйі]
даетых літ., -ха, -ху, -хаў
дысцыпліна -пе; (вучэбны
прадмет) -не, -н
дыецыпліпавана прысл.
[сьць]
дыецыплінаванаець
-дю

дыецыплінаваны
дысцыпліпавацца зак. і не-

зак.

дыспансерызавацца зак.

дыфманёметр фіз., -ра, -ры,
“раў

-туеш, -туе, “туюць

дыстанційны

зак., -тўю, с-тўеш, -тўе,
,
-тўюць
дыекрэдытацыя -ыі [ыйі]
дыскрутца прысл.
дыекрэтиасць [сьць] мат,

дыфірамб -ба, -бе, -баў
дыфірамбічны

-нўюся,

-нуешся

[сься], -нўецца, -нўюцца

дыецыплінавёць зак.
зак., -аўю, -нўеш,
-нўюць
дысцыплінарны
дыецыплінка разм.,
чцы
дыурэтычны фарм.
дыурэцін -пу, -не
дыфамацыя юр., -ыі

ў не-нўе,
іран.,

[ыйі]

дыфаегён [зг] 2ім., -ну, -пе
дыферэпт лмар., -нта, -пце
[ньце], -итаў
дыферэптбметр мар., “ра,

,
аў
ры
“р
дыферэпціравала

дыферэнцыраванне [пьпе]
-нні
дыферэнцыраваны
дыферэнцыравацца зак. ёў
незак., -руецца, -руюдца
дыферэнцыраваць зак. і не-

вак, -рую, -руеш,
“руюць

-руе,

дыферэпцырбвачны
дыферэпцырбўка -бўцы

дыферэпцыл мат., тэт., -ла. з

“ле, -лаў

дыферэнцыйльны хат., эк.
дыферэнцыяцыя -ыі [ыйі]

пінгв., -ыі

[ыйі]
дыфтангічны
дыфтбиг -га, -гу, -гаў
дыфтэрыйны
дыфтэршт разм., мед., -ыту,
-ыце
дыфтэрытны
дыфтэрыя мед., -ыі [ыйі]

дыфўзар тэг., радыё, -ра,

“ры, -раў

дыфузійны фіз.
дыфузія -іі [ійі
аабула
дыфундзіраваць [ньдзі] фіз.,
зак. і невак., -рую, -руеш,

“руе, -руюць
дых разм., -ху
дыхавіца -цы
дыхавічны
дяхальны
дыхальца бат., заал., н.,-цы
дыханне [ньне] -пні

дыхатамічны спец.
дыхатамія -іі [ійі]

дыахацца незак., -аецца
дыхаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

дыхлорэтан гім., -ну, -не

дыхнуць зак., -нў, -пёш,-нё,
-пём, -пяцё, -нуць
“дыхраізм [айі] фіз., -му, -ме
дыхт: даць дыхту
дыхтбўна абл., прысл.
абл.,
дыхтбўнаець [сьць]
-цю

дыхтбўныабл.
дыхцёць абл., незак., -ціць,
яць

дышаль дышля, -лі, -ляў
дышальны і дишасвы

дыэлёктрык фіз., -ка, -ку,
-каў

дыэлёктрыка фіз., -ыцы
дыэлектричны
дыябаз геал., тэг., зу, -зе
дыябазавы
дыябёт -бту, -ёце

дыябётык разм., -ка, -ку,
-каў
дыяганалевы тэкст.
дыяганаль лмат., ж., -алю

[льлю], -лей; тэкст., М»

-лю,-лі
дыягацйльна прысл.
дыягацйльны мат.

дыягпаз -зу, -зе, -заў
дыягнаставацьзак. і незак»

-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць

дыягнастычлы

дыягнбст -ста, -сце [сьце],

,
-стаў
дыягнбстык -ка, -ку, -каў
дыягпбстыка -ыцы
дыяграма -ме, -м.
дыядэма -ме, -м
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дыякан -на, -пе, -паў
дыяканіха разм., -ісе, -іх
дыяканскі

дыякапства -ве
дыйкапстваваць незак., ды-уеш, -уе,
Яканствую,
-уюць
дыякрытійчны лінгв.: ДыЯ-

крытычнызнак
дыялагічны

дыялёкт -кту, -кце, -ктаў

дыялектаграфія лінгв., -іі
.
[йі]
дыялекталагічны
дыялекталёгія -іі [ійі]
дыялёктны
дыялектблаг -га, -гу, -гаў
дыялектызм -ма, -ме, -маў
дыялёктык -ка, -ку, -каў
дыялёктыка -ыцы

дыялектычна прысл.
дыялектычны
дыйліз фіз., -зу, -зе

дыялізатар -ра, -ры, -раў
дыялёг -га, -гу, -гаў

дыямагнетызм фіз., -му, -ме
дыямагнітны
дыямёт (дыялектычны ма-

тэрыялізм)

разм.

-ёта,

-аце

дыямёнт -нта, -нце [ньце],
-нтаў

дыямёнтны і дыямёнтавы
дыяметр -ра, -ры, -раў
дыяметральна прысл.

дыяметральны
дыяміп гхім., -ну, -не
дыянін фарм., -ну, -не
-ыиве,
-ыва,
дыяпазітыў
гнваў
дыяпазітыўны

дыяпазби -ну, -не
дыяпраёктар тэг., -ра, -ры,

.
аў
«р
дыяцтрыйны

дыяптриметр фіз., -ра, -ры,

граў о
дыяптрычны
дыяптрыя -мі (ыйі, -ый
дыярама -ме, -м
дыярйт геал., -ыту, -ыце
дыярытавы
дыяспара -ры
дыяспбра біял., -ры, -р
дыястаз хім., -зу, -зе

дыястала фізіял., -ле, -п

дыятамбя бат., -бі [ейі
дыятбніка муз., -іцы
дыятбз мед., -зу, -зе
дыятэрмічцасць [сьць] фіз.,
-цю
дыятэрмічны
дыятэрмія мед., -іі [ійі]
дыяфільм -ма, -ме, -маў
дыяфрагма анат., фіз., -ме,
-м і “маў
[пьпе]
дыяфрагмавание
фіз., -ппі

дыяфрагмавёапы фіз.
дыяфрагмаваць фіз., зак. і

незак., -мўю, -мусш, -муе,

-муюць

дыяфрагмавы
дыяхранічны лінгв.
дыяхранія -іі [ійі]
дэбаркадзр зра, -ры, -раў
дэбатавацца шпезак., дэба-

туецца, -ўюцца

дэбатаваць незак., дэбатўю,

ць
“ўю
-ўе,
,
зеш
дэбаты -таў

дэбашир разм, -ра, -ру,
граў
дэбаширства разх., -ве
дэбашырыць разм., незак.,

-ру, -рыш, -рыць, -раць

дзбет бухтг., -ету, -сце
дэбетаваны
дэбставёцца резак., дэбе-

[сьць]

дэгенсратіяўцасць

-цю
дэгенератійўны

дэгеперацыя зыі [ыйі]
дэгенерыраваць

зак. і

не-

зак., дэгеперырую, -уеш,

, “уе, “уюць

дэгераізацыя [айі] -ыі [ыйі]
дэградацыя гыі [ыйі]
дэградзіраваны
дэградзіраваць зак. і незак, -рую, -руеш, -руе,
“руюць
дэгумапізацыя -ыі [ыйі]
дэгуставапы

дэгуставацца незак., -туецца, -туўюцца

туецца, -ўюцца

дэгуставаць

бетўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

дэгустатар-ра, -ру, -раў

дэбставаць зак. ё незак., дэ-

зак.

ў

незак.,

ўю, -тўеш, -туе, -тўюць

дэбетбвы
дэбіл разм., -ла, -ле, -лаў
дэбільцы мед.
дэбіт тэг., -іту, -іце

дэгустацыйны.
дэгустацыя -ыі [ыйі]

дэбітбрскі
дэблакіраванне [пьне] -нні
дэблакіраваны

дэдуцыравацца незак., -ру-

дэбітбр бухг, -ра, -ру, -раў
дэблакіраваць зак. і незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

дэббш -шу, -шы, -шаў
дэбют -оту, -юце, -ютаў

дэдраматызацыя -ыі [ыйі]
дэдуктыўны

дэдукцыя -ыі [ыйі

- ецца, -руюцца

дэдуцыраваць зак. і незак.,
-рую, -руеш, -руе, -ру. ЮЦЬ
дэдэрби -ну, -пе
дэзабільё уст., н., нескл.

дэбютаваць зак. ёі незак.,
дэбютую, -ўеш, -ўе, -ўюць
дэбютант -нта, -нце [ньце],
-нтаў
дэбютаёнтка -тцы [нтд], -так
дэбютны
дэвальваваны
дэвальвавацца незак., дэвальвўецца, -ўюцца
дэвальваваць зак. і незак.,
-ўе,
-ўеш,
дэвальвўю,
-ўюць
дэвальвацыішы
дэвальвацыя -ыі [ыйі]
дэвіз -за, -зе, -заў
дэвіза фін., -зе, -з

дэзавуіраванне [уйі] [ньне]
-нні
дэзавуіраваны [уйі]
дэзавуіравацца [уйі] незак.,
-руецпа, -руюцца
дэзавуіраваць [уйі] зак. ё
незак., -рую, -руеш, -руе,
,
“руюць
дэзадараваны гім.
дэзадаравёцца незак., -рў-

дэвізны фін.

незак.,
дэзактывавацца
гывўецца, -ывўюцда
дэзактываваць зак. і незак.,
с-ывўеш, -ывуе,
сывўю,

дэвіяцыя -ыі [ыйі]
дэвби геал., -ну, -не
дэвбискі

дэвулканізаваць зак. і незак., -зўю,
-зўюць

дэвулкапізатар

-зўеш,

-ра,

-зўе,

-ры,

ецца, -рўюцца

дэзадараваць зак. і незак,

“рўю, -рўеш, -руе, -рўюць

дэзадаратар -ра, -ры, -раў
дэзадарацыя -ыі [ыйі]
дэзактываваны

гывўюць

дэзактывацыя -ыі (ыйі

дэзарганізаваны

аў
-р
ы,
“р
дэгазацыйны

дэзаргапізавацца зак., -зў,
ецца, -зўюцца
дэзарганізаваць зак., -зую,
-зуеш, -зўе, -зўюць
-ра,
“РУ,
дэзаргацізатар

дэгазіравапы

дэзарганізатарскі

“раў

,

дэвулкапізацыя -ыі [ыйі]
(прыбор) -ра,
дэгазатар
дэгазацыя -ыі [ыйі]

“раў

та”.

е

-рую, -руеш, -руе, “руюць

дэзаргапізатарства-ве
дэзарганізацыя -ыі [ыйі]
незак,
дэзарганізбўвацца
“аецца, -аюцца

“ыі [ыйі]
дэгенерат -ёта, -аце, -атаў
-тцы
разм,
дэгеператка

гаю, -аеш, -ас, аюць
дэзарыситаванпе [цьне] -нп
дэзарыентавёны

дэгазіравацца

незак.,

-ру-

ецца, -руюцца
дэгазіраваць зак. Ў незак.,

дэгельмінтызацыя хед., вет.,

[цц], -так

дэзаргапізбўваць

незак.,

дэзарыситавацца зак. і не-

дэльтападобны
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дэзарыентаваць

АААА-

АХААЛААЬАЕАЕХААЯАЙЛЛПРАААДАААДДДАААААААААА

-туешся
-тўюся,
гак.,
[сься], -тўецца, -тўюцца

“рую, -русш, -руе, -руюць
дэкаднік -ка, -ку, -каў
дэкадны
дэкадзит -пта, -нце [ньце],

“туюць

-птаў
дэкадэпитка -тцы [нт], -так
дэкадэццкі
,
дэкадэнцтва -ве

дэзарыентаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -туе,
,

дэзарыентацыя -ыі [ыйў

.

дэзерцір -ра, -ру, раў

дэзерціраванне [пьпе] -нпі
дэзерціраваць зак. і незак.,
-руз, “руеш, -руе, -руюць

дэзерцірскі

дэзерцірства -ве
дэзідэраты [зыд] -таў, адз.
.
дэзідэрат, -ёта, -йце

дэкалавізйцыя -ыі [ыйі]
дэкалін гім., -ну, -недэкалітр -ра, -ры, -раў
дэкалькавйнне ([пьне] палігр., -нпі
дэкалькаваны

,

дэкваліфікаваць зак. ё незгак., -кўю, -кўеш, -кўе,
-Еўюць
дэкваліфікацыя -ыі [ыйі]
дзкель палігр., -ля, -лі, -ляў

дэкламаванне [пьпе] -нні
дэкламаваны
дэкламавёцца незак.,

ецца, -муюцца

дэкламаваць незак.,

-мў-

-мўю,

-мўеш, -мўе, -муюць
дэкламатар -ра, -ру, -раў
дэкламатарка разм., -рцы,
-рак
дэкламатарскі

дэзінсекталь [зын] -ло, -лі

дэкалькавацца незак., -ку-

“ВУ, -раў
дэзінсекцийны [зын]

дэкалькаваць зак. і незак.,
“кўю, -куеш, -кўе, -кўюць
дэкалькаманія -іі [1]

дэкламацыійны
дэкламацыя -ыі [ыйі]
дэклараванне [пьне] -нні
дэкларавацца незак., -руец-

дэкальтаваны
дэкальтавацца зак. і незак.,

дэклараваць

дэзіпсёктар [зын] (той, хто
робіць дэзінсекцыю) -ра,
дэзінеёкцыя [зын] -ыі [ыйі]
дэзіитэгратар [зып] тэг., -ра,

-ры, -раў

дэзіптэграцыя

[зын]

-ыі

,

ецца, “кўюцца

-тўюся,

[сься],

-туешся

-тўецца, -гуюдца

[ыйі]
дэзінфармавацца [зын] незак., -мўецца, -чўюцца
дэзінфармаваць [(зын] зак.
і незак., -мўю, -муеш,
-мўе, -мўюць
дэзінфармацыйны[зын]
[зын] зыі
дэзінфармацыя
[ыйі]
дэзіпфёктар [зын] (той, хто
робіць дызінфекцыю) -ра,

дэкальтавйць зак. і незак.,
“тўю, -туеш, -тўе, зўюць
дэкальтэ н., нескл.
дэкальцынацыя гім., -ыі
[ыйі]
дэкамётр -ра, -ры, -раў

“ру, -раў
дэзінфекцыйны [зын]

дэкан -па, -не, -паў

'

дэзінфёкцыя [зын] -ыі [ыйі]
дэзінфіцыравапне
[зын]
[пьне] -нні
дэзіпфіцыраваны [3ьш]
дэзінфіцыравацца [зып] зак.

і незак., -руецца, -руюц-

ца

дэзінфіцітраваць [зыя] зак.
і пезак., -рую, -руеш, -руе,

“руюць

дэзкамера [ск] (дэзінфекцыйная камера) -ры, -р
дэзурбапізацыя -ыі [ыйі]
дэзурбанізм -му, -ме
дэіашізацыя [эі] фіз., -ыі
[ыйі]
дэізм [эйі] філас., -му, -ме
дэіст [эйі] -ста, -еце [сьце],

-стаў
дэістычны [эйі]
дэйтрбн фіз., -на, -не, -паў
дэйтронны
дэйтэрый
[ыйі]

хім,

-ыі

-ыю,

дэк мар., -ка, -ку, -каў
дэка муз., дэцы, дэк
дэкавілька тэх., -льцы, -лек
дзкавы мар.
дэкаграм -ма, -ме, -маў
дэкада -дзе, -д
дэкадане -су, -се [цьсе]

дэкадзіраванне [цьпе] -цпі

дэкадзіраваны

,

дэкадзіравацца кезак., -руецца, -руюцца

дэкадзіраваць зак. і пезак.,

мед., -ыі
дэкампенсацыя
[ыйі]
дэкампрэсар тэх., -ра, -ры,

р
а
ў
.
дэкампрэсійны

;

дэканат -ата, -аце, -атаў
дэканскі
дэкапства -ве
дэкаратар -ра, -ру, -раў

дэкаратарскі

дэкаратыўна прысл.
дэкаратыўнасць [сьць] -цю
дэкаратыўны
дэкарацыйны
дэкарацыя -ыі [ыйі], -ый
дэкартыкацыя -ыі [ыйі]

дэкартэлізацыя -ыі [ыйі]
дэкарыраваны
дэкариравацца

хкезак., дэ-

карыруецца, -уюцца
дэкарыраваць зак. і незак.,
дэкарырую,
-уеш,
-уе,
зуюць
дэкатбна -ио, -п

дэкатрбитэг., -на, -пе, -наў

дэкаціраванне [пьпе] такст.,
“пні
дэкаціраваны
дэкаціравацца хезак., -ру-

ецца, “руюцца

дэкаціраваць зак. і незак,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
дэкацірбвачны

дэкацірбўка -ўцы
дэкаціроўшчык
-ка, ку,
-каў
дэкацірбўшчыца -цы, -

дэкаэдр мат., -ра, -ры, -раў

дэкваліфікавацца зак. і незак,
-куюся,
-кўешся
[сься], -куецца, -кўюцца

ца, -рўюцца

зак. іё незак.

“рую, -руеш, -руе, -руюць
дэкларатыўна прысл.
дэкларатыўнасць [сьць] -цю
дэкларатыўны
дэкларацінйны
дэкларацыя -ыі [ыйі], -ый
дэкласаваны
дэкласавацца зак. і незак.,

дэклаеўюся, -ўешся [сься],

“ўецца, -ўюцца

дэкласаваць зак.

іё

незак.,

дэкласую, -уеш, -ўе, зўюць
дэклінатар фіз., -ра, -ры,
граў
дэклінацыя фіз., -ыі [ыйі]
дэкбкт фарлм., уст, -кту,
-кце, -ктаў
дэкбр аргіт., -ру, -ры
дэкбрум кнізжн., -му, -ме
дэкрэт -Эта, -Эце, -Этаў
дэкрэтаванне [ньпе] -нні
дэкрэтаваны

дэкрэтавацца незак., -туец-

ца, тўюцца

дэкрэтаваць зак. і незак.,
-тўю, -туеш, -туе, -туюць
дэкрэтны
дэкстріян гім., -ну, -не
дэкстринавы
лінгв., -ыі

дэлабіялізацыя

[ыйі]
дэлегавённе [пьпе] -нпі
дэлегаваны

дэлегавацца незак.,
ца, -гўюцца
дэлегаваць

і

зак.

-гўецнезак.

дэлегўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

дэлегат -ата, -аце, -атаў

дэлегатка -тцы [цц], -так
дэдегацкі
дэлегацтва -ве
дэлегацыйны

'

дэлегацыя -ыі [ыйі], -ый
Дэліг., м., нескл.
дэлійскі

дзльта (вусце ракі) дэльце,
дэльт; (літара грэчаскага
алфавіта) дэльце
дзльтавы (які мае адносіны

да вусця ракі)
дэльтападбдны (падобны на

дэльтаплан
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літару грэчаскага глфаві:

та).

дэльтаплай спарт. -па, -пе,

-паў
дэльтаплаперызм -му, -ме
дэльтаплаперыст -ста, -сце

[сьце], -стаў
дэльтапланёрны
дэльта-прамяні фіз., дэльта-

прамянёў

дзльта-фўнкцыя хат., фіз.,

дэльта-фўпкцыі [ыйі]

дэльфійскі гіст.
дэльфін -на, -не, -наў
дэльфінавы

-ыяў
дэльфінблаг -га, -гу, -гаў

[ійі]

дэлювіяЯльныгеал.
дэмабілізаваны дзегпрых.,
прым., наз.

дэмабілізавацца зак., -зўюся, -зўешся [сься], -зуец-

ца, зуюцца

дэмабілізаваць зак., -зую,
-зўеш, -зуе, -зўюць
дэмабілізацыйны

дэмабілізацыя -ыі [ыйі
незак.,
дэмабілізоўвацца
гаюся, -аешся сься], -аец-

ца, аюцца

дэмабілізбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
дэмагагічна прысл.
дэмагагічны
дэмаграфічны
дэмаграфія -іі [ійі]

дэмадуляцыя эл., -ыі [ыйі]

дэмакрат -ёта, -бце, -атаў

дэмакратка -тды [цц], -так
дэмакратызаваны
дэмакратызавацца зак, і не-зуешся
-зуюся,
зак,
[сься], -зўецца, -зўюцца

дэмакратызаваць зак. ё незак. -зўю, -зўеш, -зуе,

.

-зуюць

[ыйі]

дэмакратызацыя -ыі
дэмакратызм -му, -ме
дэмакратычна прысл.
дэмакратычнасць [сьць] -цю
дэмакратычны
дэмакратыя -ыі [ыйі]
дзман міф., уст. “на, -пе,
-паў
дэмапалагічны
дэманалбгія -іі [ійі]
дэмапетызйцыя фій,
гыі [ыйі]
дэманізм-му, -ме

дэмацічна прысл.
дэманічны

дэманстраванне [ньне] -пні
дэманетраваны

дэманстравёцца незак., -рЎ,

дэмапстраваць зак. і незак,

-рўю, -рўсш, -рўе, -РУюць

8 Зак. 1505

-цце

дэманстраитка -тцы

[ад],

[ньце], -нтаў

незак.,
-зўю, -зўсш, У -зўе
-

“зўюць

дэмуніцыцалізацыя

[ыйі]

-так
дэманстратар-ра, -ру, -раў

дэпамінацыя

дэмапстратінўны
дэманстрацыйны

дэманстрацыя -ыі [ыйі]
дэмаптаж тэг., -ку, -кы
дэмацтажнцік -ка, -ку, -каў
дэманціраваны [цьці]
дэманціравацца [пьці] не-

дэнансаваць
дэпапсўю,

ецца, -руюцца

дэпатураваць зак, і незак.
“рую, -руеш, -руе, -руюць
дэнатуралізаваны ор.
дэнатуралізавацца зак. і не-

-зўюць
дэмаралізацыя -ыі [ыйі]
дэмаркацыйны
дэмаркацыя -ыі [ыйі]
дэмарш -шу, шы
дзмае кніжн., -су, -се

зак., юр., -зўюся, -зўешея

[сься], -зўецца, -зуюцца

дэпатуралізаваць зак. і не-

зак., -зўю, -зуеш,

-зўе,

-зўюць
дэнатуралізацыя -ыі [ыйі]

дэмаекавённе і дэмаскіравапне [ньне] для абодвух

дэнатурат -ату, -аце

дэнатурацыя гтіх., -ыі [ыйі]
дэнацыфікаваны
незак.,
дэнацыфікавацца

-ипі
дэмаскаваны і дэмаекірава-

ны
дэмаскавацца і дэмаскіра-

-кўецца, -кўюцца

дэнацыфікаваць зак. і незак., -кўю, -куеш, -кўе,

ведна -кўюся, -куешся
[сься], -куецца, -кўюцца;
-руюся, -руешея [сься],
-руецца, -руюцца
дэмаскаваць і дэмаскіра-

-кўюць

дэнацыфікацыя -ыі [ыйй
дэнацыяцалізаваны
дэпацыяналізавёцца зак. і
незак., зўецца, -зўюцца
дэнацыяналізаваць зак. Ё

ваць зак. ё незак., адпа-

незак., -зўю, -зўеш, -зўе,
,
-зўюць

ведна “кўю, -кўеш, -кўе,

“кўюць; -рую, -руеш, -руе,

ь.
юц
ру
дэмаскірбўка -ўцы

дэнацыяпалізацыя -ыі [ыйі]
дзпдзі [ньдзі] хм., неска.
дэпдзізм [ньдзі] -му, -ме

дэмікатбн тэкст., -ну, -пе
дэмікатбпавы
дэмілітарызаваны
дэмілітарызавацца зак. і не-

дэпдралагічны
дэндралбгія -іі [ійі]
дэндрарый -ыя, -ыі

-зуешся

-.

[ыйі],

згыяў

дэпдрблаг -та, -гу, -таў
дэпдрыт (адростак нервовай клеткі) -ыта, -ыце,
гітаў; (мінерала) -ыту,
яце, -ытаў
дэпітрыфікацыя гім., сг,
гыі [ыйі]

[сься], -зўецца, -зўюцца

дэмілітарызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе,
-зўюць
дэмілітарызацыя -ыі [ыйі]

-на, -не,

-паў; прым., нескл.
дэмісезбнны
дэміўрг -га, -гу, -гаў

..
дэпудаціяйцы гёеал. .
дэпудйцыя геал., -ыі [ыйі]

дэнціп [пьці] гнат., -пу, -пе
.
дэпазіт фін., -іту, -іце
дэпазітар фін., -ра, -рУ, -раў

дэмбграф -фа, -фе, -фаў
дэмпінг -ту

дэмпінгавы

дэмпфер тэг., -ра, -ры, -раў
дзмпферны
дэмпфіраваць зак. і незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

дэмупіцыпалізаваны

дэмупіцыпалізавацца гезак.,
дэмупіцыпалізаваць

гіх.

дэнатуравацца незак. -ру-

-зўешся
-зуюся,
зак,
[сься], -зуецца, -зўюцца
дэмаралізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зуе,

-зўецца, -зуюцца

зак. і незак,
-ўе,
-ўеш,

дэпапейцыя -ыі [ыйі]
дэнатуравінне [пьпе]
-нпі
дэнатураваны

дэмаралізавацца зак. ё не-

дэмісезбн разм.,

фФік., эк., -ыі

“уюць

незак., -рую, -руеш, -ру?,
-руюць
дэмаралізавацы

-зўюся,

гыі

суецца, -ўюцца

дэмапціраваць [ньці] зак. і

зак.

'

[ыйі]
дэпапсаванце [пьне] дып.,
-нці
дэнапсавапы
дэнансавацца незак., дэпан-

дэманстратыўна прысл.

вацца зак. і незак., адпа-

дэмагбг -та, -гу, -таў
дэмагбгія -і [ійі]

-ецца, -руюцца

-цта,

ч

зак., -руецца, -руюцца

дэльфінавыя заайл., наз.
дэльфінарый -ыя, -ыі [ыйі],
дэлібвій геал., -ію, Зі

дэманстрант

дэпалімерызацыя

зак. і

“

дэпазітарны паліт.
паліт. -ыя,
дэпазітарый
гыі [ыйі], -ыяў
,
фін.
дэпазітны
-Ыі
лінге.,
дэпалаталізацыя

[ыйі]

дэпалімерызацыя гіх.
[ыйі]

,

-ыі
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дэпалярызатар

дэхларавацца

аа

-ра,

снезак., -гўю, -гўеш, -гуе,

дэпалярызёцыя -ыі [ыйі]
дэпанёит фін., -пта, -нце
[ньце], -нтаў
дэпанёнцкі
дэпаніраванне [ньне] фін.,
юр. “нпі
дэпапіраваны
-ру,
к.
за
не
а
цц
ва
ра
ні
дэпа

дэссгрэгацыя -ыі [ыйі]
дэсецсібілізатар фізіял., фо-

дэпалярызатар
“ры, -раў

фіз.
.

.

ецца, руюцца

дэпаніраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, “руюць
-нце
-нта,
дэпартамецт
[цьце], -атаў
дэпартамеццкі

дэпартацыя -ыі [ыйі]
дэперсаналізацыя мед., -ыі
[ыйі]
дэпёша -шы, -ш
дэпігментацыя фізіял, -ыі

[ыйі]

дэпб н., нескл.

дэпбвец разм., -бўца, -оўцу,

-бўцаў

дэпдрт эк., -рту, -рце
дэпбўскі
дэпрэсант 2ім., -иту,

-“нце

[ньце], -нтаў

дэпрэсарны мед.: дэпрэсарныя рэфлёксы

дэпрэсіўны
дэпрэсія -іі [ійі]

та, -ра, -ры, -раў

дэсепсібілізацыя фізіял., фота, -ыі [ыйі]

дэсёрт -рту, -рце

дэсёртны
дэсікёнты гім., '-итаў, адз.
дэсікант, -пту, -пце [ньце]
дэсікацыя гім., -ыі [ыйі
дэсмалбгія анат, -іі [ійі]
дэсбрбцыя [рпц] фіз., 2ім.,

-ыі [ыйі]

дбспат -ата, -аце, -атаў
дзспатка разм., -тцы [цц],

-так

дэпутатка -тцы [цц], -так
дэпутацкі

дэпутацыя -ыі [ыйі], -ый
спец.,
-ыі
дэратызацыя
[ыйі]
дзраш -ша, -шы, -шаў
Дэрбёнт г, Дэрбёнта, Дэрбёнце [ньце]
дэрбёнцкі
дэрбі спарт., н., нескл.
дзрвіпі -ша, -шу, -шаў
дэрма -ме

дэрмаграфізм хед., -му, -ме
дэрматагёп бат., -ну, -не
дэрматалагічны

дэрматалбгія -іі [ійі]

дэрматамікбз мед., -зу, -зе
дэрматбз мед., -зу, -зе
дэрматблаг -га, -гу, -гаў
дэрматыт мед., -ыту, -ыце
дэрмацін спец., -ну, -не

-ата,

дэталёвы
дэталізаваны

дэрывацыйцы
дэрывацыя -ыі [ыйі]
дэсант-нта, -нде [цьце],

-птаў

дэсантавёцца зак. і незак.,
-туюся, -тўешся [сься],
“туецца, “туюцца

дэсантаваёць зак. і незак.
“тую, -туеш, -тўе, -тўюць

дэсантнік -ка, -ку, -каў
дэсёнтны
дзеань уст., -пню [цьню],
-пей
дэсегрэгаваць паліт., зак. ў

[ньце]

дэфаліяцыя -ыі [ыйі]

дэфармаванне [ньне] -пні
дэфармаваны
дэфармавацца зак. і незак.,
-мўецца, -мўюцца

дэфармаваць зак. і незак,
-мую, -мўеш, -мўе, -му.
юць
дэфармацыя -ыі [ыйі]
дэфекатар тэх., -ра, “ры,

“раў

дэфекацыя тэг., мед. -ыі

[ыйі]

дэфектаскапія -іі [ійі] спец.

дэфектаскбп спец., -па, -пе,
-паў
дэфёктнасць [сьць] -цю
дэфёктны

дэтанаванне [ньне] -нні

дэтанаваць незак, -нўю,
-иўеш, -нўе, -нуюць
дэтанатар -ра, -ры, -раў
дэтанатарны
дэтанацыйны
дэтанацыя -ыі [ыйі]

дэтанбметр тэг., -ра, “ры,
-раў
!
дэтант -нту, -нце [ньце]

Дэтрбйт г., Дэтройта, Дэтройце
дэтрайцкі

дэтрыт мед., -ыту, -ыце
дэтбктар радыё, -ра, -ры,
“раў

дэтэктарны

дэтэктыраванне [ньне] эг.,

дэтэктыў -ыва, -ыве, -мваў
”

дэтэрміпаваны
дэтэрмінаваць філас., зак. і
пезак., -иўю, -пўсіа, -пўе,

-няўюць

дэтэрміпйцт лат,
лінгв.
-нта, -дце [ньце], -птаў
дэтэрмінатыиў. лінгв., -ыва,
мат.,

адз. дэфаліянт, -иту, -нце

“ўюць
дэфекталбгія -іі [ійі]
дэфектаскапічны спец.

дэталізаваць зак. і незак.,
-зую, -зўеш, -зуе, -зўюць
дэталізацыя -ыі [ыйі]
дэталь -ллю [льлю], -лей і
-ляў

“пе, -ываў
дэтэрмінйцыя

-птаў,

спец., -тўю, -туеш, -туе,

-зў-

дэталізавацца незак.

дэтэктыўны

спец.

дэфектаваць зак. і пезак.,

дэспатіічца прысл.
дэспатычны
дэспатыя -ыі [ыйі]
дэструктыўпа прысл.
дэструктыўны
дэструкцыйны
дэструкцыя -ыі [ыйі]
дэталёва прысл.
дэталёваець [сьць] -цю

радыё, -нпі

-аце,

дэфалійнты

дэфёкт -кту, -кце, -ктаў

дэспатызм -му, -ме

ецца, зуюцца

дэпутат -йта, -аце, -атаў

дэрмацінавы
дэрыват спец.,
-ётаў

-гуўюць

дэтэрмінісцкі
дэ-факта кніжн., прысл.

лінгв.,

“ыі [ыйі]
дэтэрміпізм філас., -му, -ме
дэтэрмініст філас., -ста, -сце
[сьце], -стаў
дэтэрмініетычны філас,

дэфектблаг -га, -гу, -гаў
дэфектбўка -ўцы
дэфектіаяўны
дэфензіва -ве
дэфензіўшчык разх., -ка,

-ку, -каў

дэфібратар

тэг., -ра, -ры,

-раў

дэфібрылятар -ра, -ры, -раў

дэфібрыляцыя -ыі [ыйі]
дэфібрыравацца кезак., -рыруецца, -рыруюцца
дэфібрыраваць зак. і незак.,

“рырую, -рыруеш, -рыруе,

-рыруюць
дэфібрэр тэх., -ра, -ры, -раў
дэфілё ваен., н., нескл.
дэфіліравацне [ньне] -нні
дэфіліраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, уюць .

дэфіпітыў бухг., -ыву, -ыве
дэфіпітиўпы
дэфініцыя -ыі [ыйі], -ый
дэфіе -са, -се, -саў
дэфіцыт -ыту, -ыце

дэфіцытнаець [сьць] -цю
дэфіцінтны
дэфларйацыя жмед., -ыі [ыйі]

дэфлегмётар -ра, -ры, -раў

дэфлегмацыя гім., -ыі [ыйі]

дэфаёктар тэг., -ра, -ры,
граў
дэфляцыя фін., эк., геал.
-ыі [ыйі]
дэхкане -п
дэхканпін -на, -не, мн. дЭХкапа, -і

дэхкацка -ццы, -цак
дэхкапскі
дэхканства -во

дэхлараванце [пьне] -нпі
дэхдаравйцца незак., -руец-

ца, -рўюцца
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дэхлараваць

ёдзісты

аа

дэхлараваць зак. і пезак.,
-рўю,-рўсш, -руе, -рўюць
дэхларацыя -ыі [ыйі]
дэцыббл -ла, -ле, -лаў; (пры
падліку) дэцыббл
дэцыграм -ма, -ме, -маў
дэцылітр -ра, -ры, -раў
дзцыма муз., -ме
дэцымальны спец.

дэцымётр -ра, -ры, “раў
дэцымбль муз., м. нескл.
дэцэмвір гіст., -ра, -ру, граў
дэцэмвірйт гіст., -ату, -аце

дэцэптралізавёпы
дэцэптралізавацца

незак.,

-зўецца,-зўюцца

дэцэнтралізаваць зак. і не-

зак., -зўю, -зўеш,
-зуе,
-зўюць
дэцэнтралізёцыя -ыі [ыйі]
дэшыфраванне [ньне] -нні
дэшыфраваны
дэшыфравацца незак., -ру-

ецца, -рўюцца

дэшыфраваць зак. і незак,
-рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць

дэшыфратар тэг., “ра, -ры,
“раў
дэшыфрбўка -ўцы
дэзекалацыя -ыі [ыйі]
дээтымалагізавацца лінгв,
незак., -зуецца, -зўюцца
дээтымалагізацыя “ыі [ыйі]
дэ-ірэ кніжн., прысл.

д'ябал міф., лаяцк., д'ябла,
гле, -лаў
д'ябальскі
д'ябальшчына разм., -не

Е
е [ёе] (назва літары)
нескл.

н.,

евангеліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
свангелістка “тцы (с”п] з
-так
евангелічны
евёнгелле [льле] -ллі, -лляў
евангельскі

бгер -ра, -ру, -раў

егермайстар уст., -тра, -ру,

граў

Егіпет Егіпта, Егіпде
егіпецкі
егіпталогія -іі [ійі]
егіптблаг -га, -гу, -гаў
егіццяне -н

егіпцянін -Яніна, -яніне, -ян

егіццянка -нцы, -нак

ёдка [тк] прысл.
ёдкасць [тк] [сьць] -цю
ёдкі [тк]
ёднасць [сьць] -цю
бка ёжы

ез рыб. уст., бза, ёзе, ёзаў
ездавы

ёзджаны[ждж]
бздзіцца [зьдзі] незак., -іц-

ца
ёздзіць [зьдзі]. незак., бзджу

[едзь], ёздзіш [зьдзі], ёз-

дзіць, ёздзяць

езуіт [уйі] -іта, -іце, -ітаў
езуітызм [уі] -му, езуіцкі [уйі]
езуіцтва [уй] -ве
Езярышча г. п., Езярышча,
Езярышчы
езяришчанскі
ей-ей выкл.
ей-жа-ей выкл.
ёканне [ньне] -нпі .
екатапне [ньне] -нпі
екатаць разм., незак., екачў, якочаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць
ёкаць разм., незак., ёкаю,
бкаеш, ёкас, ёкаюць
блачка -чцы [ац], -чак

ё [йо] (назва літары)
нескл.
ёг ёга, ёгу, ёгаў
8“

н.

ёлка (дрэва) елцы, елак
елкаваты
ёльнік -ку, -каў
бльпікавы

ёльнічак -чку, -чкаў
Ёльск г., Ёльска, Ельску
ёльскі
Ельскі раён Ельскага раёпа
Енісёй р., Енісбя, Енісёі
[ейі]
енісёйскі
енк ёпку, ёнкаў
ёнкнуць зак., -ну, -неш, -не,
-нуць
бнчыць незак., ёнчу, ёнчыш,
бничыць, ёнчаць
епархія царк., Зі [ійі
епархіяльны
епіскап -па, -пе, -паў
епіскапальна прысл.
епіскапальны
епіскапат -ату, -аце

епіскапекі
епіскапства -ве
епітрахіль -ллю
-лей

[льлю],

епітым'Я мі [чйі]
ер лінге., ёра, фры, ёраў
ёрась-ссю [сьсю], -сей і
-сяў
ерын., неска.
ерыхбпекі жарт.:

ерыхбн-

ская труба

Ерэван г., Ерэвёнца, Ерэваё-

не
ерэвапскі
ерэтик -ка, -куў, -кбўерэтычка -чцы [цп], -чак
ерэтычны

есаўл ваен. уст., -ла, -ле,
-лаў
есаўльскі
Есентукоў,
г.,
Есентукі
Есецтуках

есецтўкекі
беці [сьці] кезак., ем, ясі,

есць [сьць], ядзім, ясцё
[сьце], ядуць; еў, ёла, ёлі;

ёга ёгі, ёзе
ёд гім., фарм., ёду, ёдзе
ёдаваны

еш і еж,

ёжма,

ёшце і

ёце [шц]
ёсціся [сьці] незак., бсца
еўгёпіка -іцы
еўгеніст -ста, -сце [сьце],

--стаў

еўгенічны
ёўнух -ха, -ху, -хаў
еўпатарыйскі
Еўпатбрыя г., Еўпатбрыі
[ыш]
еўрабачанне [ньне] -нні

еўразійскі

Еўразія Еўразіі [ійі]

еўрапбец -ёйца, -ёйцу, -ёй-

.цаў

еўрапеізавацне [ейі]

[ньне]

-нні

еўрапеізаваны [ейі]
еўрапеізавацца [ейі] зак. і
незак., -зўюся, -зуешся
[сься], -зўецца, -зўюцца
еўрапеізаваць [еш] зак. і

незак., -зўю, -зўеш, -зуе,
зўюць

еўрапеізацыя [ейі] -ыі [ыйі]
еўрапеізм [ейі] -му, -ме

еўрапёйка, -ёйцы, -бек
еўрапёйскі
еўрапёйцы-цаў
еўрапебід [ойі] -да,

«гдаў

-дзе,

еўрапебідна [ойі] прысл.
.
еўрапебідны [ойі]
еўрапебіды [ойі] -даў
Еўрбпа Еўропе
еўрбпій гім., -ію, -іі р
еўстахіеў анат.: еўстахіева
труба

гі ррат р., Еўфрата, Еўфраеўфрацкі
ёхацца незак, ёдзецца
ёхаць незак., ёду, ёдзеш,
ёдзе, ёдзем, бдзеце, ёдуць;
ёхаў,ёхала, -лі; едзь, ёдзьма, ёдзьце [цьце]

сшыббт
-бтаў

уст.,

-бта,

-бде,

ёдафбрм фарх., -му, -ме
ёдзістасць [сьць] -цю
ёдзісты гім.

зкалоба
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ёдкі
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ёдкі [тк] абл.
ёдызм -му, ме
ёкацне [ньне] -нні

ёкат ёкату, ёкаце
ёкаць незак., -аю, -аеш, -ае,

гаюць

ёкнуць зак., -пу, -пеш, -не,

ёлка (навагодняя)
ёлак
ёлкасць [сьць] -дю
ёлкі

-паў;

-пе,

.

-пня, -пдю, -шшяў

ёдны г2ім., фарм.

ь
ц
у
п
ёлачцы

-па,

паведна

ёлцы,

ёмістасць [сьць] -цю, -цей
,
ёмісты
ёмішча -чы, -ч ё -чаў
.
ёмка прысл.
ёмкасць [сьць] -дю, -цей
ёмкі

ёп займ., РВ ягб, Д яму, ТМ
ім [йі мн. Н яны
ёр лінгв., ёра, ёры, ёраў

ёрзацне [пьпе] разм., -нні,
-пняў
ёрзацца і ёрзаць разм., незак,

ёлкнуць кезак., -пе

ёлуп і ёлупень лаянк. ад-

,

адпаведна

[сься],

-аешся

-аюся,

-аецца,

-аюцца; -аЮ, -асш, -ае,
-аюць
ёрш ярша, яршы, яршбў

ёршык -ка, -ку, -каў
ёсць [сьць]
ёт (гук) лінгв., ёта, ёце,
ётаў
ёта (літара) лінгв., ёце,
ётаў

ётаванне [ньне] -нні
ётаваны
ётавы
ётацыя -ыі [ыйі]
ёўневы
ёўня ёўні, ёўняў

я
ж [жэ] (назва літары, якая
абазначае гук [5]) н».
нескл.
ж, (пасля зычныя) жа часц.,
злучн.
жа, (пасля галосныя) ж
часц., злучн.
жаба заал., -бе, -б
жабаваты разм.
жабападббны

жаберны часцей жабравы
жабін
Жабіпка г., Жабінкі, Жабінцы
жабінкаўскі

Жабінкаўскі раён

Жабін-

каўскага раёна

жабіны
жабіцца разм., незак., -біцца

жабка [пк] -бцы [пц], -бак

жабпік (пасудзіна для жаб)
-ка, -ку, -каў; бат., -ку
эжжабнікавыя бат., наз.
зжабб н., нескл.

жабраванне [ньне] -нні
жабраваць незак., жабрўю,
зўеш, -ўе, -ўюць і жабрачыць
зкабравы і жаберны
жабрадыхаючыя заал., наз.

жабрак -ка, -ку, -коў
жабрацкі
жабрацтва -ве

жабрачка -чцы [цц], -чак
жабрачы

жабрачыць
незак.,
“ЧУ,
“чыш, -чыць, -чаць, часцей жабраваць
жабры -раў, адз. жабра,
гры
жабурышпе [пьпе] -ппі
жабяня і жабяпё рознаска.,
для абодвух РДМ -пяці,
Т -пём, мн. -пйты, -пят,
-пятам, -нятамі, -нятах
жавала заал., н., -ле, -лі
-лаў
жавальны
жаванне [пьпе] -нпі
жаваныі жбвапы

жаварапак -нка, -пку, -нкаў
і жаўрапак, жаўрук
жаваранкаў і жаўранкаў
жавацца незак., жуёцца

жаваць кезак., жую, жуёш,
жуб, жуём, жуяцё, жу-

юць
жавёлевы
жавёль тім., жавялю, -лі
жагнацца уст., незак., -ёюся, -аешся [сься], -ёецца,
-аюцца
жагнаёць уст., незак., -4ю,
-Яеш, -ае, -йюць

жаданне [ньне] -нні, -нняў
жаданы

жадацца незак., -аецца
зкадёць незак., -дю, -4еш,
-4е, -дюць
жадаючы дзеепрым., наз.
жадзён разм., прым., ж.

жадна, н. -нб, мн. -ны

жадліва разм. прысл.

жадлівасць [сьць]
-дю
жадлівыразм.

разм,

жадныабл.

жадбба разм., -бе
жадўнкі разм., -каў
жадэіт [эйі] мін., -іту, -іце
жазлб -лё [зьле], мн. жэзлы,
-паў; з ліч. 9, 9, 4- жжазлы
жазлбвы
жак рыб., -ка, -кў, -кбў
жакан -па, -пе, -паў
жакард -ду, -дзе
жакардавы
жакардаў

,

жакёй -ёя, -бю, -бяў
жакёйекі

жакёцік памянш -ласк., -ка,

“ку, -каў

жакб заал., м., нескл.

жакбб ж., нескл.

(жыллёва-арбнднае

кааператыўнае

зкалабаваты
жалаббк -бка [пк], -бкў,
-бкоў
зкалаванне [ньне] уст., -нні
жаласліва [сьлі] прысл.
зкалаелівасць [сьлі] [сьць]
-ю

жалаелівы [сьлі]
жаласна прысл.
жаласнаець [сьць] -цю
зжалаенік [сьпі] -ка, -ку, -каў
жалаеніца [сьні] -ніцы, -ніц
жаласны
жкалёза -зе

жалезаапрацбўчы
жалезабактэрыя -ыі [ыйі]
жалезабетбн -ну, -не
жалезабетбнны
жалезавуглярбдзісты
жалезазмяшчальны
жалезакераміка -іцы
жалсзакерамічны
жалезаплавільны
жалезапракатны
жалезапракатчык [чч] -ка,
-ку, -каў
зкалезарудны
жалезарэзны

зжжалезасплаў -аву, -аве
жалёззе [зьзе] разм. зб»
-ззі
зкалёзіна разм., -пе, -н
зжжалёзіеты

жалёзка

[ск]

тавары-

ства) жёкта, жакце, жактаў

разм.,

уст»

гзцы [сц], -зак

Жалезнавддск [цк] г., Жалезцавбдска,

жакёрыя гіст., -кёрыі [ыйі]
жакёт -ёта, -ёце, -ётаў
жакётка -тцы [цп], -так

жакт

жактаўскі
жала абл., -ле, -лаў
зкалабабрухія заал., наз.

ЗКалезпа-

вбдску

зжалезнаводскі [цк]
жалёзны
жалёйка -ёйцы, -ёек
жалёйкавы
кезак, жалюся,
жаліцца
жалішся [сься], жаліцца,
жаляцца
незак,
абл,
жалкаваць

-кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць

жаллівы [льлі] разм.
жалбёба -бе
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жалобна

жаўталіст

аа

жалббна прысл.
жалббніца (матылёк) -цы,

зкалббпы

зкалбначцы тэг.
зжжадбика тэт., -нцы, -нак
зжалбншчык -ка, -ку, -каў
зжкалўдачак анат., -чка, -чку,
-чкаў
жалўдачкавы

жалудкбвы [тк]
жалудбвы
Жалудбк г. п. ЗКалудка
[тк], ЗКалудеў
жалудобцкі
жаль х., -лю, -лі
жальба -бе
жальбаваць

разм.,

незак.,

-ўе,
зўеш,
жальбуўю,
-ўюць
жалюзі к., нескл.
жалязка [ск] (лязо гэбля,
і пад.) -зку,
фуганка
-зкаў

жалязка [ск] разм., -зку,
-зкаў, часцей прае
жалязнённе [зьне] [ньне]
-нні
жалязняк [зьня] мін. ліў,
(прылада) разм., -ка, -ку,

-коў
жалязяка разм., -Яцы, -як
жамёрыны-н

жамчўжніца заал., -цы, -ц
жамчужны

жамчужына -не, -н

зіападдзёл [дзьдзе] -ла, -ле,

“лаў
жанаты прым., наз.
жаиглёр -ра, -ру, -раў
жанглёрка -рцы, -рак

зжапчыналюбны

зкашчыналідббетва [пств] -во
[сьгі]
жапчынанепавісцік

-ка, -ку, -каў
жанчынанепавісніцкі [сьпі]
жанчыцпаненавісніцтва
[сьні] -ве
жанчыцападббны
вуголле)
(гарачае
жар
разм., жару, (у) жары
жара разм., -ры

жарабёнце [цьнпе] -пні
жарабёц -бдё [пц], -бцы,
-бцбў і жараббк
жараб'ёўка -бўцы, -ёвак

жараб'ёўшчык (аа, -ку, -каў

жарабіца -цы,

жарабіцца незак, жарэбіцца, -бяцца
жараббк -бка [пк], -бку,
“кбў, часцей жарабёц
жарабя і жарабё рознаска.,
для абодвух РДМ -яці, Т

-ём, мн. -яты, -Ят, -яЯтам,

-Ятамі, -ятах
жаравы

жаралісты,
жаралб -лё, -лё, мн. жарблы, -лаў; з ліч. 2, 9, Я-

жаралы
жарапаніжальны
жаратрўбны тэг.
жаргбн -ну, -не, -наў
жаргбнны
жардзіна -не, -н
жардзянік разм., -ка,
-каў

жандармёрыя -ыі [ыйі]

жандарскі
жаніх -хё, -ху, -хоў
жапіхбў разм.

-ку,

жардыньёрка -рцы, -рак
(рыбалоўная
жарліца

снасць) -цы, -ц і жэрліца

жарляцка заал., -пцы, -нак
жарнавік -кб, -кў, -коў
жарцавы і жбриавы
жарпасёк -ка, -ку, -каў,

жаринбвец бат., -оўцу, оўцы

жапіхбўскі разм.
жаніхбўства разм., -ве
жапіцца незак, жанюся,
жэнішся [сься], -ніцца,
“німся, -ніцеся, -няцца
жапіць незак., жаню, 2х95ніш, -піць, -нім, -ніце,

жарнуць зак., разм., -ту,
-неш, -не, -нуць
жарббка [пк] -бцы [пп], -бак
жарби (жорнавы камень)
жарцпё, -нё і жарбипа, -не,
мн. жарбны, -наў
жарбнцы -цаў
жарбўня -бўні, -бвець і

жанбчаець

жаржар-птўшцы,
птўшкі,
жар-птушак

-пяць
жапіцьба Ідзьба] -бе, -баў
жанкі разм., -нбк
жапбцкаець

[сьць]
жапбцкі
жанцбчы

і

для абодвут -цю

жанрист -ста, -сце
-стаў

[сьце],

жайсавёт -ёта, -ёце, -бтаў
жацчіла -пе, -и

жарства зб.,

жапчыналібб -ба, -бе, -баў

жартаваць незак, жартую,
зўеш, -ўе, -ўюць
жартам прысл.
жартаўліва

ў

жартліва

прысл,
жартаўлівасць [сьць] -дю і
жартлівасць

жартаўлівы і жартлівы
жартаўнік -ка, -ку, -коў

жартаўпіца -ды, -ц

жартачкі -чак і -каў

жартліва
разм.
часцей
жартаўліва прысл.
жартлівасць [сьць] разм.,
-цю,

часцей

васць
жартлівы
разм,
жартаўлівы
жартбўпа прысл.

жартаўлі-

жарсткаваты
[сцьві]

-ацы,

і жарецвяпік
жарсецвяк
адпаведна -ка,
[сьцвя]
-ку, -коў, 2б., -ку; -ка, -ку,
“каў, 36., -ку
жарецвяны (сцьвя]

часцей

жартбўпа-сатыричны
жартоўны
жартуючы дзеепрым., прым.
-ка
жары прым.
што-нежарыць (рабіць
будзь з азартам) разм.
незак., -ру, -рыш, -рыць
-раць
жарэбнаець [сьць]
жарёбпая

жніва) разм.
жёты

жаўлак -ка, -кў, -коў
жаўна -нё, мн. коўны, -наў;
з ліч. 2; 5, 4--жаўпы
жаўнёр уст. -ра, -ру, “раў
жаўнёрка уст., -рцы, -рак
жаўнёрскі уст.
жаўнёрства уст., -ве
жаўранак -нка, -ику, -нкаў,
часцей жаваранак
жаўранкаў часцей жаварапкаў
жаўрук разм., -ка, -ку, -коў,
часцей жаварапак
жаўтаббкі
жаўтабрўх заал., -ха, -ху,
-хаў
жаўтабрухі
жаўтаватасць [сьць] -цю

жаўтаваты
жаўтавбчка

заал.,

-чцЫы

[да], “чак

жаўтагрўды
жаўтадзіюбы

,

жаўтазёлевы

жарсцвіна [сцьві] -пе, -п

жапр -ру, -“ры, -раў
жанравы

-бўняў
жар-ітўшка фалькл.

жарецвінка
“цак

жартаванне [пьпе] -пні

жарббчык [пч] -ка, -ку, -каў
жасцёр [сьцё] бат., -ру, -ры
жётны (які служыць дая

жардияк з3б., разм., -кў

жанглёрства -ве
жангліраванне [ньпе] -нні
жапгліраваць кезак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
жандар -ра, -ру, “раў

таў

жарцікі -каў, адз. жарцік,

жарабяціна -не
жарабячы

жардзяни

жанглёрскі

жарт жарту, к ёрце, зжкар-

жаўтазёль бат., -лю, -лі

жаўтазём-му, -ме
жаўтакбраць бат., -пю, Юі
жаўтакрус бат., -ўгу, -ўзе

заай.,

жаўтакрылка
-лак
жаўтакрілы
жаўталапы

жаўталіст

і

-лцы,

жаўталісце
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жаўталісты

жудасны
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[сьце] зб., адпаведна
“сці [сьці]
жаўталісты
жаўталбз бат., -зу, -зе
жаўтапёры
жаўтапузік заал. -ка,
“каў
жаўтарбты
жаўтаскуры
жаўтатвары
жаўтахвбсты
жаўтацвёт [цьве] бат.,

-ту;

-ку,

,

-ёту,

жаўткбвы
жаўтлйвасць [сьць] -цю
агу-

рок) разм., -ка, -кў, -коў
жаўтдк -тка, -тку, -ткоў

жаўточны
жаўтуха разм. мед., -ўсе
жаўтушка разхм., бат., -шцы,

-шак

зкаўтўшшаець [сьць] -цю
жаўтушцік бат., -ку
жаўтўшны

жаўцёцца незак., -бецца
жаўцёць незак., -бе, -ёюць
жаўцізна -знё [зьне]
жаўцішка -нцы, -нак

жаўцінЯ разм., -ні
жаўціць незак., жаўчу, жоўціш,

-ціць,

-цім,

-ЦЯцЦЬ
зжаўцягбнны лед.
(жоўты
жаўцяк
абл., -кў

“ціце,

пясок)

жахацца

незак.,

-аюся,

-аешся
гаюцца
жахацца
-ёешся

[сься],

-аецца,

незак.,
[сься],

-аюся,
-аецца,

жахаць
(стукаць,
біць)
равм., незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
жахаць (палохаць) незак.,
-4ю, -йеш, -ёе, -аюць
жахліва прысл.
жахлівасць [сьць] -цю
жахлівы
жахнуцца

(стукнуцца)
разм., зак., -нуся, -пешся
[сься], -пецца, -пуцца
жахиўцца
(адчуць жах)
заш., “іўся, -пёшся [сься],
“нёцца, -пёмся, -пяцёся,
-іўцца
жахпуць (стукнуць) разм.,
зак., -ну, -неш, -и9, -нуць
жахиўць (спалогаць) зак.,
-иў, -пёш, -нё, ліўць
жацца
незак,
жнёцца,
жиўцца
незак.,

жну,

жніва -ве, часцей жнівб
жнівень жніўня, -ні
жнівеньскі
жнівб -вё с жніва
жніўны
жняя жпяі [яйі), мн. жкнёі
[ейі], жней; з ліч. 9, 3,
4-- жняі

жжквачны

Й
зжжвачныя заал., наз.
жвір -ру, ры, мн. жвіры,

ў
б
р
жвіраваты
зквірбвы

жвірбўка -бўцы, -бвак

жвірыцка -нцы, -нак
жвірыстасць [сьць] -цю
,
жвірыеты
жвяканне [ньпе] разм., -нні
жвякаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
жвякнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць

жгут жгута, жтуцё, жгутоў

жгутанбгія заал., наз.
жгўцік заал., -ка, -ку, -каў
жтгўцікавыя заал., наз.
жданкі разм., -нак
Жлббіп г., Жлобіна, Жлобіне

жлобінскі
Жлббінекі раён Жлёббінскага раёна

жлўкта

аба.

(прадмет)

разм.,
(асоба)
жлўкта
агульн., м. Д -кту, М -кце,

жах жаху, жахаў
жах выкл.

жаць

жвачка -чцы [цц], -чак

-кце, -ктаў

зжжаўцяцка спец., -нцы

-бюцца

жмутбк жмутка, -кў, -кбў

,
жвавы
жвака разм., жвацы

-ёде

жаўтлявы
жаўтляк (пераспелы

ведна -па, -нё, -нбў;
банка, -ку, -коў
зквава прысл.
зквавасць [сьць] “цю
,
жвавёй прысл.
зквавбць незак., -ёю, -ёеш,
“ёе, -ёюць

жлеш,

яе,
жпём,
жпяцё,
пуць
жбап і жбанбк абл., адпа-

Т -ктам, ж. ДМ -кце,
-гктай

і

-ктаю,

-ктаў
жлуктавальны

Т

Жн.

,

жлўкціцца

незак., -ціцца,

-цяцца
жаўкціць

незак,

-кчу,

-кціш, -кціць, -кцяць

жлўкчанне [ньне] -нлі
жлукчаны
жмак-ка, -ку, -каў
жмёкаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
жмакі абл., -каў

жмачбк жмачка, -ку, -коў
жмёнька -цьци, -нек
жмёня -ні, -ць
жмінда разм, агульк., м.
Я -ду, М -дзе [пьдзе], Т
-дам, ж. ДЛ -дзе [пьдзе],
Т -дай і -даю, мн. Р -даў
жмудзь гіст., -ддзю [дзьдзю]
жмудскі [цк]
зкмуркі -рак
жмурыцца пезак.,

“рышся

“рацца

[сься],

жмякнуцца Ра ра -нуся,
цаешся [сься], . -не цца,
“нуц-н
жмйкнуць разм., гак., -пу,

-неш, -не, -пуць
зжжкнёйка жнёйцы, жнёек

жнец зжняца і (фалькл,
абл.) жанцё, -дў, -цбў

жняйр жнеяра, -рў, -роў
жпяйрка -рдцы, -рак

жняярка-самаекідка

[тк]

жняярцы - самаскідцы,
жняярак-самаскідак

жбвапка -нцы

жбваны часцей жаваны
жок жоку
жблаб -да, -бе, мн. жалабы, -боў
жолабападббпы
зкблуд -да, -дзе, мн. жіалу-

ды, -дбў

жблудзі (масць у картах)
.

-дзяў

жбначка ласк., -чцы [цц],
-чак
жбнка жбнцы, жбнак
зкбнчын
жор -ру, -ры
жбраў разм, -ава, -аве,
-аваў, часцей журавёль
жбрнавы часцей жарнавы
:
жорны -наў
жібрстка прысл.
жбрсткасць [сьць] -цю
'
жбрсткі
жбўклы
жбўкпуць пезак., -ну, -неш,
-не, -пуць; жбўк, жоўкла,
ткбўклі
,
жоўтагалбвы

Жоўтае мбра Жоўтым моры

жоўта-зялёны
жбўта-чырвбиы

жоўтафіёль

бат.

-длю

[льлю]
жоўты
жбўцевы

жоўцевыдзялённе
-нні

[ньне]

гкоўцекамянёвы
жоўцецькі ласк.

жоўць спец., перан., разм,
-цю

жратвй разм. груб., -вё
-руся,
-рыцца,

жмурыць хезак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
жмут жмута, жмуцё, жсмутоў
жмітак жмўтка, -гу, -каў

крыца гіст., -цы, -ц

0.

жрэц гіст., жкраца, -дў, -цоў
жрэцкі

жрэцтва -ве

жуда жудзё

зкўдаена прысл.
жўдаенаець [сьць] -цю
жўдасны
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жудаець

“ом

кудаець [сьць] -цю, -цей
кужала абл., н. -ле
яіўжаль заал, -ля, -лі, -ляў
жужальцы заал., -цаў

уст. -ра, -ру,
[уй
р
жуі
“раў

аЎраваць [уйі] уст., незак,
жуірую, -уеш, -уе, -уюць
жук жука, жуку, жукоў

аукёвіна (пярсцёнак) уст,
-не,
жулан “ава, -па, -пе, -нбў

піўлік -ка, -ку, -каў
жулікавата прыся.

ягулікаватасць [сьць] -ю

жулікаваты
ліуллё [льлё] разм., 3б., -ллі

йіўльніцкі

піўльціцтва -ве, -ваў
ліўльнічанце [ньне] -нпі
незак., -аю,
жўльцічаць
-аеш, -ае, -аюць

жупан уст., -нё, -нё, -ноў
зіўпед уст., -ла, -ле
жуўпіць

аба., незак,

піўп-

лю, ніўціш, зыўпіць, гкўпяць

зжжуплівы абл.

жур разх., леўру, журы
журавёль жураўля, -лі, -лёў
ў жбраў, жураў
журавіпавы і жгуравінны
журавініна -не, -н
журавіннік-ку
журавіны зб., -іп, адз. журавіца, -не
жураў рагм., -авё, -авё,
“авоў, часцей журавёль
заал.,
жураўлепадобныя
наз.

.
жураўліны
жураўліха “се, -іх
жураўляня і жураўлянё

рознаскл, для абодвух
РДИ -няці, Т -нём, мн.
-пяты, -пят, -нятам, -нятамі, -пятах
журба -б6
журббта -бце, -бт

журббтпа прысл.
журббтпасць [сьць] -цю
журббтниы
незак.,
абл.,
журкатаць
журкбча, -чуць
журкатлівы абл.

журнал, -ла, -ле, -лаў
журналіст “ста, геце [сьце],

-стаў
журпалістка -тцы[с"ц], -так
журпалістыка -ыцы

журпалісцкі
журпальны
журфікеуст., -са, -се
журчанне ў журчэнне [ньпе]
для абодвух -пні
журчаць і журчэць незак.
для абодвух “ыць, -чёць;

-ала,

“алі; ікурчэў, -Эла, Элі
жург, пескл.

хезак.,

ліурўся,

зўрышся [сься], зкўрыцца, ніўрымся, яіўрыцоея,
піўрацца
,
,
журишць пезак., журу, зкўрыш, журыць, -рым, -ры-

цё, яіўраць
ж ўхлаець
юЫ ўхлы
кўхнуць,
к

[сьць] -цю

незак., -пе, -нуць;
зкухцуў, -пула, -пулі

ніучбк жучка, -кў, -коў
зкыва прысл.
жываглбт разм., -бта, -бце,
-бтаў
зжжываглбтка
разм., -тцы

[цц], -так

жывагабцтва разм., -ве

жывадзёр

жывёліна -пе, -п

жывёлінка -пцы, -пок
жывёльны
жывільны разм.
жывіпка -пцы, -пак
жывіца -цы

жывіцца незак. жыўліся,
жаявішся [сься], жывіцца,
жывімся, лайвіцеся, жывяцца
'
жывіць незак. піыўлю, жывіш, жывіць, жявім, жывіце, лійвяць
жывбт жывата, -ацё, -атбў
жывўчасць [сьць] -цю
жывучы
жыві

разл., -ра,

-ру,

-раў
жывадзёрка

разм.,

-рцы,

“рак
жывадзёрства разлм., -ве
жывакбст бат., -сту, -сце
[сьце]

[ньне]

жыванараджнне
-нні
жыванарбджапы

жівапіе -су, -

жывапісанне [ньне] -нні
жывапісаць

жывапісўю,

зак. , і

незак.,

-ўеш,

-ўе,

“ўюць

жывапісец -ісца, -ісцу, -іс-

цаў

жывапіснасць [сьць] -дю
жывапісны
жывапабт разм., -бта, -бце,

-бтаў,
жыварбдзячыі жыварбдны
жыварбдзячыя і жыварбдныя заал., наз.
жыварбдка [тк] заал., -дцы

[цп], -дак

жывасілам прысл.
жывасць [сьць] -цю

жыватабрна прыся,
жыватвёрнасць [сьць] -цю
жыватабрны
жыватвбрчы
жывёц жыўца, -ды, -цбў
жывёла -ле
жывёлаббсц -бйца, -ойцу,
-бйцаў

журліваець [сьць]
журлівы

адпаведна журчаў,

зкуры цца

жылкаваты

жывёлаббйны
жывёлавод -да, -дзе, -даў
жывёлагадбвед -бўца, -бў-

жига луз., жызе
жыгала разл., -ле, -л
жыгалка заал., -лцы, -лак
жыгалка
(прут)
разм.,
-лцы, -лак
жыганўдць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-яўць і жіыгнўць
жыгацца разм., незак., -ёец-

ца, -Зюцца
жыгаць разм., незак., -йю,
-деш, -ёе, -ёюць
жыгиўць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-нўць, часцей яіыганўць
жыгулёўскі
жыгулі (аўтамашына) жыгулёў
Жыгулі (узвышша) Жыгулёў
жыгучка разм., -чцы [цп]
жыгўчы заал., анат.
жыжа -жы
Яжаль (бог агню) міф.,
-ля, -лі
жіжачка -чцы [цп]
жыжка [шк] -кцы [шпа]
[шк]
жжыжказбіральнік
[зьбі] спец. -ка, -ку, -каў
[шк]
жыжкараскідальнік
спец., -ка, -ку, -каў
жыжкараспыреквальнік
[шк] спец., -ка, -ку, -каў

.
жыкаёр -ра, -ры, -раў,
жыла жыле, жыл і жыліна

жылаватасць

[сьць] разм,

-дю
жылавёты разм,
жыладдзёл [дзьдзе] -ла, -ле,
-лаў

пу, -бўдаў

жылёц жыльца, -дў, -цбў
жыліпа разм., -не, -н, часцей жыла

вбдчы[чч]

жылісты

жывёлагадоўля -лі
жывёлагадбўчы і зжжывёлажывёлалячэбпіца цы, -Ц
жывёлапарыхтоўка -оўцы,
-бвак
жывёлапарыхтбўчы
жывёлападббны
жывёлапрагонны
жывёлапрамысабвец -бўца,
-бўцу, -бўцаў
жывёлапрамысабвы
жывёлапрыёмны

;

жиліцца разх., незак. жылюся,

яадлішея

[сься],

жыліцца, жыляцца
жылка жылцы, жылак
жылкааператыў -ява, -ыве,
-ываў
жылкааперацыя гыі [ыйі]
жылкаванне [ньпе] біял,
-нні

жылкаваты разл.

заарапдаваць
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жылкавы

ДРАМА

жылкавы
жвілкі (сорт тытуню) разме,

-лак
жылкіраўніцтва -во
(жылы)
[льле]
жылле
разм., зб. зкыллі
жыллё [льлё] жыллі
жыллёва-будаўпічы [льлё]

жыдлёва-бытавы [льлё]
жыллёва - кааператиўны
[льлё]

жыллёва-камунальны [льлё]
жыллёвы [льлё]
жылпабшча -чы
жыафбиод -ду, -дзе [ньдзе]
жылы
жыльны

жым спарт. жыму, жыме,
жымаў
жыр разм, жыру, жыры,
часцей жыраванне
жыраабарбт фін., -бту, -бце
жыравённе [ньне] -нпі ё
жырбўка, жыр
жыраваць незак., жырўе,
-ўюць

жыразагад фін., -ду, -дзе,
гдаў і жырбўка
жыракбмпае -са, -се, -саў
-длю
уст,
жырандбль
[льлю], -лей і -ляў
жырандыст гіст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
жырандысцкі

зкыраразлік [зьлі] фін., -ку
жыраскбп фіз., -па, -пе, -даў

жырафа -фе, -ф

жырб фін., н., нескл.
жырбнда гіст., -дзе [цьдзе]
жырбўка -бўцы, -бвак, часцей жжыраваённе
жырбўка фін., -бўцы, -бвак,
часцей жыразагад
жыта жыце, мн. жыты, жытбў
жытка разм., -тцы [цп]
жыткавіцкі

Яткавіцкі раён Житкавіцкага раёна

Жыткавічы г., Кшткавіч і

Жыткавічаў
жытлб абл., -лё

жытнёвы
жытні
жытнік (2леб з жытняй му-

кі) абл., -ка, -ку, -каў

.
яітпіца -ды, -Ц
жілтпішча -чы, -ч і -чаў

,
жытны
жытийЯк бат. КУ

.

ЗЖытбмір г., Кытбміра, Жытбміры
Жытбмірская вобласць Жы,
тбмірскай вобласці
жытцо [цц]
“ДЫ

памянш. -ца,
,

жыўлёппе [пьне] -нні
л
жіўпасць [сьць] разм., 26.
-цю
жыўцбм прысл.

жыўцбўка
-бвак

разм.

“бўцы,

.

зжыўчык -ка, -ку, -каў

жыхар -ра, -рў, -роў

жыхарка -рцы, -рак
жыхарства -ве
жіцейка нар.-паэт., -ку
Жыцель хіф., -ця, -ні

зкыціё літ., -іі [ійі]

жыційныліт.
жыцік бат., -ку
жыцца незак., жывёцца

жыццеадчувённе
[чч] [цьне] -нні
жыццеапісанце

[цьце]
[цьце]

[ньпе] -нні

зжжыццезабеспячэнне [цьце]
[сьпя] [ньпе] -нні
жыццелюбівы [цьце]

жыццеразумёпне
[цьце]
[ньне] -нні
жыццесцвярджальны[цьцесьцьвя]
жыццеўстбілівасць

[сьць] -цю

Іцьце]

жыццеўстбйлівы [цьце]
жыццё [цьцё] жыцці

жыццё-быццё разм., жыцця-быцця, жыцці-быцці
жыццёва [цьцё] прысл.
жыццёвасць [цьцё] (сьць]

-цю

жыццёвы [цьцё]
жыццядзёйнасць
[сьць] -дцю

[цьця]

зжкыццядзёішы [цьця]

зкыццяздбльцасць

[цьця]

[сьць] -цю
жыццяздбльны [цьця]
жыццялібб [цьця] -ба, -бе,
“баў

жыццялюбка [цьця]
-бцы [пд], -бак
жыццялідбпы [цьця]

жыццялюбства
[пств] -ве

жыццяше

[пк]

[цьця]

[цьця] -су,

“се,

-саў
жыццярадасна [цьця] прысл,
іцьця]
жыццярадаснасць
[сьць] -дю
жыццярадасны [цьця]
жыць
вёш,
вяцё,
жычка

незак., жыву, жыжывё, жывём, жныжывўць
абл, жычцы [цц],

жычак

зкэлацін -ну, -не
жэлаціца тэгх., -не
жэлацінавы
жэлацінападббны
зкэлё н., нескл.
жэлёйны

зкэмёйты гіст., н., нескл.
жмчуг -гу, -гтаў
Жэнёва г., Жэнёве
Жэпёўскае вбзера Жэнёўскага вбзера
зкэнёўскі
жэпьшнь (расліна) -ню,
(лякарства і зб.) -ні

жэрабя -бі
жэрах заал., -ха, -ху, -хаў
жэрдачка -чцы [цц], -чак
зкэрдзе зб., -дзі

жэрдка [ртк] -дды
-дак
жрдкавы[ртк]
жрліца -цы,

[р”ц],

часцей жар-

ліца
жэрміналь гіст., -ля, -лі
жэрці разм.,

незак., жару,

жарэш, жарэ, жарбом, жарацё, жаруць; жор, яіЭрла, жэрлі; жары, яіарэм,
жарыце

жэст жбста, зкЗсце (сьце),

,
жэстаў
жэстыкулявёнпе [ньне] -нні
незак.,
жэстыкуляваць
-лбю, -люеш, -лібе, -по,
юць

жэстыкуляцыя -ыі [ыйі
жэтбн -па, -не, -паў
.
жэтбнавы
жэўжыкразл, -ка, -ку, -каў

9
з [зэ] (назва літары, якая
абазначае гук [з]) н.,
нескл.
з (са-- перад спалучэннямі
вычных, першымі з якіх

з'яўляюцца
с, з, м, дл,
Р) - прыназ.

за прыназ.
заавацесаваць зак., -сўю, -сўеш, -суе, -еўюць

зааднб прысл.

заадрасавіпы
заадрасаваць зак.,
разм.,
-сўю, -сўеш, -сўе, -еўюць
заазёрпы

заазёр'е -р'і [рйі]
заакіянскі

заактаваць зак., -тўю, -тусш, -тўе, -тўюць
заалагічны
Заалайскі хрыбёт, Заалайскага хрыбта

заалёгія -іі [111]

заамінімум вет., с.-г. -МУ,
-ме
заацбзывет., -з
заапарк-ка, -ку, -каў
заапладзіраваць зак., -рУЮ,

“руеш, -руе, руюць.
аранддза

заарандаваны

і

заарандаваць

зак.,

ваны

-дўст, -дўе, -дўюць

,

-ДУЮ,

забельвацца
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заарандоўваць

заарандбўваць хезак.,

-аю,

-аюся, -аешся [сься], -аец-

забаранйць

(незак,

-яю,

,
-аю, -а4еш,

-яеш,-яе, “яюць.
забарвавёць і забарвбвець

заарацца зак., -руся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмея,
-рацёся, “руцца
заараць зак. , ЗрУ, -рэш, -рэ,
-рбм, -рацё, -руць
зааркацены
заарканіць зак., -шо, -піш,

-йе, -ёюць і забасці
забажыцца разм., зак., забажуся, заббжышся [сься],
жкыцца, -кымся, -кыцося,
экацца
Забайкалле [льле], Забайкаллі

зак., адпаведна -бе, -бюць;
'
“её, “еюць
забарбпа -пе
забарбнена
забарбнены
забарбишы
забарбць абл., зак., забарў,

зааркацьваць

забалаббніць

забарсаць зак.,

-асш, -ае, -аюць
заарапы ў завбраны

-ніць, яць

незак., -ваю,

-ваеш, -вае, -ваюць
заарыштаваны
заарыштаваць зак., -тўю,

ца, -аюцца
забадаць зах,

забайкальскі

разм.,.

зак.,

-шо, -піш, -піць, -цяць
забаламўціць разм., зак,
гўчу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць

заббраш, -ра, -руць
-аю,

“ёе, -дюць
зёбарспі [рсьці] -няў,
забарсия, “і

-4еш,

адз.

-тўсш, -туе, -туюць
заарыштоўваць незак., -ваю,

забалансаваць разм., зак.,
-сўю, -сўеш, -сўе, “сўюць

забарыкадаваны
забарыкадаваццазак. , “дўю-

-дбў
заасідыс.-г., -даў
зааепбра -ры, -р
заасфальтаваны

забаластаваць зак., -тую,
-тўсш, -туе, -тўюць
забалаціраваны
забалаціраваць гак., забала-

забарыкадаваць зак. -Аўю,
“дуеш, -дуе, -дўюць
забасіць разм., зак., -ашу,
-асіш, -асіць, -асім, -асі-

заатмасфёриы
заатэхнік -ка, -ку, -каў

і-пяў
забалбатацца

,
забастовачны
забастоўка -бўцы, -бвак

,
-васш, -вае, -ваюць
заасад -да, -дзе, мн. -ды,

заасфальтаваць зак., -тўю,
-туеш, -тўе, -тўюць
заатлантычны
заатэхніка -іцы

заатэхнічны
заатэхнія -іі [ійі]
заафёрма с.-г., -ме, -м і -маў
заафіты заал., -таў
зайхаць зак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць і заахкаць

заахвбціцца зак., -бчуся,
-бцішся [сься], -бціцца,
-бцядда
заахвбціцьзак., -бчу, -бціш,
“бціць, -бцяць
заахвбчаны
заахвбчвальна прысл.
заахвбчвальны
заахвбчванне [пьне] -нпі,
-нняў
заахвбчвацца хнезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
заахвбчваць незак.,
-аеш, -ае, гаюць
заахімічны
заахімія-іі [ійі]
заёхкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -зе, -аюць, часцей
заахаць

забабахаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
забаббплівасць іё забаббнпасць для абодвух [сьць]
-цю
забаббнны
забабблы -паў

забава -ёве, -ёў
забавіцца разм., зак., -ёўлюся, -ёвішся (сься, -авіцца, -авяцца
забавіць зак., -аўлю, -авіш,
-Авіць, -авяць

забагацёць разм., зак., -ёю,
-беш, -бо, -біоць

забадакацца

разм.,

зак.,

забалансавы
забаластавапычыг.

цірую, -руеш, -руе, -руюць
забалаць -ццю [цьцю], -цей

разм.,

зак.,

забалбачуся, забалббчашся [сься], -чацца, -чамся,
-чацеся, -чуцца
забалбатаць разм., зак., забалбачу, забалббчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
забалёць зак., -ліць, -ляць
забалканскі
забалбнныбат.
зак., “ціцца,
забалбціцца
“цяцца

забалбціць зак., -бчу, -бціш,
-бціць, -бцяць
забалбчанасць [сьць] -цю
забалбчаны
забалбчванне [ньпе] -нні
забалбчвацца незак., -аецца,

-аюцца
гаю,
забалбчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
забальзаміраваць і забаль-

замаваць зак., адпаведна

“рую, -руеш, -руе, -руюць;

-мўю, -муеш, -муе, -мўюць
забаляваць .разм., зак., забалюю, -беш, -1е, -ююць

забацкетаваць

зак.,

-тую,

тўеш, -туе, -тўюць
забарабапіцьзак., -ню, -ніш,
-піць,яць
забаранаваны
забарапавацца зак., -иўец-

ца, -пўюцца
забарацаваць

зак., ліўю,
-пусш, -іўе, -аўюць
забарапіць зак., забарапю,
забарбпіш, -піць, -пім, -піце, -няць
забарацбўваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
забараняцца лезак., -ясцца,
-яюцца

ся, -дўешся [сься], -дўецца, “дўюцца

,
цё, -асяць
забаставаць зак., -тую, -туеш, -туе, -тўюць
забастбўшчыгк-ка, -ку, -каў
забастбўшчыца -ды, -

забасці [сьці]
-адзёш,

захк.,

-адзё,

“аду,
“адзём,

-адзяцё, -адуць, часцей
забадаць
забаўка -аўцы, -авак
забаўлівы
забаўляние [ньне] -нні
забаўляцца незак., -яЯюся,
яешся
-яюцца

[сься];

-яецца,

забаўляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

забаўна прысл.

забаўнасць [сьць] -цю
забаўнік -ка, -ку, -каў
забаўніца -ды, -ц
забаўны
забахаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

забайцца разлм., зак., -аюся,
-аішся [айісься], -аіцца,
гаімся, -аіцёся, -аяцца
забёг спарт., -гу, гаў

забёганыразм.

забёгацца зак., -аюся, -аешся [сься], “аецца, -аюцца
забёгаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

заббгчы зак., забягу, забя-

жыш, -ць, -ым, забежыцё, забягуць

забёгчыся [хч] разлм., зак.,
забягўся,

забяжышся

[сься], -жыцца, -ЖБІМСЯ,

забежыцёся, забягуўцца
забедаваць зак., забядўю,
-ўсш, зуе, “уюць

забелепы
забёлка -лды
заббльванне [пьпе] -нні

забёльвацца хезак., -аецца,
гаюцца

забруіцца
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забельваць

ААА

забельваць незак., -аю, -аеш,

-чала, -чалі, -чэў,

-чэла,

-нцу, -нцаў

-чэлі
забаўда разм., агульн., м.
Д -ду, Т -дам, ЛІ -дзе, ж.
ДМ -дзе, Т -дай і -даю,

забетанаваны

заблудждёцне [ньне] -нні
заблудзіцца зак., заблудзкў[сься],
ся, заблўдзішся

-ае, -аюць

забсспячальны [сьпя]
забсепячзнец [сьпя] ліца,

забеспячэнне [сьпя] [цьне]
-нці
забеспячэнекі [сьпя]
забетанаваць зак., -иўю,
-аўеш, -нўе, -нуюць
забзыкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
забіванпе [пьне] -нні
забівацца незак... -юся,
-ёешся
[сься],
-ёецца,
-аюцца
забіваць пнезак., -ёю, -аеш,
“ае, -аюць
забінтавапы
забіптавацца зак., -туюся,
-тўешся [сься], “туецца,
-туюцца

забінтаваць зак., -тўю, -тўсш, -тўе, “туюць
забінтбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца

забінтоўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
забіранне [ньне] -нні
забірацца незак.,
-ёюся,

-аешся
[сься],
-ёецца,
-дюцца
забіраць пнезак., -ёю, -аеш,
-ае, -йюць
забітасць [сьць] -цю”
забіты
забіўка -ўцы

забіўны
забіцца зак., -б'юся, -б'ёшся [сься], -б'ёцца, -б'ёмся,
-б'япёся, -б'юцца; -біўся,
“білася, -біліся

забіццё [цьцё] -цці

забіць зак., -б'ю, -б'ёш, -б6'ё,
“б'ём, -б'яцё, -б'юць; -біў,
“біла, -білі; забі, забіце
забіяка разм, агульн., м.
ДЛ -яку, Т -йкам, ж. ДМ
-Яцы, Т -якай і -Якаю, мн.
Р -Як
забіяцкі
забаёжыць . разм,
зак.,
-жыць, зжаць
заблазпаваць разм. -паўю,
гаўеш, -нўе, -аўюць
заолакіраваць і заблакіраваць зак., адпаведна -рую,

“руеш, -руе, -руюць; -рую,

руеш, -рўе, -рўюць
заддак

ітнець зак., -ее, -гюць

заоліскацёць і забліскатаць
зак.,
адпаведна
“ціць,
“цяць; забліскбча, забліскбчуць
забліскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
заблішчаць ;
заблішчэць
зак., для абодвух ху,
“чыш, -чыць, “чым, -чыцё,
чаць адпаведна
-чаў,

мн. Р -д

-дзіцца, -дзяцца

заблудзіць гак., заблуджкў,
заблудзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць

заблўдны рагл.

заблукаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць

заблытана прысл.

заблытанасць [сьць] -цю
заблытаны
заблытацца
зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
заблітаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
заблытвание [ньне] -нні
заблытвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься];
-аецца,
-аюцца.
,
.
заблытваць
незак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

заблямкаць разм., зак., -аю,

“джала,

-дналіў

-джэла, -джэлі

“дзеў,

забракаваны
забракаваць зак., -кўю,-іў-

еш, -куе, -кўюць

забракбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

забракбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
забрала гіст., -ле, -л і -лаў
забрапіраваны
(замацаваны)

забрапіравацца зак., -руец-

ца, -рўюцца

забраціраваць (замацаваць
каго-што за
кім-чым)
зак., -рую, -руеш, -руе,

ру
юц
ь.
забраніраваць

пакрыць

бранёй). зак., “рую, “
рўеш,

-рўе, -рўюць

забрацірбваны

(пакрыты

бранёй)

забраенявёлы[сьпя] часцей
забрбенелы
забрахаць зак., забрашу, забрэшаш, -ша, -шуць
забрацца зак., забярўся,
-рёшся
[сься],
-рэцца,
“рбмся, заберацёся, забя-

руцца

-аеш, -ае, -аюць
,
забляяць зак., -яю, -яёш,
-яё, -яём, заблеяцё, за-

забраць зак., забярў, -рэш,
-рЭ, -рбм, заберацё, забя-

бляюбць
заббжкаць [шк] разм., зак.,

забрбснелы [сьне] і забрас-

-аю, -аеш, -ае, -аюць
заббіі -бю, -бі [ойі], -бяў
заббйшасць [сьць] -цю

заббйны
заббйства -ве, -ваў
забойца агульк., м. ДМ -цу,
Т -цам, ж. РДМ -цы, Т

-дай і -цаю, мк. Р -цаў

забойчы
заббйшчык -ка, -ку, -каў
заббмкаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
заббр уст., -ру, -ры, -раў
заббрны
заббўтацца
зак., -аецца,
-аюцца

заббўтаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

забрадзіць зак., забрбдзіць,

-дзяць

забразгатаць і забразгацёць
[зг--з выбухн. г] разм.,
зак., адпаведна забразгачў, забразгбчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць; забразгачў,
забразгаціш, -ціць, -цім,

лі
це
сц
йц
ь
,
-ёл
а,
-йліў -бў, -ёла, ёў
-ёлі

забразгаць [зг--а выбухн.
г] зак.,

“аюць

-аю,

-аеш,

-ае,

вабразджйць і забраздзкць
[ждж] разм, зак.,, для
абадвух яў, --джыш,
-джыць, -джым, -джыцё,
“джаць; адпаведна -дааў,

руць

нявёлы
“
забрбснець [сьне] зак., -ее,

-еюць
забруджанаець [сьць] -цю
забруджанне [ньне] -нні
забруджаны

забруджванне [ньне] -нні

забрудя:вацца кезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
забруджваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
забрудзіцца зак, -джуся,
-дзішся
[сься], -дзіцца,
“дзяцца

забрудзіць зак., -дзку, -дзіш,
-дзіць, -дДзяць

забрудпблы
забрўдпепаець [сьць] -цю
забруднёнпе [пьпе] -пні
забрудпены
:
забруднёдць зак., -бю, -ёеш,
“ёе, -ёюць
забрўдніцца зах, '-пюся,
-пішся[сься], -піцца, -няцца
забрўдпіць зак., -шо, -піш,
-піць, “няць

забрудпяльпаець [сьць] -цю

забрудняцца незак., -яюся,
“яешся
[сься],
-яецца,

-яюцца
,
забрудиняць
пезак., -яю,
-Яеш, -Яе, -яюць
.
забруіцца [уйі] зак., -уіцца,

“уяцца

забруіць [уй

зак.,

-уіць,

зуяць

забулькатаць

зак.,

-кбча,

-кочуць

забрукаваны

забрукаваць зак., -сўю, -кўеш, -куе, -ЕўЮЦЬ

,

забрукбўванце [пьпс]

-пні

забрукбўвацца незак., -аецца, -аюцца
забрукбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, “аюць
забрывёць уст., незак. -ёю,
-деш, -ае, -4юць
забрыдёць незак., -ёю, -деш,
-де, -йюць
забрындацы разм. і абрыцданы
забрыпдацца разх., зак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абрыпдацца
забрындаць разм., зак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць і абрындаць
забрындвацца разм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецда, -аюцца
забрындваць разм.,

незак.,

-аю, -ает, -ае, -аюць

забрынкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
забрынчаць і
зак.,

завадиіць
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забруіць

для

забрынчэць
абодвуг

“чў,

“чыш, “чыць, -чым, -чыцё,
“чаць;

адпаведна

-чаў,

-чала, -чалі; -чэў, -чэла,
-чэлі
забрысці [сьці] зак., забрыду, -дзёш, -дзё, -дзём,-дзя-

,

цё, -дўць

забрытаць зак., -4ю, -аеш,
-ае, -бюць
забратваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
забрыты
забрыць уст., зак,

-аю,

-ыю,

забудаванне

[ньне]

-нні,

-иняў
забудаваны і забудбваны
забудавацца зак., забудўюся, -ўешся [сься], -ўецца,
зўюцца

забудаваць зак, забудўю,
гўеш, -ўе, -ўюць
забудбва -бве, -бў
забудбўванне [пьне] -нні

забудоўвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

:
гаюцца
-аю,
забудоўваць незак.
-асш,-ае, -аюць
забудбўля -лі, -ляў
забудоўшчык -ка, -ку, -каў
забудоўшчыца -ды, -ц

забукеаваць зак., забуксўю,
гўеш, ўе, ўюць

забуксіраваць зак., -рую,
гру9еш, -руб, піца
забулдыга разм., Р загі, дм
лягу, Т -ягам, мн. Р “яг

разм.,

зак.,

“тўю, -туеш, -туе, -туюць

забураны разм.
забурваць
разм,

незак.,

“аю, “аеш, “ае, -аюць

забуркаваць зак., -гўю, -кўеш, -кўе, -кўюць
забурліць зак., -ліць, -ляць
забуртаваны і забуртбвацы
забуртаваць зак., -тўю, -туеш, -туе, “тўюць
забуртоўвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца
-аю,
забуртбўваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
забурчацца і забурчэцца
для абодвух

“ўся, шся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -чацца; адпаведна -чаўся, -ча-

лася, -чаліся; -чэўся, -чэдася, -чэліся
забурчёць і забурчэць зак.,
для абодвуг -чў, “чыш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чёць;

адпаведна -чаў, -чала, -чаді; чэў, -чэла, -чэлі
забурыцца разл., зак.,

зЗа-

бурыцца, -рацца

забурыць разм., зак., забуру, забўрыш, -рыць, “рым,
“рыце, -раць
забурэцца зак., -зецца, -бюцца
забурэць зак., -Эю, -зеш,-5е,
-Зюць

забутаваць буд., зак., -тую,

-туеш, -тўе, -тўюць
незак.,

-аю,

забутоўка -ўцы
забухаць разм., зак.,

:
-аю,

забутбўваць

-ыеш, -ые, -Ыюць
забубціць рагм., вак., -ню,
іш, -ніць, -нім, -ніцё,
няць

гае, -аюць

разм., зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аеш, -ае, -аюць

забуціць буд., зак., забучу,
забуціш, -ціць, -цяць
забўчваць незак., -аю, -аеш,

.
-8е, -аюць
забушаваць зак, забушую,
гуеш, -ўе, -ўюць

забуйпіць разм., зак. -ию,

-піш, -піць, -няць
забуйць зак., -Яе, -яюць
забывацца незак, -4юся,
-4ецца,
[сься],
-дешся
-аюцца
забываць незак., -ёю, -аеш,

-бе, -дюць
забіты
забыўчывасць [сьць] і забыўліваець [сьць] для абодввух -цю

забиўчывы і забіўлівы
забўдуся,
зак.,
забйцца
гдзешся [сься],

“дуцца

-дзецца,

забыццё [цьцё] -цці
забыць зак., забуду, -дзеш,

-дзе, -дуць

зак.,

-аю

-аеш, -ае, -аюць

забулькаць зах., -аю, -аеш,
заобуптаваць

забэкацЦь разх.,

'

забюракраціцца разм., зак.,

забюракрачуся,

крацішся

[сься],

забюра“ціцца.

“цяцца

'

забягалаўка разм, і забягайлаўка разм., для абодвух
гаўцы, “авак
забяганне -ипі

забягацца
“ешся

незах.,
[сься],

-аюся,
-йецца,

-дюцца
забягаць пезак., -аю, -аеш,
-йе, -йюць
забялёцца зак., -ёецца, -ёюцпа
забялёць зак., -бе, -ёюць
забяліцца зак., забёліцца,
“ляцца
забяліць зак., забялю, забёліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
забяспёчанаець
[сьпе]
ўсьць] -цю
забяспёчаны [сьпе]
забяспёчванне [пьне] -нні
забяспёчвацца [сьпе] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
забяспёчваць [сьпе] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
забяспёчыцца [сьпе] зак.,
-чуся, -чышся[сься], -чыцца, -чацца

зак.,
забяепёчыць [сьпе]
-чу, чыш, -чыць, -чаць
завабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
заваблены
завабліва і завйбпа прысл.
заваблівацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца

-аю,
незак.,
завабліваць
-аеш, -ае, аюць
заваблівы і завабиы
завагацца зак., -аюся, -дешся [сься], -ёецца, -ёюцца

зёвад разм., -ду: і заваду
шяма
завада разм., -дзе, -Д

завадётар і завадатай адпаведна-ра, -БУ, -раў; -ая,
-аю, -аяў

“рцы,
завадатарка разм.,
-рак
завадатарскі
завадзіць разм., зак., -ДУ,

“дзіш, гдзіць, -ДЗЯЦЬ

завадзіць (стаміць ваджэн-

нем) зак, завадзі, завбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
-дзяць
[дзьдзю],
-ддзю
завадзь
-дзейі -дзяў
спец.
[пьпе]
заваднённе
-нці
завадпіць зак., спец. Завадшо, завбдніш, -піЦЬ,
яць
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завадны

завеска

панна.

завадны
завадняцца кезак.,
-яюцца

-яецца,

завадияць незак., -яю, -яеш,
-Яе, “яюць

завадскі [цк]
заваёва -ёве, -ёў
-пні,
заваёўванне [пцьне]
“яў
заваёўвацца незак., -асцца,
-аюцца
заваёўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
заваёўнік -ка, -ку, -каў і
заваявальнік
заваёўніца -цы, -д і заваявальпіца

заваёўніцкі
заваждацца разм., зак., -аюся, -йешся [сься], -аецца,
-аюцца
заважнічаць

разм.,
зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
завёжыць зак., -жу, -жыш,

-кыць, -жаць
завал (перашкода) -лу,-лаў; (палка для запірання) -ла, -ле, -лаў
завала (перашкода) -ле, -л;
(лянівы чалавек) агульн.,
ж. Д -лу, Т -лай, М -ле,
ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю,
мн. Р -

завалаканвце [ньне] г заваразм.,
лёкванне [ньне]
для абодвух -нні

завалакацца і заваліквацца
разм., незак.,

адпаведна

-ёюся, -аешся [сься], -ёецца, -ёюцца; -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца
завалакаць ё завалакваць
разм., незак.,

адпаведна

-4ю, -аеш, -йе, -бюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
завалёць: разм., зак, -ёю,
-4еш, -4е, -дюць
завалачныспец.
завалачы і завалакчы разм.,
зак, для абодвуг
-акў,
аеш: ач5, -ачбм, -ача6, -акўць
завалачіся ў завалакчыся
разм., зак., для абодвух
-аеўся, гачзшся [сься],

-ачЭцца, -ачбмея, -ачацёся, -акўцца
завалены
заваліна абл., -не, -н

заваліцца гак., завалюся,
завёлішся [сься], “ліцца,
лімся, -ліцося, -ляцца
заваліць зак., завалю, заваліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
завалка (дзеянне)
-лцы,
“лак
завалбдаць зак., -аю, “аеш,
-ае, -аюць
завалбдваць

незак.,

-асш, -ас, аюць

-аю,

завалбчапны
завалтузіцца гак.,
гузішся [сься],

-ўжуся,
-ўзіцца,

“ўзяцца

заваль разм., -ллю [льлю]
завальвапие [пьпе] -нні
завальвацца знезак., -аюся,

'-аецца,
[сься],
-аегшея
гаюцца
завальваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
заваляцца разм., гак., -яецца, -яюпца
заваляшчы разм.

завапдраваць

захк.,

-рўю,

завапнаваны

завапнаваць зак., -нўю, -нўеш, -пўе, -нўюць

заваражіиць зак., заваражу,
заварожыш, -яіыць, -кым,
зэкыце, -каць
завараны
,
заварацень зёваратня, -ні,
-няў і заверцень
заварачны
заварванне [ньне] -нні
заварвацца незак., -аецца,
-аюцца
заварваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

заварка -рцы, -рак
заварны

заварбжана прысл.
заварбжаны
-аюцца
заварбжваць незак., -аю,
-аеш, -зе, -аюць
заварбт -бту, -бце, -бтаў
заварбтак -тка, -тку, -ткаў
заварбчацца
зак.,
-аешся
[сься],

-аюся,
-аецца,

-аюцца.

заварбчаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
заварбчванне [ньпе], -нпі
заварбчвацца незак., -аюся,
-авшся
[сься],
-аецца,

“аюцца

незак.

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
заваруха разм., -ўсе, -ўх
разм,

-шцы,

-шцак
заварушицца зак., заварушуся,
заварўшышся
[сься], -пыцца,

-шымся,

-шыцёся, -шацца
заварушиць захк., зарарушу, заварўшыш, -шыць,
“шым, -шыцо, -шаць
заварыцца зах., завёрыцца,
“рацца
заварыць зак., заварў, заварыш, “рыць, “рым, -ры-

це, -раць

завастрыць зак.

завб-

завастру,

завострыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
завастрэнне [ньне] -нпі
завашивець разм., зак., “ею,
“веш, -ее, -еюць
заваявёльнік -ка, -ку, -каў,
часцей заваёўнік

заваявальніца -ды, -ц, час-

заваявальны
завалванце
[пьпе]
-нні,
“нняў
заваяваны
заваяваць
зак.,
заваюю,
-беш, -юе, зоюць

завёдама прысл.

завёдамы
завёдзена
завёдзены
завёзены
завёзці [сьці] зак,

завязу,
-зёш, 736, -зём, завезяцё,
завязўць; завёз, завёзла,
-лі [зьлі]
завёісты[ейі]
завёйванне [ньне] -нні
завёйвацца незак., -аюся,
-“аешся
[сься],
-аецца,

-аюпца

заварбжвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

заварўшка

заваетрыцца
зак.,
стрыцца, -рацца

завб-

цей заваёўніца

“руеш, -рўе, -рўюць

заварбчваць

-ае, -аюць, часцей
стрываць

завастрацца незак., -ёецца,
-аюцца, часцей завбстрывацца
завастраць пезак., -бю, -аеш,

завёйваць незак., -ае, -аюць
завёйны
завекаваць разм., зак., завякўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

завёльмі прысл.
завёраны
заверашчаць ў заверашчэць

разм., зак., для абодвух
“чў, -Ыш, -чыць, -чым,

-чыцё, -чаць; адпаведна
-чаў, -чала, -чалі; -чэў,
-чЭла, -чэлі

завербавацы і завярббваны
завербавёцца зак., завярбўюся, -ўешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

завербаваць зах., завярбую,
-Уўеш, -ўе, ўюць
завёрпуты
,
заверцепь
“ртпяў,

-ртні,
-ртия,
часцей завара-

цень
завёрчаны

завёршанаець [сьць] -цю
завершаны
завёршвацца незак., -аецца,

-аюцца

завёршваць

хезак.,

-аеш, -ае, -аюць

завёрыць зак., -ру,

-рыць, -раць
завёеа -се, -с
завёсіцца
зак.,
-ёсішся [сься],

-аю,
-рыш,

-ёшуся,
-ёсіцца,

-“ёсяцца

завёсіць зак., -ёшу, -ёсіш,

-бсіць, -бсяць
завёска -бсцы, -ёсак
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завселаваць

завулачны
РНААР
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МЖ
ЫН
ХН
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ИН
ЖМ
ЖШ
НМ
ЯЙ
ХЙ
ЫДДНЫНЫЯАЯХЯХЯ

завеславаць зак., завяслўю,
-ўеш, -ўе, зўюць
завёесны
запёсці [сьці] зак., завяду,
-дзёш, -дзё, -дзём, заведзяцё, завядуць
завбсціся [сьці] зак., завядуся, -дзешся [сься], -дзёцца, -дзёмся, заведзяцёся,

завядуцца
завешаны
завёшаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
завёшванне [ньпе] -нпі

-аюся,

завбшвацца незак.,

-аецца,

[сься],

гаешся
-аюцца
завёшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
завёшчаны

завёя -ёі [ейі], -ёй ё -ёяў
завёяны
завёяць зак., -бе, -ёюць

завёрстванне [ньне] палігр.,
-нні

завёрствацца незак., -аецца,
-аюцца
незак,

завёрстваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
завібрыраваць зак., -рую,
“руеш, -руе, “руюць
завівённе [ньне] -нні

-аЮюсяЯ,
завівацца незак.,
[сься -децца,
аешся
;
“аюцца
завіваць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
завівачны
завідкі [тк] разм., гдак

завідна прысл.
завіднёцца зак.) -бецца
завіднёць зак., -ёв
завідўшчы
завізаваны і завізіраваны
завізаваць

зак.,

;

завізіраваць

адпаведна

завізўю,

-ўеш, -ўе, -ўюць; завізірую, -уеш, -уе, -уюць
завіліна -не, -п
завілісты
-ёе,
зак.
завільгатнёць
-ёюць
завільгбчаны
завілйць разм., зак., -Яю,
-яеш, -яе, -Яюць
завіпаваціцца разм.,

-ёчуся,

-ёцішоя

зак.,

[сься],

-аціцца, -ацяцца

завінавачанасць [сьць] -цю
завіпавачвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
завіпйнне [пьпе] -нпі
-аюся,
завінпйацца незак.

гаецца,
[сься],
ешся
гаюцца
,
ш
е
б
ю,
-4
.,
ак
ез
лх
ць
па
ві
за
-4е, -аюць
,
загінўты
завінўцца зах., іўся, -ибшся [сься], -пёцца, -іёмся,

ляцёся, -аўцца

завінўць зак., -иў, -пёш, -нё,
-іём, -цяцё, -нуць
завінціцца [ньці] зак., завінціцца [ньці], -цяцца
завінціць [ньці] зак., завійчў, завінціш [цьці], -ціць,

-цім, -ціце, -цяць
завінчвацца. пезак.,
-гаешся

[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюцца
завіпчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
завіравёць зак, “рўю, -руеш, -руе, “рўюць
завіруха зўсе, -ўх
завірўшка -шцы, -шак
завірушлівы
завірушны
вак.,
-рыцца,
завірыцца
-рёцца
завірыць зак., “рыць, -р 4ць
завіеёць незак., -ёю, еш,
-48, -йюць
завіслы
завіенуць зак., -ну, -неш
[сьне], -не, “нуць
завісь спец., -ссю [свею] .
завітаць зак., -аю, -аеш,-ёе,
-йюць
завітваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

завітбк -тка, -тку, -ткоў
завітўшка -шцы, -шак
завіты
завіўка -іўцы, -івак

завіханне [ньне] -нні
незак. -аюся,
завіхацца
-ёецца,
[сься],
-бёешся
-аюцца
разм., незак.,
завіхлйцца
[сься],
-яешся
-Яюся,

-яецца, -яюцца

незак.,
разм.,
завіхляць
-Я1о, -яеш, -яе, -Яюць
завіхрацца кезак., -ёецца,

-аюцца
завіхрыцца

цца
“ра
завіхрыць
-раць

зак.,

зак.,

-рыцца,

,
-рЫЦЬ,
-пні,

завіхрэнне

[ньне]

-пняў
завіхўрыцца

гак., -рыцца,

-рацца

завіхўрыць

зак.

-рыць,

-раць
завіцца зак., заўюся, -ўёш-

ся [сься], -ўёбцца, “ўёмся,
“ўяцёся, гўюцца; завіўся,
завілёся, -лбся, -ліся
завіць зак., заўю, -ўёш, -ўё,
-ўём, зўяцё, гўЮць; завіў, завіла, -лб, -лі
завішчаць і завішчэць зак,
для

абодвут

“яў, “чыш,

ЧЫЦЬ, -чым, чыце, -чаць;
адпаведна

“чаў,

-чала,

галі; -ч5ў, -чэла, -чэлі
завоблачны
завбд (прадпрыемства) -да,
“дзе, -даў

завод (дзеянне; парода жывёлы) -ду, -дзе
заводакіраўніцтва “ве, -ваў
заводаўладальцік -ка, -ку,
-каў

загбд-аўтамат, завдда-аўтамата,
завбдзе-аўтамаце,
завбдаў- аўтаматаў

завбдзіцца незах., -джуся,
-дзішсея [сься],
-дзіцца,
“дзяцца

завбдзіць незак,
-дку,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
завбдка [тк] -дды [дцы]

завбднепы
завбдны

завбдскі [цк]
завбдчык [чч] -ка, -ку, -каў
завбз -зу, -зе, -заў
-зіцца,
незак.,
завозіцца

-зяцца
завбзіць незак., -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
завбзка [ск] -бзцы [осцы],

-зак
завбзна разм., прысл.

завбзнік [зьні] -ка, -ку, -каў
завбзніца [зьні] -цы, -ніц

завбзны

завбіна [ойі] -не, -н
завойкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
Завблжа Завблжа, Заволжы
завблжскі [пекі]
завбраныі заараны
завбрванне [ньне] -нні

завбрвацца незахк., -аецца,
-аюцца
завбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

завёстрапасць [сьць] “цю

завбстрапы
завбетрыванне [ньне] -нні
завбетрывацца незак., -аецца, -аюцца і завастрацца
завбстрываць знезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць іў завастрёць
завбхкаць
для

і завохаць зак.,

абодвух

-аю, -аеш,

-ае, -аюць
завбчна прысл.
завбчнік -ка, -ку, -каў
завбчніца -цы, -ц
завбчны
завбчы прысл.
завбшта
завуаліраваны
завуаліраваць

зак.,

“рую,

-руеш, -руё, -руюць

завугблае [льле] -ллі

завужаны
завўжваппе [пьне] -нні
завужвацца незак. -аецца,
-аюцца
,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ац
жв
вў
за
-ае, -аюць
завўзіць зак., -ўжку, -ўзіш,
-ўзіць, -ўзяць
завузкі [ск]

ў
ка
-л
,
кУ
-л
,
ка
-л
к
ла
ву
за
завулачны

загад
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завуркатаць

ААА

завуркатаць разм., зак. завуркачў, завуркдочаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
завурчаць і завурчэць зак,
для абодвух -чў, “чыш,
чыць, -чым, -чыцё, “чаць;
адпаведна

“чаў,

“чала,

гчалі; -чэў, -чэла, -чэлі
завўсепіца тэ2., “Цы, -Ц
завухкаць разм., зак., -аю,
-агш, -ае, -аюць
завуч уст., разм., (з руск.
заведуюший

учебной

частью, зараз -- намеснік
дырэктара па вучэбнай
рабоце) -ча,-чу, -чаў
завўчаны
завучванне [ньне] -нні
завўчвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца

завўчваць неёзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
завучыцца разм., гак, Завучуся, завўчышся [сься],
-чыцца, -чацца
завучыць зак., завучу, завучыш, -чыць, -чым, -Чыце, -чаць
завушніца цы, Д
завўшны
завыванне [ньне] -нні, -нпяў
завывёць пезак., -й4ю, -аеш,
-ёе, -аюць
за выключэннем прыназ.
завысіць зак., -ьцпу, -ысіш,
аясіць, -Ысяць
завыць зак., -ыю, -ыеш, -ые,
-ЫюцЦьЬ
завышапы
завышацца кезак., -аецца,
“аюцца
завышаць незак., -аю, -аеш,
-48, -аюць
завышэнне
[ньне]
-нні,
“нняў

завэдзгапы [дзг - з выбухн.
г] разм.
завэдзгацца [дзг-з выбухн.
г]
разм.,
вак,
-аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся
-аюцца
завэдзгаць [дзг -- з выбухн.

г] разм., зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

завэдзгвацца

[дзг--з

вы-

бухн. г] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

завбдзгваць ([дзг--з выбугн.
г] разм., незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
заввпджапы
:
завбнджванне [пьпе] -нці
завэнджвацца незак., -аецца, -аюцца
завбнджваць

незак., . -аю,

-аеш, -ае, -аюць
завэпдзіцца
[пьдзі] зак,
“дзіцца, -дзяцца
завіндзіць [ньдзі] гак., -джу,

-дзіць,

завярцёць зак., завярчуў, за-

завядзёнка разм., -нцы, -нак
,
завязаны

-цяць
завяршальпік -ка, -ку, -каў
завяршальніца -ды, -ц
завяршальны
завяршацца незак. “аецца,
-аюцца
завяршаць незак., -ёю, -аеш,

[цьдзі]

-дзіш
-дзяць
завяданне [цьпе] -нпі ,
завядёць незак, -йю, -аеш,
-бе, -дюць
завядзённе [ньне] (звычай)
разм., -нпі

завязёцца

зак., завяжуся,

завяжашся

ца, -жуцца

[сься], -жац-

завязёць, (да вязаць) зак.,
завяжу, завяжаш, -жа,
-кам, -каце, -куць
завязёць(да. вязнуць) незак., -ёю, -деш, -ае, -дюць
завязвапне [пьле] -нні
завязвацца хезак., -аюся,

[сься], -аецца,
-асшея
-аюцца
завязваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
завязка [ск] і завязка [ск]

для абодвух -зцы [сп],
-зак
завязнуць гак., -ну, -неш
[зьне], -не, -нуцдь; завяз,
-зла, -злі (зь
завязь -ззю [зьзю]
завялены
завялікі
завяліцца зак., “ліцца, -ляц-

ца

зак.,
завяліць
зліць, “ляць

-лю,

-ліш,

завяльвацца незак., -аецца,

гаюцца

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
завянуць

зак.

-ну,

-неш,

-пе, -нуць,; завяў, -яла,
-ялі і завяць
завяральпік -ка, -ку, -каў
завяральпіца -цы,
завярацца незак.,

-ц
-ёсцца,

“ёюцца
завяраць пезак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць

-йе, -аюць

завяршаючы
завяршыцца зак., завяршыцца, -пёцца і завершыцца,
“шацца
завяршыць зак. завяршу,
шыш, -шыць, -шым, завершыцё, завяршаць і завяршуў, завёршыш, -шыць,
-цым, -шыце, -шаць
завяршённе [ньне] -нні
завйць зак., -яну, -янеш,
“Яне, -йнуць; завяў, -яла,
-ялі, часцей завянуць

завяшчальнік -ка, -ку, -каў
завяшчадьніца -цы, -ц
завяшчальны
[ньне] -нні,
завяшчанне

“нняў.
завяшчёцца незак. -ёецца,
-ёюцца
завяшчаць незак., -4хо, -аеш,
-ёе, -дюць
загаварвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца, часцей загавбрвацца

'

завярббваны часцей завербаваны
завярббўванне [ньпе] -нні
завярбоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
завярббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
загяриўцца захк., завяриўся,
завёрнешся (сься], “цецца, -пемся, -пецеся, -нуцца
завяриўць зак., завяриў, -за-

вёрлош, -не, -пом, -неце,
“нуць

завярстаны палігр,
завярстаць зак., -йю, -аеші,
-80, -бюць
завярцёцца зак., завярчуся,

завёрцішся сься], “ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

-аеш;-

-аю,

незак.,

загаварваць

завяльванпе [ньне] -нні
завяльваць

вёрціш, -ціць, -цім, -ціце,

ае, -аюць,

загаворваць
загаварицца зак.

часцей

загава-

рўся, загаворышся [сься],

-рыцца, -рымся, -рыцеся,

-рацца

загаварыць зак., загавару,
загавбрыш,

-рыце, -раць

-рыць, -рымч,

загавёцца зак., -ёюся, -ёешся [сься], -ёсцца, -ёюцца
загавёць зак., -ёю, -беш,
-ёе, -бюць
загавіпы царк., -и ё запускі
загавбр -ру, -ры, -раў

загавбрапы
загавбрванне [(пьня] -нні
загавбрвацца незак., -аюся,
ся [сься], -ёецца, -бюцца

-аюцца і загаварвацца
-аю,
кезак.,
загавбрваць
-аеш, -ае,

-аюць

ёі зага-

варваць
загаворшчыца -цы, -ц
загагатаць зак., загагачу,
загагочаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

загагаць

разм.,

зак., -ае,

-аюць
загагбкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аіюць
загагуліпа разм., -це, -

загад. (дакумент) -да, -дзе,
“даў; (дзеянне) -ду, “дзе,
“даў
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загадаваны

загаспадарыць
а

н
ан

загадавапы
загадаваць зак. загаду,
-ўеш, -уе, -ўюць
загадапы

загадаць зак., -4ю, -деш,-ае,
юць
загадванне [ньне] -нні
загадвацца пезак., -аецца,
гаюцца
загадваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
загаджапы разм.

загаджвацца разм., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюпца

загадваць

разм.,

незак.,

гаю, -асш, -ае, -аюць

загадзіцца разм., зак., -дау-

ся, -дзішся [сься], -дзіц-

ца, -дзяцца
загадзіць разм., зак, -джу,
-дзіш,-дзіць, -дзяць; -дзіў,
дзіла, -дзілі; -дзь, -дзьце

[цьце]

загадзіць зак., загаджу, заадзіна -дзіць, -дзім, -дзі, “ДЗЯЦЬў, загадзіў, -іла,
ка загадзі, -іце
загадзя прысл.
загадка [тк] -дцы [цц], -дак
загадкава [тк] прыса.
загадкавасць [тк] [сьць] -дю
загадкавы[тк]

загадна прысл.

загаднасць [сьць] -цю

загадны

незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
загадчык [чч] -ка, -ку, -каў

загадбўваць

загадчыца [чч] -ды, -ц
загазаванасць [сьць] -цю
загазаваны

загазаваць разм., зак, загазўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

загаіцца [айі] зак., загбіцца [ойі], -бяцца
загаіць [айі] зак., загаю, за-

гбіш [ойі], -біць, бім, -біце,- бяць; загаі [айі], аце

загайданы
загайдацца

зак.,

-аюся,

-ёецца,
[сься],
-дсшся
-юцца і загойдацца
загайдаць зак., -б19, -йеш,

-бе, -аюць і загбйдаць
загайсёаць зак, -йю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей загёйсаць

загалёкаць разх., зак., -аю,

“аспі, -ае, -аюць
загаліцца разм., зак., загалося, заголішся [сься],
“ліцца,

загалбвачны
загалбўцы
загамаціцца зак.,

загама-

-пімея,

-піцеся,

шося, загамбнішся [сься],
“ніцца,

“пяццаў, загамаціўся, -пілася, -піліся

“лімся,

-ліцеся,

-лядца; заталіўся, -лілася,
піліся
загаліць разм., зак., загалю, заголіш, -ліць, -лім,

“ддзі, -ддзяў

загарбдягацны

загамбніш, -ніць, -пім, -ні-

цс, -няць; загаманіў, -віла, -нілі
загапа -пе, -

зак., -руся,
заганарйцца
-рыцца,
“рышся [сься]
-рымся, грыцёся, -рацца
загандзяваць

-люю,

зак.

“люеш, -люе, -лююць
заганна прысл.

-Яюцца

незак.,
[сься],

-яюся,
-яецца,

.

заганяць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
загар -ру, -ры
загараваць зак., загарўю,
ўеш, зўе, “ўюць

загарад -да, -дзе, -даў
загарада -дзе, -д, часцей за-

гарбда, загарадзь
-ка, “ку,
загараджальнік
-каў
загараджальны
загараджваць часцей зага-

рбджваць незак., для абодвух -аю, -аеш, “ае, -аюць

загарадяіЗние [ньне] -нні.
загарадзіцца зак., загаразагарбдзішся,
дзіўся,
“дзіцца, “дзяцца

загарадзіць зак., загараджў,
загарбдзіш, -дзіць, -дзяць
загарадзь -ддзю [дзьдзю],
дзей і -дзяў і загарада
загарадка [тк] -дцы [цы],
-дак і загарбдка
загарадны

загаральнаець [сьць] -цю
загарванне
і
загаранне

[ньне] для абодвух -нні
загарацца і загарвацца неадпаведна -ёюся,
гак,
-йецца,
[сься],
-бешся

-аюся,

загароджванце [ньпе] ші
загароджладцца незак., -аюся, гаешся [сься], -аецца,

гаюцца
загароджваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і загараджваць
загарбдка [тк]

-дды [цц],

-дак і загарадка

заганнасць [сьць] -цю
заганны
заганяны

заганяцца
-яешся

[дзьдзе] разм.,

загарбддзе

загаманіць зак., загамапю,

-бюцца;

загаласіць зак., загалашу,
загалосіні, -сіць, -сім, -сіце, -сяць

абодвух -цю, -ніш, -ніць,
-цяць
загариўцца зак., загарпўся,
загбриешся (сься), “нецца, -пемся, -цоцеся, -пуцца
загариўць зак., загарпў,загборцеш, -пе/ -ном, -поце,
-пуць
загарода -дзе, -д і загарада

-піце, -ляць; -ліў, -ліла,
-лілі
-бўку,
-бўка,
загадбвак
-бўкаў

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца
загараць і загарваць незак.
адпаведна -4ю, -деш, -4е,

-4юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
зах, “уся,
загарачіицца
“цца,
“ышся [сься],
ж“ммся, -чыцёся, -чёцца
загаркаць зак., -аю,
“ае, -аюць

-аеш,

загарлапаніць разм.,

і

За-

гарайпіць разл., зак, дая

загарпўпены
загарпўніць зак., -ню, -піш,
-піць, “няць
зак., -аю,
загараўцьваць
-аеш, -ае, -аюць
загартаванаець [сьць] -цю
загартаваны

загартавёцца захк., -тўюся,
-тўешся [сься], “тўецца,

“ўюцца;

-ваўся,

-вёла-

ся, -валіся; -туйся, -туйцеся
загартаваць зак... -тўю, -тўеш, -туе, -тўюць; -ваў,
загартўй,
-вёліі
. “вёла,
-тўйце
загартовачны
загартоўванне [ньне] -нні
загартоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
загартбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
загартбўка -бўцы, -бвак
загартоўшчык -ка, -ку, -каў
загартбоўшчыца -цы, Д.
загарцаваць зак., -цўю, -цў-

аваў,
еш, -цўе, -цўюць; -црц
-вёла, -валі; зага ўі,
-аўйце

загарэлы

загарэцца зак., -рўся, -рыш-

ся [сься], “рыцца, грым-

ся, -рыцёся, -рёцца
загарэць зак, “ру, -рыш,
-рыць, -рым, -рыцё, граць
загас4ць
загасіць
каць)
-асіць,
загасіць

незак., -ёе, -4юць
(моцна, біць, стузак., -ёшу, -асіш,
“асяць
зак., загашу, зага-

сіш, -сіць, -сім, сіце,
-сяць; загасіў, -іла, -ілі

загаслы
загаснуць зак. -но [сьпе],
лі
-с
,
ла
-е
с,
га
за
луць;
[сьлі]
загаспадарыць

разх., зак,

ь
ц
а
р
“
,
Ь
ц
ы
р
,
ш
ы
р
“ру, “

загпісці
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агасціцца
зв
РА
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загасціцца [сьці] разм. і Загасцявацца [сьця] разм»

зак., адпаведна загашчу-

ся, загбсцішся [сьцісься],
-ціЦесЯ,

-цімея,

гціцца,

-цяцца; загасцююся, -0юешся [сься], зоецца, -оюц'

ца

загасціць [сьці]

і загасця-

вёць ўсьця] зак., адпаведна загашчў, загосціш
[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць; загасцюю,
абе, -ююць

-юеш,

загата абл., -аце, -ат
,
загатаваны
загатавацца зак., -туецца,
-туюцца
загатавёць

зак.,

,
загатую,

“ўеш, “ўе, “ўюць

-аю,

,
-аеш, -ае, -аюць
загатбўка шаев., -бўцы, -двак
загатоўшчык -ка, -ку, -каў
загатоўшчыца -ды, -ц
загаўкаць разм., зак.,
-яешся
-яюцца

-ае,

незак., -яюся,
[сься

-яецца,

загаціць зак., загачў, зага-

ціш,

-ціць, -цім, -ціце,

гдяць; загаціў, -ціла, -цілі і запрўдзіць
загачаны і запрўджаны
-нні,
[ньне]
загачванце
-яняў і запруўджванне
загачвацца

незак., -аецца,

гаюцца і запрўджвацца.
загачваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і запрўджваць
загашаныразл.
загваздёць разм., зак., -аю,
-беш, -ёе, -4юць
загваздка і загвбздка [стк]
для абодвух -здцы [сц],
-здак
загергетаць [герге--з выбухи. г] разм., зак., затергечу, загергёчаш, -ча,
-там, -чаце, -чуць
загерметызаваць зак., -зўю,
-зўеш, -зуе, -зўюць
загіб -ба, -бе, -баў; (перан.)
-бу, -бе
загібанне [ньне] -ппі часцей
загіцанне

незак., -аецца,
загібацца
гаюцца, часцей загінацца
загібаць незак., -4, -аеш,
-бе, -бюць, часцей загі-

наць

загібёць зак., -ёю, -беш, -бе,

-бюць
загібшчык [пшч] разм., -ка,
ку, -каў

зак., -зуе, зўюць

загікаць разм.,

зак.

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

загін -пу, -не, -наў
загіцённе [пьпе] -ниі ў загібанне

загіцасты разм.

загіпацца незак., -аецца,
-ёюцца і загібацца
загінаць незак., -4ю, -ёеш,

-ае, -юць і загібаць
загіцуўшы
загінуць захк., -пу, -неш, -не,
-нуць
загіппатызавіны
загіцнатызаваць зак., -зўю,
-зўеш, -зуе, -зўюць
загішсаваны лмед., с.-г.
загіцсаваць зак., загіпеўю,

-ўеш, -ўе, “ўюць

загатбвачны шав.
незак.
загатбўваць

-аюць
загаўлйцца

загізаваць [выбугтн. г] разм.,

загігікаць зак., (засмяяцца)
разм, -аю, -аеш,
-ае,
-аюць; (пра коней) -ае,
-аюць

загладжаны

загладжванне [пьне] -нні

загладзжвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
заглёджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
загладзіцца зак., “дзіцца,
-дзяцца

загладзіць захк., -джу, -дзіш,
-дзіць, “дзяць

заглёдзецца зак., -джуся,
гдзішся [сься], -дзіцца,
-гдзяцца і заглядзёцца
заглёдзець разм., зак., джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
заглёены

заглёіцца [ейі] зак., -ёіцца,
-ёяцца

заглёіць [ейі] зак., -ёю,
-біш, -біць, -бяць
заглёйванне [ньне] -нні
заглёйвацца незак., -аецца,
-аюцца
заглёйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
заглбтачныанат.

заглухаць хезак., -ёе, -4юць

заглыбленасць [сьць] -цю

заглыблёнпе [пьне] -нні
заглыблены

заглыбляцца незак., -Яюся,
-яешся
[сься],
-Яецца,
-яюцца
-яю,
незак.,
заглыбляць

-Яеш, -яе, -яюць
заглынённе [цьне] -нпі
заглынаць незак., -ёю, -беш,
-4е, “аюць
заглынуты
заглынўць зак., -ну, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць
заглітванне [ньне] -нні

-аю,

кезак.,

заглытваць

-аеш, -ае, -аюць
заглядаённе і заглядванне
[ньпе], для абодвуг -нні

зваглядацца і заглядвацца
незак., адпаведна -ёюся,

-аецца,
[сься],
-ёешся
-аешся
-аюцца; -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца

заглядаць і заглядваць незак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць
заглядзённе [ньне] -нні

заглядзёцца зак., -дьўся,
-дзіцца,
гдзішся [сься],
гдзімся, загледзіцёся, за-

глядзяцца часцей заглёдзецца

заглянўць зак., -пу, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -іўць
заглянцавацца спеуц., зак.,

-аўецца, -пўюцца

заглянцаваць

зак.,

“дуеш, -цуе, -цўюць

заглянцбўвацца

-дўю,

незак.,

-аецца, “аюцца

заглянцбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
загнаіцца [айі] зак., загноіцца [ойі], -бяцца; загнаіўся [айі], -ілася, -іліся

загаўхлы
загаўхнуць зак., -не, -пуць

загнаіць [айі] зак., загнаю,
загнибіш [ойі], -біць, -бім,

заглўппацца с заглушацца
незак., адпаведна -аецца,
гаюцца; -аецца, -аюцца
заглўшваць і заглушаць незак., адпаведна -аю, -аеш,

загнацасць [сьць] -сці, -сцю

заглўтапы

-ае, -аюць; -4ю, -аеш, -ае,
-Аюць
загаўшка -шцы [шцы], -пак
заглушйцца зак., заглўшыцца, -шацца; -шыўся, -шы-

лася, -цыліся
заглушыць зак., заглушу,
заглўшыш, -шыць, -шым,
“шыце, -шаць; -шыў, -пила, -шылі
заглушбние [ньпе] -ппі

заглыбіцца зак., -блюся,
“бішся[сься], -біцца, -бяцца
загліібіць зак., -блю,

“біць, -бяць

-біш,

-біце, -бяць

загнаны

загпаць зак., загапю, загбніш, -піць, -цім, -піце,

яць
загнёвацца
-аегшся

зак.,
[сься],

-аюся,
-аецца,

гаюцца
загнёт і загнётак, загиётка
адпаведна
-бта,
-ёце,
-бтаў; -тка, -тку, -ткаў;
“тцы [ццы], -так

загніванне [ньне] -ппі
загнівацца

незак., -аецца,

-дюцца
загпіваць хезак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць
загніваючы

загпісці і загніць зак., для
абодвух -ію, -ібш, -іё,
-юць

загнісціся
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загпісціся [сьці] зак., -іёцца, рюдца

загносны
загнбйвацца хезак., -аецца,

-аюцца

-аю,
незак.,
загнойваць
гаеш, -ае, -аюць
-аўлю,
загнусёавіць зак.
-двіш, -авіць, -ёвяць
загиўты
загиўцца зак., -пёцца, “ўце

ца

Заграб г., Заграба, Заграбе
заграбанцце [цьце] -ипі
заграбасты раз.
заграбацца незак. -децца,
-дюцца
заграбаць незак., -4ю, -беш,
-де, -аюць
заграбскі [пекі]
заграбўшчыразм.
загразаць незак, -б1ю, -аеш,
-46, -бюць
загразлы

загиўць зах., -нЎ, -пбш, -нё,
-нём, -пяцё, -іўць
загиюсіцца разм., зак., За-

загнюсішся
гпюшуся,
[сься]; -сіцца, -сімся, -віцеся, -сяцца

загнюсіць разл., зак., загню-

,
ім
-с
ь,
іц
-с
ш,
сі
ід
гп
за
шў,

-сіце, -сяць

загаіошаныразм.
,
к.
за
не
.,
зх
ра
а
ц
ц
а
в
ш
б
а
заг

,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
а
,
я
с
ю
-а
гаецца, -аюцца
.
к
а
з
е
н
.,
зм
ра
ь
ц
а
в
ш
ю
н
г
за
гаю, -аеш, -ае, -аюць

-ае, -аюць

загріизены
загрызці [сьці] зак., -зў,
-зём, -зяцё,
-зёш, -зб,

-зўць; загрыз, загрызла,
-лі [зьлі]

загрымёць зак., -млі, -міш,
«міць, -мім, -міцб, -мяць

загрыміраваны

загрыміравацца зак., -рую-

дым) -бе, -бёюць; (зацяжараць) аба. -бю, -беш,

-6е, -ёюць
зак.,
загрувасціць (сьці)
гашчу, -ёсціш [сьці], -йеціць, -ёсцяць

гае, -аюць, часцей загайдаць
-аю,
незак.,
загбйдваць

-аеш, -ае, -аюць

загбйкаць разм., зак., -аю,

гаеп, -ае, -аюць
загбйсаць разм., зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць і загайгаць

загблены разм.
загбльвацца разм., незак.,
-аюся, -ается [сься], -аецца, “аюцца

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

загбн (участак поля) -ма,
-пе, -наў; (дзеянне) -ну,
-пе, -наў
загонцы
загбпшчых -ка, -ку, -каў
загбпаць зак., -аю, -асш,

-ас, -аюць

загбр'е [рйе] -р'я, -р' -р'яў
загбртвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гагтся
-аюцца
загбртваць незак., -аю, -асш,
-ад, -аюць
загбцаць разм. ё загоцкаць
разм., зак, для абодвух
-аю, -асш, -ас, -аюць
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-аецца, -аюцца
ю,
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за
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ь
ц
а
в
ч
ш
й
в
у
р
г
за
гаеш, -ае, -аюць
загрудкі [тк]: узяцца за-

грудкі

загружанасць [сьць] -цю
загружаны
,
я
с
ю
б
,
.
к
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з
е
н
а
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ц
а
ж
у
загр
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а
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загр
-4е, -бюць
загрузёць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць

,
загрўзачны
загрузіцца зак., загружуся,
,
а
ц
ц
і
з
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
і
з
ў
загр
-вімся,

“віцеся,

«зяцца;

гзіўся, -зілася, -зіліся
загрузіць зак., загружў, за,
е
ц
і
з
г
,
м
і
з
,
ь,
іц
-з
,
ш
трузі
-зяць; -зіў, -зіла, -зілі
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загру
загрузлы разм.
ш
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загру
[зьне], -не, -нуць
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т
а
к
у
р
г
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зак., адпаведна

пезак.,

разм.,

[сься],
-йаешся
-аюся,
-асцца, -дюцца
загрызаёць незак., -бю, -деш,

загрубёць зак., (стаць цвёр-

ца
загбідаць зак., -аю, -аеш,

-аю,

-аўку,

-ыўка,

загрызацца

загрубёлы

-аюся,
зак.,
загбйдацца
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца, часцей загайдац-

загбриуты
загбртачны
загбртванне [пьне] -пні

загрывак
аяўкаў

[зьпе), -пе, -пуць
заграпіца -цы
загранічны
загрубблаець [сьць] -цю

-аюцца
загбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць

загбльваць

загрунтбўваць кезак.,
-аеш, -ае, -аюць

загразнуць зак. -ну, -иеш

загбены
загбйванне [ньне] -нні
загбйвацца незак., -аецца,

разм.,

загуляцца

загрука-

,
м
а
ч
а,
-ч
,
ш
а
ч
б
к
у
р
чў, заг
,
ш
і
ц
а
,
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а
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,
-аціць

-ацяць
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,
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загрўк

-ае, -аюць

загрунтавапы
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сш, -тўе, “тўюць
і
н
и
]
е
п
ь
п
[
е
н
н
а
в
ў
о
т
н
у
загр

ц
е
а
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
ў
б
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ца, -аюцца

ся, -рўешея [сься], -руецца, -руюцца

зак., -рую,

загрыміраваць

“рўеш, -рўе, -руюць

незак.,
загрымірбўвацца
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

загрыміроўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

разм.

загрыпаваць

вак,

, -ўюць,
-іўю, -ўеш, -ўе
-валі

-паваў, -вала,
загрэбці [пці] зак., заграбў,
-ббш, -бё, -бём, -бяцё,
“буць; загрбб, загрэбла,
загрэблі
загрэць разм., зак, -ю,

“беш, -зе, -зюць
заге [зах] (запіс актаў
стёну)
грамадзянскага
ЗАГС,
аддзел
нескл,

разм., загса, загсе, загсаў

загеаўскі[хе]

загуба разм., -бе
загубіцца зак., загублося,
загубішся [сься], -біцца,
-“бімся, -біцеся, -бяцца;
«біўся, -білася, -біліся
загубіць зак., загублю, затўбіш, -біць, -бім, -біце,
«бяць; -біў, -біла, -білі
загўблены

загугиіць
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загугийвіць

ю,
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,
к.
за
.,
разм
ё,
іц
-п
,
ім
-н
ь,
іц
-н
,
сніш
ш,
ві
-Я
,
ю
л
ў
Я
:
ь
ц
ня
4
,
Ь
ЯЦ
вВ
-Я
,
ць
ві
-я

,
і
З
Д
ў,
зе
-Д
,
к.
за
ь
ц
ё
з
д
у
заг
;
ць
зя
-д
,
цё
зі
-д
м,
зі
-д
,
ць
зі
гд

й
е
ц
с
а
ч
,
лі
-б
,
ла
-ё
,
ёў
дз
гу
за

загусці
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,
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за
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ц
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в
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р
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загудр

“руеш, -руе, -руюць «аеш,
загукаць зак., -аю,

-де, -йюць
,
ся
аю
-г
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
ь
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ў
заг
,
а
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гаешся

-аюцца

загульваць

незак.,

-аЮ,
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,
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гае
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ю
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А
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МАЙ
загулйць зак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
'
загумёцце [ньце] -пні, -нняў
загумённы

загусаць незак. -ёе, -ёюць
загуста прыса,

загусты разм.
загусцёлы [сьце] і загўслы

загусцёць [сьце] ў загўснуць
зак., адпаведна -ве, -бюць;

-пе сьпе], -нудь

загусці [сьці] зак., загудў,

-дзёш, -дзё,-дзём, -дзяцё,
-дўць; загўў, загула, -лё,
-лі і загудзёць

загуеціцца [сьці] спец., зак.,

загусціцца, -цяцца

загусціць [сьці] гак., загузагусціш [сьці],
шчу,
-піць, -цім, -ціце, -цяць
зак.,
загутарыцца разм.,

-руся, рышся [сься], -рыцпа, -рацца

загўтарыць зак., -ру, “рыш,

-рыць, -раць

загучаць і загучэць зак.
для абодвух -чыць, -чаць;
адпаведна -чаў, -чала,
-чалі; -чэў, -чэла, -чэлі
вагўшканы разм.
загушкацца
разм.,
зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],

-аецца, -аюцца
загўшкаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
загушчальнік

спец.,

-ка,

“ку, -каў

загўшчаны
загушчацца хезак., -аецца,
-аюцца
загушчаць
незак.,
-ёю,
-аеш, -ае, -4юць
загушчэнне [ньне] -пні
загэркаць разм., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
зад -да, -дзе, мн. зады, -дбў
задавака разх., агульн., м.
ДМ-аку, Т -акам, ж. ДМ
-йцы, Т -ёкай і -йкаю,
мн. Р -ак
задавальнённе і задавалёппе [пьпе], для абодвух
“ННІ

задавальняцца пезак., -яюся, -яешся [сься], “Яецца,

-яюцца
задавальняць

незак.,

-яеш, -яе, -яюць

-йю,

задавацца незак., (важнічаць) задаўся,
“аёпся
[сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, “аюцца; (да задаваць) -аёцца, -аюцца
“абш,

незак,

-аё,

-аём,

[сься

“лішся

ца
яц
“л
задавбліць

-ліцца,

зак., -лю, -ліш,

зліць, “ляць

задавбльвапне [ньне] -нні
незак., -аю-

задавбльвацца

ся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
незак.,

задавбльваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
зададзенасць [сьць] -цю

зададзепы
задажджыцца разхм.,
-ыцца; -ылася

зак.,

задакджыць
разм, зак.
-джыць; -ыла
задам прысл.
заданне [ньне] -нні, -пняў
задарагі разм.

задарам прысл.
задарма разм., прысл.

задарыиць зак., задарў, задбрыш, -рыць, -рым, -ры-

це, -раць

задатак -тку
задатачны
задаткавы
задаткі -каў
задаўга прысл.
задаўлены

задаўнёлы
задаўнены

задаўнівацца

ца, -аюцца
задаўніваць

незак., -аецнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
задаўвіцца разм., зак., -ніцца, -ляцца
задаўніць зак., -ню, -ніш,
“піць, -нНяць

задацца зак., задёмся,

за-

дасіся, задёсца, вададзім”
ся, задасцёся [сьце], з
дадўцца; задаўся, задалі
ся, задалбся, задаліся
задёць зак, -дём, -дасі,
-дасць
[сьць],
“дадзім,

“дасцё

задаю,
-аяцё,

“аюць
задавіцца разм., зак., задаўлёся, задавішся (сься],
-віцца, -вімея, -віцеся,
-вяцца

пёць зак. для абодвух
“ёю, -беш, -бе, -бюць
задзерпавй аны
задзернаваць зак. задзярнўю, -ўеш, -уе, “ўюць

задзёрцізак., задзярў, -рэш,
-р5, -рбм, задзерацё, задзярўць; задзёр, задзёрла, -лі, часцей задраць
задзёрціся зак., задзярўся,
-рэшся
[сься], “рэцца,
-рбмся,

задзерацёся,

дзяруцца;
дзёрлася,

за-.

задзёрся, за-ліся, часцей

задрацца
задзёць (дзець

невядома
куды) зак., -бпу, -ёнеш,
-ёне, -ёнуць

задзёр -ру, -ры

задзёрты
задзёрыстасць [сьць] -цю

задзёрысты разм.

задзёўбаны і задзяўбаны
задзёўбваць
незак.,
-ае,

-аюць

задзівіцца зак., задзіўлюся,
задзівішся [сься], -віцца,
-вімся, -віцеся, -вяцца
задзівіць зак.,
задзіўлю,
задзівіш, -віць, -вяць
задзіманне [ньне] -нні
задзімацца незак., -аецца,
“аюцца
задзімаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць
задзіра разм., агульн., М.
ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ
-ры, Т -рай і -раю, мн.

задзірака разм., агульн., м.

[сьце], -дадўць;

“даў, -дала, “дало, “далі

задача -чы, -ч

задавапне [ньпе] -нпі

задаваць

задавіць зак., задаўлю, заддвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
задавблепа прысл.
задавблепасць [сьць] -цю
задавблеппе [пьне] -нні
задавблены
зак., -люся,
задавбліцца

задачнік -ка, -ку, -каў

задваіцца [айі] зак., -іцца;
“ілася
задвбрак-рка, “рку, -ркаў
задвбркі -каў
задзвинкаць
зак.,
“аг,
“аеш, -ас, -аюць, часцей

задзішкаць
задзёл -лу, -ле, -лаў і зарбб
задзеравянёлы і задзервяпёлы

задзеравяпёць

: задзервя-

ДМ-аку, Т -ёкам, ж. ДМ
-ацы, 7-акай і -ёкаю, мн.
Р -аАк

задзірапне [ньне] -нні

задзірацца
незак.,
(пра
адзенне - загнуцца, падняцца ўверг) -бецца, -аюцца; (прыставаць да каго) -аюся, -дешся [сься],

-бецца, -дюцца
задзіраць незак., -ёю, -аеш,
-49, -бюць
задзірванёлы
задзірванпёць зак., -ёю, -ёсш,
-ёе, “ёюць
задзірліва разм., прысл.
задзірлівасць [сьць] разхм.,

-цю
задзірлівы разл.
задзірства раз., -ствё
задзірына -не, -п
задзірыпка -пцы, -пак
задзірыста прысл.
задзірыстасць [сьць] -цю
задзірысты

задзынкаць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць і задзвынкаць

задзьмўты
задзьмуўхаць зак., -аю,

-ас, -аюць

“аеш.

задзьмухванне [пьпе] -ппі

задурыцца
АА
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задзьмухвацца
А
задзьмўхвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

задзьмўхваць

незак.,

-аю,

-ішся
-даяцца
задраіць

[сься],

-аешся

[сься],

-аеш, -ае, -аюць
вадзьмўць зак., -мў, -мёш,
-мб, -мём, -мяцё, -муць
задзяваць

-аюцца
задрайваць

чаць дзяўбці) -бў, -оёш,
-66, -бём, задзеўбяцё, задзяўбўць; задзёўб,
дзяўбла, -лб, -лі

за-

задайкацца абл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецда,

-аюцца
заднепаднябённы лінгв.

заднепрахбдны анат.

заднёцца разм., зак., -“ёецца
заднёць разм., зак., -бе
заднеязычны лінгв.
задні

заднік шав., тэатр., разм.
-кас, -ку, -каў
,
задніць зак, -ню, -віш,
гніць, -нім, -ніцё, -пяць
зак., заднюю,
задняваць
-беш, -е, -бюць.
Задняпрбўі
Задняпрбўе

Іўйй

задняпрбўскі

задббрапы
задббрыванне [ньне] -пні
задббрывацца негак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-,
-аюцца
незак., -аю,
задббрываць
.
-аеш, -ае, -аюць
задббрыць зак., -ру, “рыш,
-рыць, -раць
задбк -дка [тк], -дку, -днбў
задбр -ру, -ры
задбрага разм., прыся,
задбраны
задбрваць гезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
задбрна і задбрліва
задбрнасць [сьць] -цю

задбрпы і задбрлівы
задбўга прыса.
задбўгі разм.
задраены мар.

задражпіваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

задражніць разм., зак., зазадражпііш,
драя:цід,
“піць, -пім, -піце, -няць

задрыпаны разл.
задрыпацца разх., зак., -аю-

(айі) зак., -аю,
-діт [айі -аіць, -йяць
задрайванне [пьпе] -нні
задрайвацца незак., -аюся,

(невядома куды

палажыць) незак., -аю,
-дсш, -4е, -аюць
задзярнбўванце [цьне] -пцпі
задзярнбўвацца незак., -аецца, “аюцца
задзярнбўваць незак., -аю,
-аеп, -ае, -аюць
задзяўбіны часцей задзёўбаны
зак., (забіць
задзяўбаць
дзюбай) -бе, -аюць; (пачаць дзяўбаць) -ёю, -аеш,
где, -аюць
задзяўбці [пді] зак., (забіць
дзюбай) -бб, -бўць; (па-

-йіцца,

задраіцца (айі] зак., -ёюся,

-аецца,

незак.,

-аю,

гасш, -ае, -аюць

задрайка -іцы

задрамлі,

задрамёць зак.,

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
задрыпаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
задрыпвацца разх., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
задрыпваць разх., незак.
-аю, -аеш, -ас, -аюць
-аю,
незак,
задрэмваць

задрэмлеш, -ле, -лем, -ле-

це, -люць; задрамаў, -ала,
алі; задрамлі, задрамлі-

це

задраны

задрапаць разх.,

-аеш, -ае, -аюць

зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
задубёлы разм. і задубяпблыразм.
задубёць разм. і задубя-

нёць разм., зак., для абодвух -бю, -беш. -ёс, -бюць

задуванне [цьце] тэз., -ппі

задрапіравйны

задувацца тэз., незак., -бец-

ца, -рўюцца

задуваць тэх., пезак., -4ю,
-аеш, -8е, -бёюць
задудзёць разм., незак., задзіш, , -дзіць,
дуджу,

задрапіравацца зак., -рўюся, -“рўешся [сься], “рўецзак,

задрапіраваць

“рўеш, -руе, -руюць

-рўю,

незак.,
задрапірбўвацца
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
задрапірбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
задратаваны
задратавацца зак., -тўецца,
-тўюцца

задратаваць зак., -тую, -туеш, -туе, -туюць
задратбўванне [ньне] -нні

незак., -аю-

задратоўвацца

ся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
задратбўваць незак, -аю,
гаеш, -ае, -аюць
задрацца зак., (загнуцца,
падняцца

ўверг)

задзя-

рэцца, -рўцца, (прыкастгоа-)
ваць, чапляцца да

задзярўся, -рэшся [сься],
-рэдцца, -рбмся, задзера-

цбся, задзяруцца; задраў-

ся, -ёлася, -ёліся і задзерціея
задраць зак., задзярў, -рЭш,
-рэ, -ром, задзерацё, задзяруць; задраў,-ёла, -ёлі
і задзерці
задруга гіст., -узе, -Уг
разм., зак,
задрыгацёць
-ачў, -аціш, -аціць, -ацім,

-аціцё, -ацяць
задріигаць рагм., зак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць

задрыжаць

і

задрыя ць

зак., для абодвух зяў,
кыш, -кЫць, “жым, -жыцё, каць; адпаведна задрыжаў, -ёла, -ёлі; за-

дрыжэў, -Эла, -Элі
задрынкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

задрыпа разм., агульн., м.
Д -пу, Т -пам, М -пе, ж.
ДМ -пе, Т -пай і -паю,
мн. Р -п

ца, -аюцца

-дзім, -дзіцё, -дзяць

задудўкаць разх., -аю, -аеш,

-ае, аюць
задўжа прысл.
задўма -ме, -м

задўмана прысл,
задуманы

задўмацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
задўмаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
задумвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься];
-аешся
-аюцца
задўмваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
задўмліва
і
задумённа
прысл.
задумёнцасць [сьць] -цю

задумённе [ньне] і задумёпасць (сьць) адпаведна
-япі; -цю

задумёныі задўмлівы

задумлівасць [сьць] -цю
задўмны разм., часцей задумённы, задўмлівы
задупайскі
задўрапыраз.
задўрвацца разм.

незак,

разм.

незак,

“аюся, -аешся [сься], -аец,
ца, -аюцца

задўрваць

гаю, -асш, -ае, -аюць
задурманены
задурманіцца

зак.,

-нося,

-нішся, -ніцца, -няцца
задурманіць зак., -пюЮ, -піш,
,
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задурыць
Р
Л
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Й
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А
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“рыцца, -рымся, -рыцеся,

зажмурваць

заёбздам прыся.

-аю,

незак.,

“рацца
задурыць разлм., зак. заду-

забзджаны [кд]
заёздяіы [кдж]

-аеш, -ае, -аюць
зажмурыцца зак.,

“рыце, “раць
задурЭць зак, -зю,
-бе, юць
задутытэг.
задуўка тэт., гўцы

[зьдзі],
-дзіш
[дак],
гдзіць, “дзяць
заёздка [стк] спарт., -дцы
[цц], “дак.
заёбзны: забзцы двор, дом

“рацца
зажмўрыць зак., “ру, “рыш,
-рыць, -раць
зажбра і зажёр адпаведна
ДМ -ры, Т -рай і -раю,

ру, задўрыш, -рыць, рым,

-зеш,

задўха -ўхі, ўсе
задўць тэз, зак, гўю, -ўеш,

-ўе, -ўем, -ўеце, -ўюць;

-УЎ, “Ула, гулі
звадўшаны

задўшвапие [ньне] -нні
задўшвацца незак., -аюся,
-аешся

-аецца,

[сься

-аюцца
незак.,
задўшваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

задўшліва прысл.

задўшлівасць [сьць] -дю

задушлівы

задушыцца зак., задушўся,
задўшышся [сься], -пыцца,
-шымся,
-шпыцеся,
-пацца
задушыць зак., задушу, задушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць

задушэнне [ньне] -нні

задушэўнасць [сьць] -цю
задушэўны
зады
(старое,
вядомае)
разм., -дбў
задыбаць разм., зак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
задымёць і задымёцца зак.,
адпаведна -міць, -мяць;
-міцца, “мяцца

задыміць і задыміцца зак.,
адпаведна

задымлю, за-

дыміш, “міць, -мім, -міцё,
-мяць -млюся, -мішся
[сься], -міцца, -мімся, -міцёся, “мяцца
задымленасць [сьць] “цю

задымлёнпе [ньне] -нні

задымлены

заекатаць разм., зак., ваека-

чў, заякбчаш, -ча, -чам,
-чаце, “чуць
заёпчыць зак., -чу, -1ыш,
-чыць, -чаць
заёсці [сьці] зак., заём, заясі, заёсць [сьць], за[сьце], за-

ядзім, заясцё

ядўць; заёў, забла, заёлі;
і

заёж

заёжце

заёбш,

[шце] і заёшце [шце]
заёсціея [сьці] разм., зак.,
заёмся, заясіся, заёсца,
заясцёся
заядзімся,
[сьце], заядўцца; забўся,
заёблася, заёліся; заёжся
[шся] і заёшся, Забжцеся
[шце] ё заёшцеся
заёхацца зак., заёдуся, заёдзешся [сься], -дзецца,

-дуцца

,

заёхаць зак., заёду, -дзеш,

“дзе, -дзем, -дзеце, -дуць

заечы

часцей заячы

забчына -не і зайчаціна,
часцей заячына
заёкаць

-аюць

разм.,

зак.,

-ае,

-аю,

заёрзаць разм., зак.,

-аеш, -ае, -аюць
зажавёць зак., зажую, гуёш,
-уё, -уём,

“уяцё, уюць;

зажаваў, -вала, -вёлі; зазжўй, зажуйце
зажадацца
зак.,
-аецца,
-алася
зажадаць зак., -ёю, -аеш,
-ёе, -аюць
зажалёзіцца
разм.,
зак.,
-зіцца, -зяцца

задыскаваны

задыекаваць

забздзіць [зьдзі] зак., -джу

зажартаваць зак., -тўю, -тў-

спец.

зак,

“кўю, -куеш, -кўе, “кўюць
задыханце [шыне] -впі
задыханы
задыхацца зак., -аюся, -аешся [сься], -асдца, -аюцца

задыхацца незак.,
“ешся
[сься],
-аюцца

задыхаць разм.,

-аюся,
-йецца,

зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
задыхиўцца
зак, -пўся,
лібшся
[сься], “пёцца,
“нёмся, -пяцёся, -іўцца
задбшка -шды
звадішлівы
задыйк астр., задыяка, задыяЯку
задыякальцы
заёдзены
заедзь -ддзю [дзьдзю]

заёзд -ду, -дзе [зьдзе], -даў

еш, -тўе, -тўюць

зак., -цёецца,

-дёюцца

зажаўцёць зак., -ёе, -бюць
зажаўціцца зак., зажбўціцца, -цяцца

зажаўціць

зак.,

зажаўчу,

зажбўціш, -ціць, -цім, -ці-

цо, -дяць
,
зажаць зак., зажпу, -нёш,
-нё, -пём, -няцё,

зажаў, -ала, -алі

заждацца разм.,

-пуць;

зак.,

за-

ждўся, зажджэшся [сься],

-джЭцца, -даібмся, -діжацёт, -дўцца, часцей зачакацца
зажмўрапы
зажмурвацца незак., -аюся,

-аешся

-аюцца

[сься],

[сься],

мн. Р -р, ДМ -ру, Т -рам,
мн. Р -раў
зажўліць разх., зак., -ю
-ліш, -ліць, -ляць
зажўльвацца разм., незак.,
гаецца, -аюцца
зажўльваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зажўраны
зажурчаць
ёі зажурчоць
зак., для абодвух -чыць,
“аць; адпаведна -чаў,
-тала, -чалі; -чэў, -чэла,
-чэлі
зажурицца зах., зажуруся,
закуўрышся [сься], грыд-рыцеся,
-рымся,
ца,
драцца
зажыва прысл.
зажыванне [ньне] -нні
зажываёцца разм., незак.,
[сься],
-аешся
-дюся,
гаецца, -аюцца
зажываць незак., -ёе, -4юць

зажывіцца разм., зак., зажывіцца, -вяцца

зажывіць зак., зажыўлю,
зажывіш, -віць, -вім, -віце, -вяць

”

зажылены разм.
зажыліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

зажыльваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зажынацца незак., -4юся,
-аецца,
[сься],
-бешся
-ёюцца
зажынаць незак., гаю, -аеш,
-йе, аюць
зажыпкавы
зажынкі -пак
закіяты разм.

зажаты

зажаўцёцца

“рышся

-руся,
-рыцца,

-аецца,

зажыўлённе [ньне] -нпі
зажаыўлены
зажыўляцца незак., -лецца,
-яюцца
незак,
зажыўляць
-яеш, -Яе, -Яюць

-Яю,

зажіцца разм., зак., зайкывўся, -вбшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вуцца

зажыць зак., (загаіцца) за(Спачаць
-вуцьў
жывё,
жыць) заліыву, -вбш, -вё,

-вём, -вяцё, -вуць

зак.,
зажэстыкуляваць
-лібю, -ліюсш, -ліде, -шо-

юць
зазалапіцца зак., зазалбціцца, -цяцца і зазалаціцца,

“цяцца

зазасціць [сьці] раз.м., зак.,

заірдзець
Д
Ф
.
Ф
М
М
М
М
М
М
М
Л
А
Л
Х
М
Й
Ў
Й
Ё
Я
ХЁЯЁЯЁ

зазвапіць

Ё
Й
Ё
Й
Х
Е
Х
Е
К
Е
Е
А
К
Х
А
Р
А
Ь
Ы
Ь
Ь
Ь
Ь
ЛЬАЬЬЬЬ

зазашчу, зазасціш [сьці],
,

“ціць, -цяць

зазвапіць зак., зазваню, зазвбпіш, -ніць, -пім, -піце,
-няць

зазначыць зак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
зазбр тэг. -ру, -ры, граў

зазубоць і зазуб, зазубіна

зазваны

зазваць зак., зазаву, -вёш,

-вё, -вём, -вяцё, -вуць

зазвінёць [зьві] зак., -ніць,
яць
зазвычай прысл.
зазвягаць

зак., -аю,

-аеш,

гае, -аюць
заздарбўны

зазелянёлы
зазелянёцца
-бюцца

зак.,

-ёецца,

-биі,
-бия,
адпаведна
-бняў; -ба, -бе, -баў; -пе,
“л
зазубциы лінгв.
зазўбрапы
зазубрывацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
незак., -аю,
зазўбрываць
-аеш, -ае, -аюць
зазубрыцца зак., зазубру[сься],
ся, зазўбрышся

зазеляцёць зак., -бе, “ёюць
зазеляпіцца зак., зазеляшбся, зазялёнішся [сься],
-піцца,

-німся,

“ліцеся,

зазеленіцё, зазеляняць
зазёмлены
заззяць (зьзя] зак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць

зазімаваць зак., зазімую,
ўеш, ўе, -ўюць

зазімак і зазімак для або-

двух -мку, -мкаў
зазіранне [ньне] -нні
зазіраць незак., -аю, -аеш,
-46, “ёюць
зазірнўць зак., -н, -нёш,
-нё, “нём, -няцё, -нўць
зазіхацёць зак., -ціць, -цяць
зазлавапы разм.
зазлавацца зак., зазлуюся,
-уёцца,
[сься],
губшся
гуёмся, -уяцбея, -уюцца
зазлаваць разм., зак., за-

злую, -убш, -уё, -уём, -уяцё, гуюць

зазцавёацца незак, зазпаюся, -аёшся [сься], -аёцца,

-аёмся, -аяцёся, -аюцца
зазцаваць разм., незак., З8-

знаю, -абш, -аё, -аём, -ая-

цё, аюць
зазнайка агульн., м. ДМ
-ёйку, Т -айкам, ж. ДМ
-айцы Т -айкай і -айкаю,
мн. Р -ёек
зазнайства -ве
зазнацыразм.
зазняцца зак., -4юся, -аешся [сься], -бецца, -аюцца
зазнаць разм., зак., -аю,
-4еш, -ае, -йюць
зазначаны
зазначацца пнезак., -асцца,
-шюцца

зазначаць пезак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць

заікацца [айі] незак.,

тэг., зак. -рУ,

зазыбацца разм., зак., -аец-

ляніб, -ніш,

заікасты[айі]

зазубрыць зак., зазубрУ,
зазубрыш, -рыць, -рым,
зрыце, -раць

ляняцца

-віць, -нім,

заікастасць [айі] [сьць] -цю

“рацца

пяцца і зазелянюся, зазелянішся [сься], -піцца,
пімся, зазеленіцёся, зазе-

гнім, -ніце, -няць і зазе-

заікапне [айі] [цьпе] -ншні

“рыцца, -“рымся, -рыцеся,

зазўмерыць

зазеляніць разм., зак., зазеляню, зазялёніш, -піць,

заіцы, Т заікайі -аю, мн.
Р заік

-рыш, -рыць, -раць

зазўмкаць разм., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
ца, -аюцца

зазыбаць разм., зак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

зазывала разм., агульн., м.
Д -лу, Т -лам, М -ле, ж.
ДМ-ле, Т -лай і -лаю, ин.
Р -п

зазывённе [ньне] -нні, -нняў
зазывёцца
ешся
-дюцца

незак., -4юся,
-аецца,
[сься],

зазываёць незак., -йю, -аеш,

-4е, -аюць
зазыўны
зазябнуць разм., зак., “ну,

гнеш, -це, -нуць
зазявёцца разм., зак. -ёюся, -аешся [сься], -аецца,
-ёюцца
зазямлённе
-нняў

[ньне]

-нні,

зазямліцца зак., зазёмліцца,
-ляцца
зазямліць зак., зазямлю,
зазбмліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
зазямлйцца незак., -яецца,
-яюцца
,
еш
-Я
ю,
-й
,
к.
за
не
ь
яц
мл
зя
за

-яе, -Яюць
заітрацца [аш] зак., -ёюся,
,
а
ц
ц
е
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
ё
-бюцца, часцей зайграц-

ца
заіграць [айі] зак. -а0ю,
-дсш, -4е, -йюць, часцей

зайграць
[ньне]
[айі]
заігрывацне
-нпі, -нпяў
незак.
заігрывацца [айі
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
заігрываць (айі) лезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заіка [ай] агульн., м. ДМ
заіку, 7 заікам, ж. ДМ

-4ю-

ся, -аешся [сься], -асцца,
-дюцца
заіклівы[айі]
заікиўцца [айі] зак., -иўся,

-иёцца,
[сься],
лібшся
гпёмся, -пяцёся, -аўцца

заіл [айі] кніжн», заіла, -ле,
-лаў
заілённе [айі] [ньне] -нці
заілены[айі]
заіліцца [айі] зак., -ліцца,
“ляцца
заіліць [айі] зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць
незак.,
[айі
заільвацца
гаецца, -аюцца
заільваць [айі] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

[айільсьні]

заільеніцца

зак., -ніцца, -няцца, часцей зальсніцца
заімглёлы [аі] часцей зам-

глёлы
заімглёны [аі] часцей захглёцы
заімгліцца [аі] зак., -ліцца,
“ляцца, часцей замгліцца
заімгліць [аі] зак., -ліць,
-ляць, часцей замгліць

заімка [айі] гіст., мцы, -мак
заімчацца [зі] зак., -чуся,

-“чишся

(сься], -чыцца,

чымся, -чыцёся, -чацца,
часцей замчацца

заімчаць [аў] зак., -чу,
ць, -чым, -чыцё,
часцей замчаАць
заімшйцца [аі] зак.,

-тыш,
-чёць,
:
-шыц-

ца, -шацца, часцей замшыцца

заімшЭлы [аі] часцей замшэлы

гаў

,
е
,
к.
за
ь
ц
э
ш
заім
-бюць, часцей замішэць
заішвентарызаваны[аў]

,
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ц
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в
а
з
ы
р
а
т
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з
,
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ш
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з
,
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,
ш
е
г
,
ю
е
,
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]
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ь
ц
е
ш
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а
з
-ве, -гюць
заінтрыгаваны[аі]
.
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ь
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заірдзёць

[айі]

зак, -ёю,

закальцоўвацца
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заіржавелы

аа

-беш, -бе, “ёюць; -6ў, -бла,
-ёлі, сёй, -ёйце, часцей

зардзёць
заіржавёлы[аі] часцей зар,
жавёлы
заіржавёць [аі] зак. -ёе,
“ёюць, часцей заржавёць
заіржавіць [гі] зак, -аўлю,
-ёвіш, -ёвіць, -ёвяць, часцей зарэкавіць
заіржаўлены [а] часцей

заржаўлецы

заірэкаць

[гі]

,

зак.,

-ряўУ,

раш, ря, -раібм, -ржацё, -ржуць, часцей заржаць

заірскі[айі]

заіскрыцца [аі] зак., “руся,
-рышся! [сься], -рыцца,

-рацца

заівыккўльскі Гаў]
зайграцы
зайграцца зак., -аюся,,-дешся [сься], -ёецца, -ёюцца
і заіграцца
зайграць зак., -ёю, -деш,
-4е, -фюць і заігрёць
зайздрасць [сьць] -дю
зайздрбеліва [сьлі] прысл.
зайздрбелівасць [сьлі] [сьць]
-цю
зайздрбелівы [сьлі]
зайздрбена прысл.

зайздрбенаець [сьць] -дю
зайздрбенік [сьпі] -ка, -ку,
-каў
зайздрбеніца [сьні] -цы, -ц
зайздросны

зайздрбсціць [сьці] незак.,
-бсціш
-бшчу,
[сьці],
-беціць, -бсцяць
зайка ласк., -кі, -ку, -каў
зацмальна прысл.

займальцаець [сьць] -цю
займальны
займанне [ньпе] -ппі
незак.,
займацца
-Яюся,

-дешся
-бюцца

[сься],

“аецца,

займаць незак., -дю, -аеш,
-4е, “аюць
займённік [ньні] -ка, -ку,
“каў

займённы
займёты
займёць зак., -ёю, -бош, -ве,
дбюць
займішча -ча, -чы, -чаў
зайсці [сьці] зак., зайду,
айда, -дзе, дзем, -дзегдуць; зайшвбў, “шла,
шаб, “шлі; зайдзі, зайдзіце
зайсціея [сьці] зак., зайдўся,
зойдзешся
[сься],
“дзецца, -дземся, -дзоцеся,
“дуцца; (зайшоўся, -шлася, -шлбся, -шліся; зайдзіся, зайдзіцеся
зайцаў
зайчаняі зайчапё розпаска.,
для абодвух РДМ -яці,

Т -пём, мн. -няты, -пят,

-нятам, -пятамі, -нятах
вайчапятка ласк., -ка,

-ку,

-так

зайчаціша -ны, -не, часцей
заячына
зайчык -ка, -ку, -каў
зайчына -ны, -пе
зайчыны

зайчыха -ысе, -ых

закабалённе [ньне] -нні

закабалены
закабаліцца

-люся,
зак»
-лішся [сься], “ліцца, -лімся, -ліцёся, -ляцца
закабаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
закабальвацне [ньне] -нні
закабаляцца незак., -яюся,

-яецца,
[сься],
яешся
,
-яюцца
-яю,
незак.,
закабаляць
-Яеш, -яе, “яюць

закабаўк -ка, -кў, -кбў
і

закаваны

заковапы,

за-

кўты
закавёць зак., закую, -уёш,
губ,

“уём,, -уяце, -уюць;

закаваў,
закуйце
закавулак
закавыка
паведна

-бла, -ёлі; закўй,
і закўць
-лка, -лку, -лкаў
і закавычка ад-ыцы, -ык; -чцы

Іццы], -чак

закавырысты разм.
закадзіраваны
-рую,
закадзіраваць зак.,
“руеш, -руе, уюць
закадравы
закадычныразл.
закажапёлы
закажанёць зак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -бюць
заказ -зу, -зе, -заў
заказаны
заказаць зак., закажу, закажаш, -жа, -жам, -жаце,
“жуць; заказаў, -зёла, -залі; закажы, закажыце
заказваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
заказцік -ка, -ку, -каў
заказны
заказчык [шч] -ка, -ку, -каў
заказчыца [шч] -ды, -д
заказырыцца разх., зак,
-рўся,
“рашся
[сься],
“рыцца, -рымся, -рыцёся,

“рацца

заказытаць зак., заказычу,
заказичаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

закайвацца разм.,
незак.,
-аюся, -аешся (сься], -аец-

ца, -аюцца
закаклюка ў закаключка
разм., адпаведна -юЮцы,

лок; “чцы [пцы], -чак
закаламўціцца зак., “ціцца,
“цяцца:

закаламўціць зак,
-ўчу,
-ўціш, -ўціць, -ўцяць

закаламўчаны
закаламуўчвацца незак., -аецца, “аюцца
закаламўчваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
закаласаваць зак., закаласуе, -ўюць
закаласіцца зак. закалбсіцца, -сяцца; закаласіўся,
“ілася, -іліся
закалаціпца зах., закалачуся, закапбцішся
[сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,

-цяцца

закалаціць

зак,

(пачаць

трэсці што-небудзь) закалачў, закалбціш, -ціць,
-цім, -ціце, -дяць; (ад хо-

ладу) закалоціць,

зака-

лаціла

закалёлыраза.
закалец -льцу, -льцы
закалёць разм., зак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
закалбдзіць
разм.
зак.,
“дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
закалбтка разл., -тцы [ццы],
-так
закалбцца зак., закалюся,
закблешся [сься], -лецца,

-лемся, -лецеся, -люцца

закалбць зак., закалю, закблеш, -ле, -лем, -леце,

-люць

закалбчаны
закалбчваць

разхм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
закалуўпваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
закааўпленыразх.
закадўпліваць разл., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
закалупиўць і закалупіць
адпаведна
зак,
разм,

-аў, -нёш, -нё, -нём, -няцё,
ліўць; закалуплі, закалупіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
закалывацца зак., -аюся,
-аешся
[сься],
-4ецдца,

-аюцца
закалываць зак., -аю, -аеш,
-йе, -аюць
закалыханы

закалыхацца зак., закалышуся,
закалышашся
[сься],

-шацца,

-шамся,

-шацеся, -шуцца
закалыхаць зак., закалышу,
закалышаш,
-ша,
-шам, -шаце, -шуць
закалыхваппе [ньпе] -нпі
закальхвацца незак., -аецца, -аюцца
закалыхваць незак., -аю,
“аеш, -зе, -аюць
закальцаваны
закальцаваць спец., зак.,

-аўю, -пўеш, -цуе, -цўюць
закальцбўвацца спец., незак., -аецца, -аюцца

закатаваны
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закальцоўваць спец., незак.,
гаю, -аеш,-ае, -аюць
закалясіць разл., зак., -яшу,
гясіш, -ясіць, -ясім, закалесіцё, закалясяць
закамандаваць разм.,

зак.,

-дую, -дуеш, -дуе, -дуюцьў

закамбрак -рка, -рку, -рка
закампаставіць зак., -тўю,
“тўеш, -тўе, -тўюць
закампасціраваны [сьці]

закампасціраваць [сьці] зак.,

уюць
-рую, -руеш, -руе, -р
ў.

закамуфліраваны спе
закамуфліраваць зак., “рую,
-“русш, -руе, “руюць
закамянёласць [сьць] -цю
закамянёлы
закамяпёць зак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -ёюць

заканадавец і заканадаўца

адпаведна

-аўца, -ёўцу,

-аўцаў:-цы, -цу, -цаў

заканадаўнічаць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заканадаўства -ве

заканадаўчы
заканазнавец і заканазнаў-

да адпаведна -ёўца, -ёў-

аў
-ц
,
-ду
ы,
-д
;
аў
ўц
-А
цу,
заканазнаўства -ве

заканазнёўчы
заканамёрна прысл.
заканамёрнаець [сьць] -цю
заканамёрны
заканапаціцца зах., -ціцца,
“цяцца

-ёчу,
зак.,
заканацёаціць
-Яціш, -ёціць, -аАцяць
заканапачаны
незак.,
заканапачвацца
гаецца, -аюцца
заканапачваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
заканвертаваны

заканвертаваць зак., -тую,

“тўеш, -туе, тўюць

заканвертбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць
закансервавёны [нсе]
закансервавацца [нсе] зак.,

“рвуецца, -раэўюцца

закансерваваць [нсе]

зак,

-рвую, -рвўеш, -рвўе, -рвуюць

заканспектавапы [сьпе]
заканспектаваць [сьпе] зак.,
-тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
заканспіравяны [сьпі]
закапспіравацца [сьпі] зак.,

“руюся, -руешся

[сься],

“рўецца, -рўюцца

закапспіраваць [сьпі] зае.,

-рўю, -рўсшт, -рўе, -руюць

закантрактаваны

закаптрактавацца зак., -ту-

юся, -туешся [сься], -тў-

ецца, -туюцца
закантрактаваць зак., -тўю,
-тусш, -туе, -туюць

закаптрактаўвацца

лпезак.,

гаюся, -асіпся [сься], -аец-

ца, аюцца
незак.,
закайтрактбўваць
гаю, -асш, -ае, -аюць

заканурак -рка, -рку, -ркаў
зах,
закапфузіцца разхм.,
гўжуся, -ўзішся [сься],

-узіцца, -ўзяцца

заканчвацца незак., -асцца,

-аюцца
-аю,
незак,
закапчваць
-асш, -ае, “аюць
закапчбнне [ньпе] -пні

закацькаць разм., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
закапаны (ад закапаць)
закапёны (ад закапаць) і
закбпаны

закапацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
закапаццазак., -аюся, -аешся [сься], -бецца, -аюдца
закапаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
закапаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, “ёюць
закёпвацне [ньне] (ад закапваць) -нні
закапвацца (ад закапваць)
-аешся
-аюся,
незак.,

[сься], -аецца, -аюцца
закёпваць (ад закёпаць)
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць

закапёршчык -ка, -ку, -каў
закапёршчыца -ды, -Ц

закапризнічаць [зьні] ў закапрызіць зак., адпаведна
-аю, -аеш, -ае, -аюць;
-ызіць,
-ызіш,
гзіжу,
лазяць; -зіў, -зіла, -зілі;
[сьце]
закапрызь, -зьце
закапцёлы
закапцёць зак., -бю, -веш,
-6е, “ёюць
закапціць зак., закапчу, закбпціш, -ціць, -цяць
закапыліць разм., зак., -лю,

-ліш, -ліць, -ляЯць
закапшильваць разм., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
закаравелы разм.

закаравець зак., -ею, -ееш,

-ве, -вюць
закаранёбласць [сьць] -цю
,
,
закаранёлы
закарапёць зак., -ёю, -ёеш,
-бс, -ёюць
закарваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закаркаваны і закаркбвапы
закаркавацца зак., -кўецца,
-кўюцца
закаркаваць зак., -кўю, -Еўеш, -кўе, кўюць
закаркаць зак., -аю, -аеш,
'
-ае, “аюць

закаркбвапы часуей закаркаваны
закаркбовачны

закаркоўвапне

[пьпо] мі

закаркбўвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца

закаркоўваць

-аю,

незак.,

-агш, -ае, “аюць

закаркбўка -бўцы
закаркоўшчык -ка,-ку, -каў

закаркоўшчыца -цы, -ц
закарміць зак. закармлю,
закбрміш, -міць, -мім,-міце, -мяць
пбблаець
Закарпацкая

[сьць] Закарпацкай воб-

ласці

закарпацкі
Закарпацце [цьце]

Закар-

зак,

-аўлю,

пацці

закартавіць

“авіш, -авіць, -авяць
зак.,
закартаграфаваць

-фу,
-фўе
сш,
-фу
ю,
-фу
юць

закарузласць [сьць] -дю,
часцей заскарўзлаець
закарўзлы часцей заскарўзлы

закаруўзнуць разм., зак., -ну,

пеш [зьне], -не, -нуць,
часцей заскарўзнуць

закардёць разм., зак., -ціць,
-цёла

закарчанёлы
закарчанёць зак., -ёю, -ёеш,
-бе, -ёюць

закарэлы
закарэць зак., -5ю, -Зеш, -5е,
-бюць
закасаваны
закасаваць незак., закасўю,
“ўеш, “ўе, “ўюць

закасаны

закасёцца зак., -ёюся, -бешся [сься], -аецца, -ёюцца
закасаць зак., -4ю,. -аеш,
-4е, -йюць
закасвание [ньне] -нні
закасвацца незак., -аедца,
гаюцца

закасваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

закасіцца разл., зак., закашуўся,

закбсішся

[сься],

гсіцца, -сяцца

закасіць зак., закашу, закбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
закаспёласць [сьне] [сьць]
-ю
,
закасиёлы [сьне]
закасиёць [сьпе] зак.,
-беш, -бе, -ёюць

-ею,
,

закаебўвацца лезак.,
па, аюцца
закасбўваць незак.

-аец-

закаебўвапне [пьне] -нні

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
закаспійскі [сьпі]
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-бо, -беш, -бе, -бюць
закатаваны

закласці
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закатавйць зак.,
-ўеш, -уе, -ўюць

закатўю,

закатоўваць зак., -аію, -аеш,

-ае, “аюць
Закаўказзе [зьзе] Закаўказ,
зя, -ззі
закаўказскі [скі]
закаўкаць зак., -аю,

-аеш,

.

-ае, -аюць

закаўраш -ша, -шы, -шаў
закаўрашны
закахана прысл.

закаханасць [сьць] -цю
закахіпая наз.

,
закаханы
закахацца зак., -ёюся, -аешся [сься], -4ецца, -бюцца
закахаць зак., -4ю, -деш,
-4е, “юць
,
закацістыразм.
закачуся,
закаціцца зак.,
закбцішся [сься], -ціцца,

“цімся, -ціцеся, -цяцца
закаціць зак., закачў, закбціш, -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
закачаны
закачацца зак., “юся, -4ешся [сься], -ёецца, -ёюцца

закачаць зак. -дю,
-4е, -йюць
закачвацца незак.,
-агшся
[сься];

-аеш,

-аюся,
-аецда,

-аюцца
закачваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закашляцца

зак.,

-яюся,

-яешся [сься],
-яецца,
-яюцца
закашляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
закаштавёць разм.,
ак.,
“тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
закаяцца разм., зак., -4юся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
заквакаць і заквбкаць зак.,
для абодвух

-аю,

-аеш,

-ае, -аюць
заквакваць:- і заквбкваць
незак., для абодвух -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заквактаць зак., заквакчу,
заквбкчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць і заквахтаць
заквасіцца зак., -сіцца, -сяц-

ца
заквасіць зак., -бшу, -асіш,
-ёсіць, -асяць
закваска -асцы

закватараваць разм., зак.,
“рўю, -рўеш, -руе, “рўюць
заквактаць зак., заквахчу,
пагахчаг, -ча, -чам, -чае, -чуць, часцей заквактаць
заквашаны

заквашванце [пьне] -нні

заквашвацца незак., -асцца,
-аюцца
заквашваць
пезак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

заквітиёць паэт., зак., -бю,
-ёеш, -ёе, -ёюць
заквбхкаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закнзцаныразм.
заквэцацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

заквэцаць разж., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

закёшкацца разж., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца,
заківацца захк., -юся, -аешся [сься], -децца, -ёюцца
заківаць зак., -ёю, -аеш,
-46, -4юць
закігікаць разж., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

закід -ду, -даў

закіданы
закідацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
закідацца незак., (губляцца) -аецца, -аюцца; (мяняць палажэнне) -ёюся,
-ёешся
[сься],
-аецца,
гаюцца
закідаць зак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць
закідаць незак., -йю, -беш,

-бе, -4юць
закідванне [ньне] -нві

закісанне [пьне] -пці
закісёць незак., -ёе, -бюць

закісел зім., -слу, -сле, -слаў
закіслены [сьле]

закіеліць [сьлі] зак., закіслю, закісліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць
закіелы
закіеляць [сьля] незак., -Яю,
-яеш, -яе, -яюць

закіенуць зак., -пе [сьпе],

-нуць
закітавацы і закітбваны
закітаваць зак., закітўю,

“ўеш, -ўе, -ўюць

закітоўванне [ньне] -нні
закітоўвацца незак., -аецца,
-аюцца
закітоўваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
закітбўка -бўды
закішоць разм., зак., -шыць,
-пёць
заклад -ду, -дзе
закладанне [ньне] ў закладванпе [ньне] для абодвух -нні
закладацца і закладвацца
незак., адпаведна -аюся,

-ёешся

[сься],

-ёецца,

-йюцца;

-аюся,

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца

закідвацца незак., (губляцца) -аецца, -аюцца; (мяняць палажэнне) -аюся,
-аегшся
[сься], -аецца,
-аюцца
закідваць незак., -аю, -аеш,

закладаць і закладваць неЗак., адпаведна -аю, -аеш,
-ёе, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
закладзены
закладзіны-н
закладка [тк] -дцы[цп], -дак
закладная наз.

закідиы

закладны

закілзапы
закілзаць зак., -ё4ю, -д4еш,
-йе, -бюць
закілзванце [ньне] -нні
закілзвацца незак., -аецца,
-аюцца
закілзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закіпутаець [сьць] -цю
закінуты
закіцудца зак., (згубіцца)

закладчык [чч] -ка, -ку,
-каў
закладчыца [94] -цы, -ц
закланяцца разх., зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца,
-яюцца
заклапатацца разх.,
зак.
заклапачўся, заклапбчашся [сься], -чацца, -чамся,
-чацёеся, -чуцца

“нецца, -пуцца; (змяніць

чў,
заклапбчаш,
-ча,
“чам, -чаце, -чуць
заклапаціцца зах., заклапачуся, заклапёцішся [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,

-ае, -аюць

палажэнне) -пуся, -сшся
[сься], -пецца, -нуцца

закінуць зак., -ну, -пеш, -пе,
-пуць
закіпйание [пьпе] -ппі

заклапатаць зак.,

заклапа-

“цяцца

закіпаць незак., -4ю, -асш,
-4е, «юць
закіпёць зак., -пліюб, -піш,

заклапаціць зах., заклапачў, заклапбціш,
-ціць,

закіпяціцца разм., зак., за-

заклапочана прысл.
заклапбчапаець [сьць] -цю
заклапочаны
заклапбчвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

-піць, спяць
закіпяціцца (пра ваду) зак.,
-ціцца; “цілася
кіпячуся,

закіпяцішся

[сься], “ціцца, -цяцца

закіпяціць зак., -ячу, “яціт,
-яціць,
-яцім,
-яціце,
-яцЯць
закіпячбны

закіе хім, -су, -

-цім, -ціце, -цяць

заклапбчваць

незак,

“аю,

-аеш,-ае, -аюць
закласці [сьці], зак., заклааў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзя-

цё, -дўць
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закласціся разм., зак., закладўся, -дзёшся [сься],
-дзёцца, -дзёмся, -дзяцё-

заключацца незак., -аецца,

закбпцік цьці] разм., -ка,

заключаць невак., -8, -беш,

закбшпіца [пьпі] разж., -цы,

заклёены[ейе]
заклёіцца [ейі] зак., -біцца,
-бяцца
заклёіць [ейі] зак., -ёю,
-біш [ейі], -біць, -ёяць
заклёйванне [ньне] -ннпі
заклёйвацца лезак., -аецца,
гаюцца
-аю,
незак.,
заклёйваць
-авш, -зе, “аюць
заклёйка -ёйцы, -бек
заклеймаваны
заклеймавёць зак., закляймўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і
закляйміць
заклекатаць разм., зак., Заклекачу, заклякбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
заклён -ну, -пе, -наў, часцей

заключны
заключыць зак., заключ,
заключыш, “ыць, -ЧыМ,

ся, -дўцца

заклёпвацца незак., -аецца,

-аю,

заклёпка -пцы, -пак
заклёпшчык -ка, -ку, -каў
заклёўваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
заклік -ку, -каў

закліканне

-нні,

[ньне]

-нняў
заклікацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
ешся
-юцца
заклічу,
зак.
заклікаць
-чаш, -ча, -чуць
заклікаць незагк., -4ю, -беш,
-4е, -йюць
закліпаваны
заклінавацца зак., -нуецца,
-нўюцца

закліпавёць зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць

заклінёльцік -ка, -ку, -каў
заклінальніца -цы, -ц
заклінальны

заклінанне [цьпе] -нні, -нпяў
заклінацца незак.,
гаюцца

-ёецца,

заклінаць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -аюць
заклінбўванпе [ньне] -нлі

закліпбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
заклінбўваць пезак.,
-аеш, -ае, -аюць
заклубіцца
“бяцца

зак.,

-аию,

-біцца,

заклыгаць разм., зак., -аю,

аеш, -ае, -аюць

заклінпаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць

закліочаны

“чыце, “чаць

-пшпі,
[пьпе]
заключэнце
-апяў
закляваць зак., -люю, -лю-

заклёпаны часцей закляпаны
заклёпачны
заклёпванне [ньне] -нні

заклікальны

зу
законны

-йе, -дюць

закляцце

гаюцца
незак.,
заклёнваць
гаеш, -ае, -аюць

-ку, -каў

-дюцца

бш, -люб, -люём, -люяцё,
-любць: закляваў, -вёла,
-валі; заклібй, заклюйце

закляйміць зак., -млід, -міш,
-міць, -мім, заклейміцё,
закляймяць,

часцей

за-

клеймаваць

закляпапы ё заклёпаны
закляпёцца зак., заклёцлецца, -люцца і -йецца, -бюцца,
закляпаць зак., закляплю,

заклёплеш, -ле, -лем, -ле-

це, -люць і закляпаю,
-беш, -бе, -ёюць; закляпаў, -ала, -алі; закляплі ў
закляпліце і
закляпай,
закляпайце
закляеці [сьці] зак., заклянў, -нёш, -нё, -нём, закляняцё, заклянўць; закляў,
-ляла, -ляло, -лялі; закляні, -ніце

закляеціся [сьці] зак., заклянуся, -нбшся [сься],

-нёцца, -нёмся, заклянязацёся, заклянўцца;
-ялося,
кляўся, -ялёся,
яліся; закляніся, -ніцеся

закляты

закайцце [цьце] -цці, -ццяў
і заклён
закбваны часцей закаваны
закблаты

закдлванне [ньне] -нні
закблвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца

закблваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
закблка -лды, -лак
закби -ну, -не, -паў
законаадпавёднаець
[сьць] -цю

законавучінне -нпі,

закопадараёдчы [чч]
законапалаж нне

-нні, -нняў
законапарадак -дку

[тпа]

-яняў

[ньпе]
[тку],

-дкаў

закопапарушальнік -ка, -ку,
-каў

законапарушальпіца

-цы,

-кта,

-кце,

закопапраёкт

[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца
закбаваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закбпчаны
закбрмлены
закбрмліванпе [ньне] -нці
закбрмліваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

закбрпацца разхм., зак., -а1ся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
закбекі -сак і -скаў
закбт -бта, -бце, -бтаў
закбтны
закбўванпе [ньне] -нні
закбўвацца незак.,

-аецца,

гаюцца
закбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закбоўзаныразм.
закбўзацца разж., зак., -аецца, -аюцца
закбўзаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
закбўзваць разм., незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
закбўка -ўцы
закбціна разхм., -ны, -не
закбчаны
закбчванпе [ньне] -нні
закбчвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
гаешся

-аюцца

закбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
за кошт прыназ.
закрадёцца ёі закрадвацца
незак., адпаведна -ёецца,
-бюцца; -аецца, -аюцца
закраіца [айі і закраек
разм., адпаведна “іне, -и;

законаадпавёдны [тпа]
закбпавучыцель царк., -лЯ,
-пЮ, -ляЯў

закбптурны
закбцчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
закбпаны часцей закапаны
закбпванне [пьне] -ппі
закбпвацца кнезак., гаюся,

-ктаў
закопца прысл.
закбшцаець [сьць] -цю

закрайка, -ку, -каў
закракаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закрактаць зак., закракчў,

закрэкчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць і закрахтаць

закрананне [ньне] -нні
закранёцца незак. -аецца,
,
-даюцца
закранаць незак., -аю, -аеш,
-де, -бюць

,
закранўты
,
ёш
гп
,
іў
,
к.
за
ь
ўц
ап
кр
за
цё, нём, -няцё, -иўць
ь
юц
-а
с,
-а
,
к.
за
ь
ац
ап
кр
за
закраса -сы, -се, С,

,
ся
ўю
-о
,
к.
за
ца
ац
закрасав
-сўешся [сься], -суецца,

-суюцца

закуражыцца
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закрасаваць
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закрасаваць зак., закраеўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць
закрасіць зак, -дшу, -ёсіш,
-ёсіць, -асяць
закрасціся [сьці] зак., -ёду-

ся, -ёдзешся [сься], -адзец-

ца, “дуцца; -ёўся, -ала-

-ёлісяў закрадзься
ся,
закрадзьцеся
[цься],

[цьце]

закратаваць зах. -тўю, тўеш, -туе, -туюць
закратацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца; -аўся,. -алася,

галіся; -айся, -айцося
закратаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць; -аў, -ала,
,

галі; -ай, -айце

закрахтаць зак., закрахчу,
закрэхчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць, часуей закрак-

таць
закрашаны
закрашвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак. -аю,
закрашваць

-аеш, -ае, -аюць

закрбены [ойе]
закрбечны [ойе]
закрбіць [ойі] зак, -6ю,
-біш [ойі], -біць, -бяць
закрбй спец., -бю, -бі [ойі]
закрбйванне [ньне] -инні
закрбйвацца спец., незак.,
“аецца, -аюцца
закройваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
закрбойка спец., -бйцы, -бек
закройны
закройшчык -ка, -ку, -каў
закрбйшчыца -цы, -ц
закрбчыць зак., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць
закрўглепасць [сьць] -цю
закруглёнце [ньне] -нні,
-пняў
закрўглены
закругліцца зак., закруглібся, закруглішся [сься],
-ліцца,

-лімся,

ліцеся,

“ляцца і закруслібся, закруглішся [сься], -ліцца,

“ляцца; закругліўся, -іла-

ся, -іліся;
-іцеся

закругліся,

закругліць зак., закруглю,
закругліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і закруглію, закругаіш, “іць, -яць; закругаіў,-іла, -ілі; закруглі, “ліце

закругайцда незак., -бюся,
“яешся

[сься],

“люцца
закругайць незак,
-Ясш, -яе, -люць

-Яецца,

-яю,

закружыцца зак., закружу-

ся,

закрўжышся

[сься],

-кыцца, -кымся, -кыцеся,
кацца.
закружіиць зак., закруаіў,

закрўжыш, -ныць, -жым,
-жыце, -жаць
закрўмкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зёкрутка -тцы [цц], -так
закрутка -тцы [цц], -так
закруціцца зак., закручуся,
паруе

[сься],

-ціц-

, “цімся, -ціцеся, -цяцда,
закруціць зак. закручу, за-

круціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
закручаны
закручасты
закручвае [ньпе] -нпі
закручвацца незак., -аюся,

закудахтацьзак., -аю, -аеш,
-ае,

-аюць

і

закудахчу,

-чаш, -ча, -чуць

-ёчу,

зак.,

закудаёціць

-аціш, -ёціць, -адяць

закукаваць

зак., закукую,

-ўеш, -ўе, -ўюць
закукарэкаць
зак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

закулісны
закульгавець

разм.,

зак.,

-ею, -ееш, -ее, -еюць
закульгаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць
закультывавёць

культывўю,

вак.,

-ўеш,

за-

-ўе,

“ўюць

-аецца,

закуляцца разл., зак., -яю-

-аюцца
-аю,
незак,
закрўчваць
-аеш, -4е, юць
закрыванне [ньне] -нні
закрывацца незак, -аюся,

ся, -яешся [сься], -Яецца,

-аешся

-дешся
“аюцца

[сься];

[сься],

закрываць

-аецца,

-ёю,

-аецца, -бюцца
закўпачны
закупіць зак., закуплю, за-

незак.,

закрывіць разм., зак., закрыўлю, закрывіш, -віць,
-вім, -віце, -вяць
закрылак ав., -лка,

зак,

-дўеш, -дўе, -дўюць

-лку,

-дўю,

закрыўлённе [ньне] -нні
вакрыўляцца разм., незак.,
[сься],
-яешся
-яюся,
гяецца, -яюцца
закрыўляць разм., незак.,
-яю, -яеш, -яе, -яюць
закрыцца
зак,
-ыюся,
-гыешся [сься), -мецца,
-ыюцца

закрыццё [цьцё] -цці

закрыць зак, -ыю, -ыеш,
-ые, -Ыіюць
закрычаць зак., -чу, -чыш,
“БІЦЬ,
чым,
-чыцё,
-чаць

закрышталізаваны
закрышталізавёцца
“зуецца, “зуюцца

закрышталізаваць

кўпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
закўпка -пцы, -пак
закуплены
закўпліванне [ньне] -нві

закупяяцца і закуплівацца
незак., адпаведна -яецца,

-Яюцца; -аецца, -аюцца
закупляць і закўпліваць
незгак., адпаведна
-яеш, -яе, -яюць;

-яю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

закупны

закупбраны
закупбрвание [ньне] -нні
закупбрвацца незак., -аецца, аюцца
закупбрваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
закупбрка -рцы, -рак
закупбрыцца зак., -руся,
“рышся [сься], -рыцца,

“рацца

закупбрыць зак., -ру, рыш,

“рыць, -раць

,

закўпшчык -ка, -ку, -каў
зак.,
зак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
закрэмзаць разж., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
закрбпка тэз., -пцы, “пак
закр5елепы [сьле]
закрэслівапце [сьлі] [пьпе]
-нпі, -нпяў
закрэелівацца [сьлі] незак.,
-аедцца, -аюцца
закрэсліваць [сьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
закрбсліць сьлі] зак., -лю,
ліш, -ліць -ляць
закугакаць зак., -аю, -аеш,

-ве, аюць

закуп гіст., -па, -пе, -паў;
(закўпка) -пу, -пе, -паў

закупёцца (доўга купацца)
зак., -бюся, -ешся [сься],

-дешь, -4е, -йюць
закрывіцца разм., зак., зазакрывішся
крыўлюся,
[сься], -віцца, -вяцца

“якаў
закрыты
закрыўдаваць

-яюцца

закўпшчыца -цы, -ц
закурадиміцца зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца,
“мяцца, часцей закурбдыміцца
закурадыміць зак., -млю,
“міш, -міць, -мяць, часцей

закурбдыміць

закурадимлецы часцей закурбдымлепы
закурадимлівацца

незак.

-аюся,

-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца,

часцей

закурбдымлівацца
закурадымліваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей закурбдымліваць
закуражыцца зак., -жуся,

закуралы
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ся, -ёвішся [сься], -авіц-

-жышся [сься], -кыцца,
-жацца

закўралы часцей закурэлы
закураны
закўраць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і закурэць
закурвайие [ньце] -дні
закурвацца незак., -аецца,
-аюцца
закурваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
закўрка разх., -рцы, -рак

ца, -йвяцца

закўшаны
зала і зал адпаведна -ле,
-л; -ла, -ле, -лаў
залавіць разм., зак, залаўл, залбвіш, -віць, -вім,
-віце, “вяць
залагбджаны

-ае, “аюць
-аю,
зак,
закурняўкаць
-аеш, -ае, “аюць
закуродыміцца зак. -млюся, -мішся [сься], -міцца,
-мяцца і закурадыміцца
закурбдыміць зак. -млю,
курадыміць

закурбдымлены

і

і

за-

закура-

дымлены

незак.,
закурбдымлівацца
-аецца, -аюцца і закурадимлівацца

'незак.,
закурбдымліваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць ізакурадымліваць

закурсівіць зак., закурсіўлю, віш, віць, -івяць;

“віў, гівіла, -івілі; закурсіў, ўце

а

закуряцца зак, закурўся,

ззкўрышея [сься], -рыц-

,
ца, -рацца
закурыць зак., закурў, закурыш, -рыць, -рым, -рыде, -раць
закурэлыі закуралы
закуроцца зак. “рыцца,
“рацца і -зецца, -Эюцца

закурЭць зак., -5ю, -Зеш,
-Зе, -зюць; закурэў, “Зла,
“блі, часцей закураць
закусёны

закусёць зах., -аю, ёеш,
гёе, -Аюць
закўсачная наз.

закўсачны
закўсванне [ньне] -нні
закўсвацца незак., -ецца,
-аюцца

закусваць хезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
закушу,
зак.,
закусіць
закўсіш, -сіць, -гім, -сіце,
-сяць
закўска закусцы, -сак

закуеціцца ісьці] зак., -ціцца, -цяцца

закусь разм., -ссю [сьсю]

закут абл., -ута, -уце, гутаў

закутак -тка, -тку, -ткаў
закуты часцей закаваны

закўцце [цьце] -цці, -ццяў,
е,

закўць зак. у, губш, -у
-уём, гуяце, -уюць, часцей
закаваць
закучаравіцца зак., -аўлю-

залагбджваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
-джу,
зак,
залагбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

-нні,

залёджванне

[ньне]

-нняў
залёджвацца

знезак., -аец-

ца, -аюцца

залёджваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
заладзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць
залёдка [тка] -дды [цп]

залажыцца зак., залажуся,

залбжышся [сься], -кыц-

-кыцёсЯ,
-жымся,
ца,
“жацца
залажыць зак, залажу, за-

-жыць, -ЖЫМ,
лбжыш,
жыце, -жаць
залажнне [ньне] буд., -нні
залазаваине [пьне] разм.,
вет., -нпі
залазаваць вет., зак., -зуе,
-зўюць
залазіць незак., -бжу, -ёзіш,
-ёзіць, -ёзяць
зазакіравіцы і залакірбваны
залакіраваць зак, “рўю,-руеш, “руе, -руюць
залакіроўваць хезахк., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заламаныі залбманы
заламацца зак., залбміцца,
“мяцца
заламаць зак., заламлю, за-

лбміш, -міць, -мім, -міце,
-мяць

залапаныразм.

залапатаць зак.

і залапа-

-аю,

зак.,

“шыцца, -шацца
заласкатаць абл., зак., заласкачу, заласкбчаш, -ча,

-яляў
залагбджвацца незак., -аюся, -аепся [сься], -аецца,
-аюцца

заладжаны

незак.,,

-аеш, -ае, -аюць
залапушыцца разм.,

залагоджвапне [пьпе] -нпі,

закурлыкаць зак., -аю, -аеш,

-міш, -міць, -мяць

залапліваць

цёць разх., зак. адпаведпа залапачу, залапбчаш,
-ча, -чам, -чацёе, -чуць;
“ачу, гаціш, -аціць, -ацім,
-аціцё, -ацяць; залапатаў,
залапацёў,
-ёлі;
-йла,
-ёла, -блі
заліпаць разх., зак., -аю,
гаеш, -ае, “аюць
незак.,
залапваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
залапіць зак., -плю, -піш,
піць, -пяць, часцей залатаць
залаплены часцей залётаны

-чам, -чаце, -чуць
залатавёрхі
задатавбчка
[дцы], -чак

заал.,

-чцы

залатавўст уст., залатавўста, -сце [сьце], -стаў
залатагрывы
залатакбваны
залатакбсы
залатакрылы
залатакўдры
залатанбспаець [сьць] -цю
залатанбспы
залатаны і залаплены
яз

залатар уст., -ра, -ру, -роў
залатарбгі
залатастрўнпы тпаэт., уст.
залататкапы уст.

залатаць зак., -аю, -аеп,-ае,
-аюць; залётаў, -ала, -алі
і залапіць
залаташвачка гды [цды],
-чак
залаташвёйны
залатнік дна, кў, -коў
залатпікбвы
залатоўка уст., -бўцы, -бвак
залатуха разх., -ўсе
залатўшны
запаты

Залатіи Бераг Залатбга Бё-

рага, Залатым Бёразе
залацбнькі наз.
залацёць незак., -бе, -ёюць
залацільніца -ды, ц
залацільны
аў
-к
у,
-к
а,
-к
ык
шч
ль
ці
зала
залацільшчыца -ы, -Д
ак
-п
,
цы
“н
.,
зм
ра
а
нк
ці
ла
за
залаціста-кбўты
ю
-ц
ь]
ьц
[с
ць
ас
ст
ці
ла
за

залацісты

залаціцца незак., залбціцца,
залбцяцца і залаціцца,
,
я
с
ў
і
ц
а
л
а
з
;
а
ц
ц
я
ц
а
зал
“ілася, “ліся

за
,
ў
ч
а
л
а
з
,
к.
за
не
ь
ц
і
залац
ь
ц
я
ц
ё
л
а
з
,
ь
ц
і
ц
б
л
а
з
,
лбціш
а
л
а
з
,
ш
і
ц
а
л
а
з
,
ў
ч
а
л
а
і з
ціць, -цім, -ціцё, -дЯць
залачбны і залбчаны.
залачэцце [цьне] -нні
залйшчаны

,
ш
ы
ч
“
у,
-ч
,
к.
за
ь
ц
ы
залашч

-чыць, -чаць

й
е
ц
с
а
ч
Ц
,
Ы
Ц
“
,
л.
аб
а
залвіц

залбўка
залгёцца

зак.,

,
-лгуся,

,
а
ц
ц
Э
ж
л
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
к
і
л
-

Ц
ў
г
Л
,
я
с
ё
ц
а
ж
к
л
,
я
с
м
б
і
а
л
ца

,
залёва абл., -ве
залёгчы [хч] зак., залягу;
за-Ягуць:
-Яжа,
-язкаш,
і
л
г
,
об
-л
,
а
л
г
я
л
а
з
,
г
ё
л
заледзянёлы
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заледзяпспие

ААА

заледзянёнце [ньпе] -нпі
заледзянёць зак., -ёю, -ёеш,
“бе, -бюць
заледзяніць зак., -пю, “піш,
-піць, -яць
залеж м., -ку, -жаў
залёбжаць незак., -ку, гзкыш,
жыць, -жаць
залёжвацца незак., -аюся,
“аецца,
[сься]
-гагшся
“аюцца
залёжнасць [сьць] залёжны

залежы -жаў, адз. залеж
залёзці [сьці] зак., -зу, -зеш,

-зе, -зуць
залекатаць абл., зак., зале-ча,
залякбчаш,
качў,
-чам, -чаце, -чуць
заленавёцца разх., зак., за[сься],

лянуюся», гўешся

,

-ўецца, -ўюцца

залённе [ньне] спеў. -нпі
залёплены
залёплівацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца і заляпайцца
-аю,
незак.,
залёпліваць
“аеш, -ае, -аюць і заляп-

ляць

залепятаць зак., залепячу,
заляпёчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
залёсіць спец., зак., -ёшу,
-бсіш, -ёсіць, -ёсяць
залескатаць і залескацёць
(лёскат) зак., адпаведна

залескачу,
-ча, -чам,
залескачуў,

заляскбчаш,
-чаце, -чуць;
залескаціш,

“ціць, -цім, -ціцё, -цяць і

заляскатаць, заляскацёць
залёецы
залётась прысл.
залёташні
залёць разм. незак., -бю,
-ёеш, -бе, -ёюць
залёчаны
залёчванне [ньне] -нні
залёчвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
залёчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
залёгкі [хк] разм.
залёны спец., часцей зблены
залёт -ёту, -ёце, -бтаў
залётаць зак., -аю, -аеп, -ае,
“аюць, часцей залятаць
залётнік -ка, -ку, -каў
залётціца -цы, -ц
залётны
залёты-таў
залівака разм., агульн., м.

ДМ -ку, Т -кам, ж. ДМ

-цы,

Т -кай і -каю, мн.

Р -к
залівапне [пьне] -пні

залівацца
-бется

“аюцца

незак,

[сься],

-бюся,
-ёецца,

заліваць незак., -аю, -аеш,
-де, юць
залівачны

залічванпе [пьпе] -нпі

залічвацца і залічацца не-

залівіста прысл.

залівісты
,
.,
залізаны
заліз4ць зак., заліжу, заліжаш, -жа, -кам, -жацё,
куць; .залізаў,, залізала,
залізалі; заліжы, -ыце
залізвание [пьпе] -нні
залізвацца незак., -аецца,
гаюцца
залізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
залік -ку, -каў
залікбвы

разм.,

залікбўка

-бўцы,

-бвак
залілавёць зак., -бе, -ёюць

залільныспеў.

залінёйцы
заліпаць незак., сёе, -аАюць
, “нуць
заліпнуць зак.,
заліетаець [сьць]спец, -цю
залітаваны уст., часцей запайны
залітавацца уст., зак., -тўецца, -туўюцца, часцей запаяцца

залітаваць уст., зак., залітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць,
часцей запаяць

залітоўванне [ньне] уст,
-нні, часцей запайвапне
уст.,

незак.

-аюцца,

часцей

залітоўвацца
гаецца,

залічапы

запайвацца
залітбўваць уст., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей

запайваць
залітбўка уст., -бўцы, -бвак,
часцей запайка
заліты
заліў заліва, -ве, -ваў
заліўка “ўцы, -івак
заліўнбе кул., наз.
заліўні
заліўшчык-ка, -ку, -каў
заліўшчыца -цы,-ц
заліхвацкасць [сьць] -цю
заліхвацкі разм.
заліцца (ад ліцца) зак.,
-лыбся, -льбшся [сься],
-льёцца, -льёмся, -льяцёся, -лыдцца ў -іюся, -ібшся [сься], -іёцца, -іёмся,
Зяцёся, гібцца; заліўся,
“ілася, “ілбся, -іліся; за-

лі, заліце
заліцца невак., .Зёліцца, 36ляцца; заліўся, -ілася,
“іліся

заліць (ад ліць) зак, -лыд,

-льбш, -льё, гльём, -льяц,

-лЫыбць. і -, 4бш, “16,
“ём, -іяцё, -боць; заліў,
-іла, -ілб, -ілі; залі, заліце

заліць незак., залю, збліш,
збліць, зблім,, збліце, 36ляць; заліў, -іла, -ілі

зак., адпаведна
-аешся
[сься],
-аюцца; -ёюся,

-аюся,
“аецца,
-ёешся

[сься], “аецца, -ёюцца

залічваць і залічаць незак., адпаведна “аю, -аеш,

-ае, -аюць; -ё19, -беш,-ае,
“ёюць
залічыцца зак, залічуся,
залічышся [сься], -чыцца,
чымся, -чыцеся, -чацца
залічыць зак., залічў, залічыш, -чыць, -чЧым, -чыце,
-чаць
залічэнне [пьне] -нпі
залішне прысл.
залішні
залкаваты
запббак абл.,

-бка

-бку, гбкаў,
залбг -бгу, -бгаў
залбгавы
залогадавальнік
-ку,

[пка],

юр.,

-ка,

-каў

залогадавёльніца юр., -цы,
“ц

залогадавец і залогадаўца
юр., адпаведна -ёўца, -ёў-

пу, -аўцаў; -ёўцы, -аўцу,
-аўцаў о 0.

залогатрымальнік юр., -ка,
-ку, -каў

залогатрымальціца юр., -цы,

чу
заложаны

залбжна абл., прысл.
залбжлік -ка, -ку, -каў
залбжніца -цы, -ц
залбжныабл.
залбза -зе, -з

залбзісты
залбзка [ск] -зцы [сц], -зак
залбзпікавыя бат., наз.
залбзніца [зьні] -цы, -ц
залбм (дзеянне; месца, дзе

заламана) -му, -ме, -маў
залбм заал., (каспійскі селядзец) -ма, -ме, -маў
залбманы, заабмлены ч“асцей заламаны
залбмлівацца і залбмвацца
незак., для абодвух -аецца, -аюцца
і залбмваць
залбмліваць
незак., для абодвух

-аю,

-“аеш, -ас, -аюць

залбпаць зак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць
залёбўка -бўкі, -бўцы, -бвак
і задвіца
залбчаны часцей залачбны
залп -па, -пе, -паў

залпавы
залпам прысл.
залубяпёлы
залубяпёць зак., -бю, -беш,
-ёе, -бюць
запўжаны (ператвораны ў
сенажаць)

замарачыцца
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залужаць
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АЛ

залужаць (запускаць пад
незак, -аю,
сенажаць)
гдеш, -ае, -дюць, часцей
залўжваць
залўжіванце [ньпе] (загусканне пад сенажаць) -ині
(запускацца
запўжвацца
незак.,
сенажаць)
пад

гаецца, -аюцца
залуўжваць (запускаць пад
сепажаць) зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць і залужаць

залужыць (запусціць пад
сенажаць) зак. залуяіў,

залўжыш, -кыць, -яаЫМ,
-экыце, -каць

залужнне [цьне] (запусканне пад сенажаць) -нипі
залупаць зак., -ёе, -ёюць
залупіцца зак., залўпіцца,

-пяцца

залуціць разм., зак., залуплю, залупіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць
заяўплецы разм.
залўплівацца разм. і залупляцца разм., незак., адпаведна -аецца,

-аюцца;

-яецца, -яюцца

запўпліваць разм., і залуп-

ляць рагм., незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць;

-Яю, -Яеш, -яе, -Яюць

залупцаваны

залупцаваць зак., -уўю, -аўеш, -цўе, -пўюць

задўчаны разм.

разм., незак.,
залучацца
-аюся, -бешся [сься], -ёец-

ца, -ёюцца

залучаць разм., незак., -й4ю,
-деш, -ае, -ёюць

залучыць зак., залучу, залўчыш, -чыць, “Чым, -чыце, -чаць
залучэнпе [ньне] -нні

залыганы
залыгаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць
залытач абл., -ча, -чу, -чоў
заліягваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зальшаць разм., зак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць

залысіпа -пе, -н

залісіць зак., -ышу, -ысітш,
-ысіць, “сяць

залышаныразм.

зальны

зальсніцца [сьпі] зак., -ніцца, -пяцца і заільспіцца
задзпаць разм., зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
залюбавацца зак., залюбўюся, “ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

залюднецы разм.
залюляны разм.

залюлаяцца разм., зак., -Яюся, -лешся ўсься], -яецца,
“яюцца

залюлйць

разм., зак., -яю,

гяеш, -Яе, -яюць
залютаваць зак., -тўю, -туеш, -туе, -туюць

заляганне [ньце] -нні, -нняў

заў, -зала, -залі; замаж,
замажце [шце]
замазачны
замазванне [ньце] -ппі
замазвацца хлезак., -аюся,

залягаць незак., -аю, -аеш,
-46, -Аюць
заляжалы
заляжацца зак., заляжуся,

-аешся
[сься],
-аецца,
“аюцца
замазваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
замазка Дск] -зцы [сц], -зак

-кыцссЯ,
-кымся,
ца,
зкацца
заляйцаць зак., -йю, -асш,
-4е, -4юць
залямацтаваць зак., -тўю,
“туеш, -туе, -тўюць
заляпаны раз.

замак замка, -ку, гкаў

-аюцца
заляпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заляпіцца зак., заляплюся,
залёпішся [сься], -піцца,

замалаціць разм., зак., замалачу, замалбціш, -ціць,

заляпіць зак., заляцлю, залёпіш, -піць, -пім, -піце,
“яць
заляплйцца незак., -яюся,
-Яешся [сься], -Яецца,
-Яюцца, часцей залёплівацца

-аю,

залёжышся [сься], -кыц-

задяпацца разм., зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-пімся, -пгіцеся, -пяцца

заляпляць незак., -Яю, -Яеш,

-яе, -яюць, часцей залёпліваць

заляскатаць і заляекацёць
(да ляск, ляскат) зак., адпаведна заляскачу, заляекбчаш, -ча, -чуць; заляскачў, заляскаціш, -ціць,
гдім, -ціцё, -цяць, часцей
залескатаць, залескацёць
заляскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
залятаць (далятаць) незак.,
(пачаць лятаць) і залётаць зак., для абодвут

-бю, -беш, -ёе, -4юць
заляцённе [ньне] іё разм.

заляцанка адпаведна -ипі,
-нняў; -ццы, -пак
заляцацца незак., -аЮся,

-аецца,
[сься],
-бешся
-аюцца
заляцёць зак., залячў, заляціш, -ціць, -цім, залеціцёб, заляцяць

залячыцца зак., залячуся,
залёчышся [сься], “чыцца,
-чымся, -чыцеся, -чацца
залячыць зак., залячў, залёчыш, -чыць, “Чым, -чыце, -чаць
замагільны
замазаны

замазацца зак.,

замёжуся,

-гжашся (сься) -жацца,
-куцца; замазаўся, -алася, -аліся; замажся [ся],

замажцеся [шце]

замажу,
-каш, -жа, -куць; зама-

замазаць

зак.,

замакаць незак., -Аю, -беш,
-4е, -бюць
замакрэлыразл.
замакрэць разм., зак., юю,
-беш, -эе, -Зюць

замала прысл.
замалада прысл.
замалады

-цім, -ціце, “цяць

замалёўванпе [ньне] -нні
замалёўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
замалёўваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

замалёўка -ёўцы, -ёвак

замаліць разм., зак., замалю, замбліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць

замалбць зак., замялю, замблеш, -ле, -лем, -леце,

-люць
замалёчаны разм.
замалбчваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
замалы

замаляваны
замалявацца зак., -люецца,
-лююцца
замалявёць зак., замалібю,
ждеш, -юе, -ююць
заманены
заманёрыцца разм. зак.
[сься],
-рышся
-руся,

-рыцца, -рацца

заманіха бат., -ісе
заманіць зак., заманю, заманіш, -ніць, -няць
заманліваець [пьлі] [сьць]

-дю
замёплівы [ньлі]

заманўцца разм., зак., -пёц-

ца, -нўлася
заманьванне [ньне] -нні
заманьвацца незак., -аюся,

-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
ь
н
а
м
за

,
-аеш, -ае, -аюць
замаразак -зку [ску], -зкаў

замаракаваць разх., зак.
-кўю, -кўеш, -кўе,ўюць
,
замараны разм.

замарацца разм., зак., -аю-

,
а
ц
ц
е
а
г
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
б
,
ся
-аюцца
г

замараць разм., зак.,

-аю,

-деш, -49, “аюць
,
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
и
ч
а
р
а
зам
,
я!
ьс
[с
Я
с
ш
Ы
ч
,
я
с
-чў
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замарачыць

Х

“чыцца, “чымся, -чыцёся,
чацца, часцей замарбчыцца.
замарачицьразя., зак, -чў,
“чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чёць, часцей замарбчыць
замарачэние [ньне] разм.
;
,
-цні, -нняў
замаргаць зак., -аю, -аеш,
гае, “ёюць і замбргаць,

заміргёць
замардаваныі замардбваны
замардавацца зак., -дўюся,
-дуешся [сься], -дўецца,

“дўюцца

замардаваць зак., -дўю, -дў-

еш, -дўе, -дўюць

-аю,

замардбўваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
замаркіраваны спец.
замаркіраваць зак,

-рўю,

-бчуся,

-бдіцца,

-бцішея [сься],
“бцяцца
-бчу,
замаркбціць зак,
-бціш, -бціць, -бцяць

замаркбчаны

замармытаць зак., замармычў, замармычаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
замарожаны
замарбжванне [ньнё] -нні,
-пняў
замарожвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
замарбжваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

замарбзіць зак., -бжу, -бзіш,

-бзіць, -бзяць

замарбка -кі, -бцы
замарбчаны
замарбчваць

знезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

Я

замарбчыцца зак., -чуся,
“чышся [сься],
-чыцца,
-чацца і замарачицца.
замарбчыць зах., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць ё замарачыць
замаруджана прысл.

замарўджанасць [сьць] -цю
замаруджанне [ньне] -ппі
замаруджаны
замарудаіванне [пьпе] -нні
замаруджтвацца незак., -аецца, -аюцца
замаруджваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
замарўдзіцца зак., -дзіцца,
-дзяцца
замарудзіць

зак,

до, -раць

замаскварбцкі
ЗамаскваЗамаскварэчча,
рэччы
замаскіравйны і замаскірб,
вапы
замаекіравацца зак. -рую-

ся, “рўешся [сься], -руец-

“руеш, -рўе, -рўюць
замаркбтнець разм., зак.,
-ею, -ееш, -ее, -гюць

замаркбціцца зак.,

замарыцаваць зах. -нўю,
-нўеш, -аўе, -іўюць
замарынбваны часцей замарыпнавапы
незак.,
замарынбўвацца .
-аецца, -аюцца
замарыпбўваць незак., -аю,
,
-аеш, -ае, “аюць
замарицца зак., замарўся,
замбрышся [сься], -рыцца,
-рымся, -рыцеся, -рацца
замарыць зак., замарў, замбрыш, -рыць, -рым, -ры-

-джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць
замаршыраваць зак., -рўю,

-рўсш, -руе, “рўюць,

замарынаваны і замарынбваны

замарынавацца зак., -пўецца, -пўюцца

ца, -рўюцца

замаскіраваць

зак. -рую,

, -руюць
-рўепі, -рўецц
замаскіроўва а незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

замаскірбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

замаслены[сьле]
замаслівацца [сьлі]

незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

замасліваць [сьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
замаеліцца [сьлі] зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,
“ляцца
замёеліць[сьлі] зак., -лю,
-ліш,-ліць, -ляць
замасціць [сьці] зак., зама[сьці],
замбсціш
шчу,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

ваматаваць шахл., зак., заматўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
заматаны
заматацца зак., -ёюся, -аешся [сься], -аецца, -4юцца
заматаць зак., -4ю,: -аеш,
-ае, “аюць
зак.,
-яюся,
заматлйяцца
-Яецца,
[сься],
-Яешся
-яюцца

заматляць зах., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

заматрыцаваць зак.,

-цўю,

-паўеш, -дўе, -цўюць,

замаўкаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -бюць

замаўлёппе [пьпе] -ппі
замаўляцца незак., -яецца,

“яюцца
замаўляцьнезак., -йю, -Ясш,
-Яе, -йюць
замаўчаць (спыніць гучанне) зак., “чў, “чыш, “чыць,
-чым, -чыцё, -зАць, часцей
замбўкпуць
замаўчаць
(наўмысна
скрыць інфармацыю) закі,
чу, яш, “ЧЫЦЬ, сям,
“чыце, “чаць

замах -ху, -хаў
замахацца зак., -“йюся, -бешся [сься], -Фецца, “юцца
замахаць

зак.,

-ёю,

-ёеш,

-4е, -йюць
замахванне [ньпе] -пні
замахвацца незак., -аюся
-аешся
[сься],
-аецца,
гаюцца
замахваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

замахиўцца

зак.,

“нўся,

“нёшся
[сься],
“нёцца,
-нёмся, -пяцёся, “нўцца
замахинуўць зак., -ну, гнбш,

-нё, -нём, -няцё, -нўць

замацавальнік (фота) -ку,
-каў
замацавальны
-нпі,
замацаваннпе [ньне]
-нпяў
замацаваны
замацавацца зак., замацую-

ся, “ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

замацаваць зак.,

замацўю,

-ўеш, -ўе, -ўюць

замацбўвание [ньне] -нні
замацбўвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
замацбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
замацюкацца разм., зак.,
гаюся, -дешся [сься], -аецца, -зюцца
замачыцца зак., замачуся,
замбчышся [сься], “чыцца,

-чымся, -чыцеся, -чацца
замачыць згак., замачу, замбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць

замашка разм., -шцы, -шак
замашны

замаячыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
Замбёзі ж., нескл., Замбёзі
замбіец -ійца, -ійцу, -ійцаў
замбійка -ійкі, -ійцы, замбіек
замбійскі
Замбія Замбіі [бі]
замглёлы і заімглёлы
замглёны і заімглёны

-ліцца,
зак.
замгліцца
-яяцца і заімгліцца
замгліць зак., -ліць, -ляць і
заімгліць

замгиўць разм., зак., -аў,
ліёш, -нё, -нём, -пяцё,
лІўць
замёжны
замёна -пе, заменены

замённасць [сьць] -дю

замённік [цьні] -ка, -ку,
“каў
замённы
замёньвацца незак., “аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-алася,
-аўся,
“аюцца;
“аліся; -айся, -айцеся

замошчвацца
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-аю,
незак.,
замёньваць
-аеш, -ае, -аюць; гаў, -ала,

алі; -ай, -айце
замёр -ру, -ры, -раў
замёраны
замёраць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

замёрванне [цьце] -нні
замервацца (ад замёраць)

незак, -аецца, -аюцца і
замярацца

замёрвацца (лець намер)
разм., незак., -аюся, -аешся [сься], гаецца, -аюцца
замёрваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і замяраць
замёрзлы часцей замёрзлы
замёрзнуць зак., -пу, -неш
[зьпе], -пе, -нуць; замёрз,
замёрзла, -лі [зьлі]
замёрці зак., замру, -рош,

-рэ, -рбм, -рацё, -рўць;

замёр, замёрла і замёрла,
замёрліі замёрлі; замры,
замрыце
замёршчык -ка, -ку, -каў
замёбрыцца разм., зак., -ру, “рышся [сься], -рыц, “рацца, часцей намё-

рыцца

замёс і замёска адпаведна

-су, -се, -саў; -бецы, -ёсак
замёст і замёста разл., прыназ.

замёст тагб каб злучн.
замёсці [сьці] зак., замяту,
замяцёш, -цё, -цём, замецяцё, замятўць; замёў,
замяла, замялб, замялі;
замяці, замяціце
замётка -тцы [цд], -так
замётны
замёцены
замёціць зак., -ёчу, -ёціш,
-ёціць, -ёцяць
замець -дцю [цьцю] -цей

замёчаны
замёшанасць [сьць] -цю
замёшаны
замёшванпе [ньне] -нні

замёшвацца незак., (ад замешваць да мясіць) -аецпа, -аюцца; (умешвацца)
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
замёшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
замёшка -шцы, -шак
замёшчаны
замёрзлы і замёрзлы

замёт абл., -ёта, “ёце, “ётаў

замяць зак., -кыць; закла
замігацёць зак., -ціць, -дйць
замігаць вак., -4ю, -ёсш, -ае,

-бюць; -аў, -ала, -алі; -ай,
-айце
замігцёць [хц] зак., -ціць,
-пЯць

заміж абл., прыназ. з Р
замілавальца прысл.
замілавальнасць [сьць] -дю
замілавальны

замілавана прыс.

замілаванасць [сьць] -цю
-нні,
замілаванне [ньце]
“напяў
замілавіны
замілавацца зак., замілуюся, -ўешся [сься], “ўецца,

-ўюццаў замілаваўся, гала-

-ёліся;
ся,
-уйцеся

замілуйся,

замілўю,
замілаваць зак,
гуеш, зўе, -ўюць; замілаваў, -йла, -ёлі; замітўй,
-ўйце

замілоўвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
“аюцца; “аўся, -алася, -аліся; -айся, -айцеся
замілбўваць незак. -аю,
“аеш, -ае, -аюць; -аў, -ала,
-алі; -ай, -айце
замільгаць ў замільгацёць

зак., адпаведна -дю, -аеш,

-ае, -ёюць; -аў, -ала, -ёлі;
-ай, “айце; замільгачу,, за-

мільгадіш, “ціць, -цЯць;

-цбў, -цбла, -цёлі; -ці, -ціце

-аюся,
замінацца незак,
-бецца,
[сься],
-дешея
-бюцца; “аўся, -блася,-ёліся; -ёйся, -ёйцеся
замінаць незак., -4ю, -беш,

-4е, -ёюць; -ёў, -ёла, -ёлі;

-ёй, ёйце
замініраваны

замініраваць зак., -рую, -ру-

еш, -руе, “руюць

замінка разм., -нцы, -пак
замінўлыразм.
заміранне [ньне] -нні
незак,
замірацца, разм,

-бюся, -бешся [сься], -вец-

ца, -бемся, -йецеся, -ёюцца; -ёўся, -блася, -аёліся;

-айся, -айцося

заміраць незак., -4ю, -ёеш,
-бе, -ёюць; -аў, -ёла, -ёлі;

-ай, -айце
заміргаць зак., -ёю, -аеш,
бе, -бюць, часцей замаргаць
замірыцца рагм., зак., замі[сься],
руся, замірышся

“рыцца, -рымся, -рыцеся,

-рацца

замірэнне [пьпе] разм., -нні
замітусіцца зак., замітушўся, замітусішся
-сіцца, -сімся,
-сяцца

[сься],
-сіцёся,

замітынгаваць зак., -гую,
-гўеш, “тўе, уюць; -гаваў, -ёла, -алі; -гуй, -гуйце
замкпёпаі замкиўта прысл.
замкнёнаець і замкиўтасць
[сьць] для абодвуе -цю
замкиёцы і замкиўты
замкаўцца зат., -нуся, лібшся [сься], -пёцца, -пёмся,
-пяцбся, -иўцца

замкнўць зак., -аў, -абш,
-пё, -пём, -няцё, -іўць
замкбвы прых., наз.
замлёлыразх.
замлёць разм., ак, “ёю,
-беш, -бе, -ёюць
незгак.,
замляваць разм.
гаю, -деш, -ае, -юць
зампбга прысл.

замбва -бве, -бў

замбвіць зак., -бўлю, “бвіш,
-бвіць, -бвяць
замбжцпа прысл.
замбжпасць [сьць] -дю

замбжпік
-каў

рагм., -ка,

-ку,

заможніцкі
замбяшы
замбк замка, -ку, -кбў
замбклы
замбкнуць зак., -цу, -цеш,

-не, -нуць
замблены разх.
замбльвацца разх., незак.,
[сься],
-аюся, -аештся
-аецца, -аюцца
замбльваць разм. незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

замбр -ру, -ры, -раў

замбрак разл., -рка,

-ркаў

“рку,

замбраны
замбрвацца незак., -аюся,
[сься],
-аешся
-вецца,
гаюцца
замбрваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
замбргаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць часцей замар-

гаць

замбрскі
замбтванне [ньне] -нні
замбтвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца
замбтваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
замбўкнуць зак., -ну, -пеш,
-пе, -нуць і замаўчаць
замбўлены
замоўны
замбўчвапне [ньне] -нні
замбўчвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
незак.,
замбўчваць
-аеш, -ае, -аюць
замбцна разм., прысл.
замбцныразл.
замбчак -чка, -чку, -чкаў
замбчаны
замбчвацне [ньце] -нні
замбчвацца кезак., -аецца,
-аюцца
замбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
замбчка -чцы [цц], -чак
замбчнік -ка, -ку, -каў
замбчниы

замбшчацы
замбшчвапне [пьне] -нпі
замбшчвацца пезак, -аецца, -аюцца

замошчваць
замбшчваць

мезак,

-аЮ,

гаеш, -ае, -аюць

н
а
м
а
к
к
і
н
с
ё
м
а
н
(
т
і
л
а
п
м
а
з
»
ст
ча
й
а
н
ч
ы
т
і
л
а
п
а
п
а
ір
дз
цы) рагм., -іта, -іце, «таў
замуж прысл.
,
замужам прысл.

а
в
т
с
у
м
а
з
і
ы
ж
ж
а
к
а
ж
замў

ы
ц
ж
.
м
з
а
р
]
к
ш
[
а
к
і
л
ў
зам
[шц], -жак
замўжні
ю,
-а
,
к.
за
.,
зм
ра
ь
ц
а
к
ў
м
а
з

,
ла
-а
ў,
-а
;
ь
ц
ю
а
е,
-а
-аеш,

“алі
замўлены

:

замўльвацца лнезак., -аецца,
-аюцца

-аю,
незак,
замўльваць
-аеш, -ае, аюць
-яецца,
зак.,
замўляцца
-яюцца

замўляць зак., -яю, -яеш,

-яе, -яюць
замураваны і замурбваны
замуравацца зак., замурўюся, “ўешся [сься], -уецца,
гўюцца;

замяцца
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-аёўся,

-алася,

галіся: -руйся, -руйцеся
замураваць зак., замурўю,

с-ашла,, -ёўліе;,-руйў,ю-рцьуйцеЎ,

замўчвашие [цьпе] -ані
у
м
д
а
(
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
ч
ў
м
за
-аешся
-аюся,
чыцца)
[сься], -аецца, -аюцца,
(ад мучіцца) -аецца, -аюцца
замўчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-чусЯ,
зак,
замўчыцца
чышся [сься] -чыцца,
-чацца
замўчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
замчацца зак., -чўся, -“чышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -зацца і заімчацца
замчаць зак., -чў, -чыш,
гаць, -чым, -чыцё, -чаць
і заімчаць

замчышча -чы, -ч і -чаў

замша ж. і замш х., адпаведна -шы; -шу, -шы

замшавы

замшыцца

зак.,

-шыцца,

-шёцца і заімшыицца
замшэлы і заімшэлы

замшць зак., -Эе, -Зюць;
-5ў, -бла, -злі і заімшэць

замываённе [ньне] -нні
замывацца незак., -аецца,
замуравёць зак., -де, -ёюць
гаюцца
замўрзаныразм.
замываць незак., -йю, -аеш,
замурзацца разх., зак., -аю-4е, -4юць
ся, -аешся [сься], -аецца,
замыкальнік -ка, -ку, -каў
-аюцца
замыкальны
замўрзаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
замыканне [ньне] -нні
замурзвацца разм, незак.,
замыкацца незак., -ёюся,
-аюся, -аешся[сься], -аец-ёецца,
[сься],
-бешся
ца, “аюцца
-аюцца
незак.,
замўрзваць разм.,
замыкаць захк., -аю, -аеш,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
-ае, -аюць
замўркаць зак., -аю, -аеш,
замыкаць незак., -ёю, -аеш,
-ае, аюць
-4е, -йюць
замурліякаць зак., -аю, -аеш, ' замыкаючыназ.

-ае, аюць
замурбваны часцей замураваны

замурбўвапне [ньне] -нні
замурбўвацца незак., -аецца, -аюцца
замуроўваць незак, гаю,
-аеш, -ае, аюць
замусбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць
замўства разм., -стве, час-

цей замўжжа
замутпёць (пра вадкасць)
зак., -ёе, “ёюць

замутніць зак., -пю, -піш,
піць, -пім, -піцё, -пяць
замухріншка разх., агульк.,
м. ДМ -шку, Т -шкам, ж.
ДМ -шцы, Т -шкай і
-шкаю, мн. Р -шак

замуціцца зак., замуціцца,
-цяпца
замуціць зак., замучў, замўціш, -ціць, -цім, -ціце,
-дЯяцЬ
замучаны

замылецы

замыліцца зак., -ліцца, -ляцца
замыліцца разлм., зак., зазамылішся
мылідся,
[сься], -ліцца, -лімся, -лідеся, -ляцца
замыліць зак., -лю, -ліш,
“ліць, “ляць

замыліць зак., замылю, за-

-ляць; замыліў, “іла, -ілі
-ляць; замыліў, -іла, -ілі
замыильвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,
заміильваць
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
замыляць вак., -яю, -яеш,
-Яе, -Яюць
замысел -слу, -еле [сьле],
-слаў
замыславаты

замыеліць [сьлі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
замыты

замыўка -ўкі, -“ўцы

замыцца
зак.,
“ецца
'
-ыюцца
заміиць зак., -ыю, -ыеш,
-ые, -ьпоць
замычаць і замычЭць зак,
для абодвух -чў, -чыш,
-чыць,

-чаць;

адпаведна

-чаў, -чала, -чалі;

-чэў,

гчэла, -чэлі
замышайцца незак., -яецца,
яюцца.
незак.,
-яю,
замышляць

-яеш, -Яе, -Яюць
замэдзганы [дзг-з
бутн. г] разм.

вы-

замэдзгаць [дзг -- з выбухн,

г] разм., зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

замэзкаць разм.,

зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
замймліць разя., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
замяніцель -ля, -лі, -ляў,
часцей замяпяльнік

замяпіцца зак., замянюся,
замёпішся [сься], -ніцца,
-пімся, -ніцеся, -няцца
замяпіць зак., замяню, замёніш, -ніць, -нім, -ніце,

“няць
замянціць [ньці] зак., замянчў, замёнціш [ньці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

замяняльнасць [сьць] -цю
замяняльнік -ка, -ку, -каў

і замяніцель
замяпняльны
(памяняцца)
замяняцца
зак., (мяняцца) незак.
[сься],
-яюся, -йешся
-яецца, -яюцца
замяняць (памяняць) зак.,
-Яю,
незак.,
(мяняць)
-Яяеш, -Яе, -Яюць
замярйацца (ад замераць)
незак., -аецца, -аюцца,
часцей замёрвацца
замяраць незах., -аю, -аеш,
-4е, -дюць, часцей замёр-

ваць
замярзйнне [пьпе] -нні

замярзаць незак., -4ю, -аеш,
-4с, -аюць
замярцвёць [цьве] разм.
зак., -бе, -ёюць
замясіцца захк., замёсіцца,
-сяцца
замясіць зак., замяшу, замёсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
замясціць [сьці] зак., замя[сьці],
замёбеціш
шч,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

замятацца лгезак.,

-асцца,

-ёюцца
замятаць незак., -4ю, -аеш,

-ае, -аюць

замяўкаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
замяцца

зак,

[сься],
-нбшся
-пёмся, -пяцёся,

зампуўся,

-нёцца,
-нуцца;
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замяць

запявольванне

.
а
н
на

замяўся,

-ялася, -яліся;

замніся, замніцеся
замяць зак., замиў, -пёш,

-нё, -пём, -пяцё, -иўць;
замяў, -яла, -ялі; замці,

зампіце
замяшанне [цьце] -нні

-аюцца
замяшаць зак., -йю, -аеш,
-4е, -аюць

замяшчацца хезак., -аецца,
гаюцца
замяшчаць незак., -4ю, -аеш,
-йе, -4юць
замяшчэние

-цпі,

[ньне]

ашяў
запава прыс.
занавёсіць зак., -бшу, -ёсіш,
-ёсіць, -ёсяць і запяць,
запиуць
занавёска -ёскі, -бсцы, -ёсак
занавёшаны і запяты, запниўты
занавёшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
занаджаны

занаджванне [пьне] -нпі

запйджвацца кезак., -аюся,
гаешся
-аюцца

-аецца,

[сься],

зацаджваць

-аю,

зяезак.,

-асш, -ае, -аюць

занадзіць зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць; -дзіў, -дзі”
ла,

-дзілі;

за-

занадзь,

пёдзьце [цьце]
занадта [тт] прысл.
занальнаець [сьць]

спец.,

занаравіцца зак., запараўлюся, занарбвішся [сься],
“віцца, -вяцца; -віўся,
вілася, -віліся; -віся, -ві.
цеся
спец.,

не-

зак., -аецца, -аюцца
занараджваць спец., незак,
гаю, -асш, -ае, -аюць

-джу,
зак,
занарадзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

занарадка [тка] спеу., -дкі,

о.

дцы [ццы], дак

занасіцца зак., заносіцца,
“сяцца
запасіць зак., запашу, запбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
занатаваны
запатаваць зак.,

занатўю,

-ўеш, -ўе, -ўюць
занатоўвапне [пьце] -нпі
занатоўвацца пезак.,

-аец-

ца, -аюцца
-аю,
занатбўваць пезак.,
гаеш, -ае, -аюць
занатоўка (кароткі запіс)

-бўкі, -бўцы, -бвак
руся,
запатўрыцца зак.,
9 Зак. 1565

рацца

зацач раз.м., прысл.

заначаваць зак., запачўю,
-ўсш, -ўе, “ўюць
незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
Запгезурскі хрыбёбт Зацгезурскага хрыбта [ит]
зандзіраванне [пьдзі] (пьне]
-нпі, -нияў
зандзіравацца ([пьдзі] незак.,
-руюся, -руешся [сься],
“руецца, “руюцца

зандзіраваць [пьдзі] незак.,

-рую, -руеш, -руе, -руюць

зандзірбўка [ньдзі] -оўцы,
-бвак
запездарбвіцца зак., -іцца;
“ілася
-4ю,
незак.,
зацемагаць
-деш, -4е, -4юць
занемагчи [хчы] зак., зане-

магу, заняможаш, -жа,
жам, -каце, занямбгуць;
занямбг, занемагла, -лё,
лі; занемажы, -жыце
-ёю,
незак.,
занепадаць
-деш, -49, “аюць
занепакбепна прысл.
занепакбенасць [сьць] і за-

непакаённе [ньне] адпаведна -цю; -нні

занепакбены
занепакбіцца [ойі] зак., -бюся, “бішся [Іойісься], -біцзапенакбіць [ойі] зак., -бю,
-біш [ойі], -біць, -бяць

занераставаць

занальны

занараджвацца

-рыцца,

ца, -бяцца

-цю

запараджаны

[сься],

заначбўваць

-аюся,
-аецца,

зак.,
замяшацца
[сься],
ешся

“рышся

зак.,

-туе,

туюць

запервагацца зак., занервўюся, -ўешся (сься], -ўец-

ца, зўюцца

занёсены

занёсці [сьці] зак., заняеў,
-сбш, -сё, -сём, запесяцё,
занясўць; запёс, занёсла,
занёслі [сьлі]; занясі, запясіце
запёсціся [сьці] зак., заня[сься],
суся, зацясёшся
-сёцца, -еўцца; запёсся
[сься], запбелася, запёс-

ліся; запясіся, занясіцеся
Занзібёр [ньзі] Запзібара

запзібарекі [ньзі]
заніжаны
заніжацца незак. -ёецца,
гаюцца
заціжкйць хезак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
запіжбнце [пьне] -ипі
запізіць зак., -іжу, “зіш,
Зізіць, -ізяць
запізка [ска] разм., прысл.
зацізкі [скі] разм.
зашкаць разм., незак, -4е,
-аюць
занімацца (успытваць, ва-

гарацца) пезак., -бецца,
“аюцца,
заціраванне [ньне] -нпі
зацбкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
занбрыстасць [сьць] -цю
занбрысты
занбе -су, -се, -саў
занбсіцца кезак., -сіцца,
-сяццаў -сіўся, “сілася,
-сіліся; зацосься, зацось-

цеся

запбсіць гезак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -бсяць; -бсіў, -бсі-

ла, -бсілі; запбсь, запбсьце

занбсны
зандшанаець [сьць] -цю

занбшаны

занбшванне (ньпе] -ппі
занбшвацца кезак., -аецца,

-аюцца
занбшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

занўда агульн., разм, м.
Д -ду, Т -дам, Л -дзе, ж.
ДМ -дзе, Т -дай і -даю,
мн. Р-д

занудзёць разм., зак., -ёю,
-ёеш, -ве, -бюць; -ёў, -ёла,
-ёлі; -ёй, -ёйце
занудзіцца зак., зануджўся,
занўдзішся [сься], -дзіцца,

-дзіцеся,

-дзімся,

-дзяцца; -дзіўся, -дзілася,
-дзіліся; -дзіся, -дзіцеся
занўдзіць зак., занўдзіць,
занўдзіла
занўдлівы
занўкаць

зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

занумараваны
зацумараваць

зак.

“рўеш, -рўе, “рўюць

-рўю,

незак.,
занумарбўвацца
-аецца, -аюцца
запумарбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
занўраны
занурйцца разм., незак.
-дюся, -дешся [сься], -ёецца, -аюцца
занурыцца разм., зак., за-

нурўся,
[сься]

занўрышся

-рыцца,

-рымся,

-рыцёеея, -рацца
занурыць зак., зануру, Запўрыш, -рыць, -раць

занываць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

запцырёць зак., -аю, -аеш,
-4е, -дюць
зашяць

зак.,

ждю,

-ыеш,

але, -ыпоць

занявбленне [цьпе] -нпі
занявблецы
“ліцца,
зак.,
занявбліцца
,
-ляцца
занявбліць зак., -ЛЮ, -ліШ,
а,
іл
-л
,
ў
і
л
ў
ь
ц
я
л
ь,
іц
-л
,
-лілі; -ль, -льце
запявбльванне [ньце] -иші

занявольвацца

занявбльвацца хезак.,
ца, -аюцца

запявбльваць

лезак.,

гаец-

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
занявбльнік -ка, -ку, -каў
занявбльніца зды, -ц
запядбёпасць [сьць] -дю
запядбанне [цьпе] -нні
заня;дбайны
занядбаць зак. -ёю, “аеш,
-йе, -4юць

запядўжаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
занядўжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запядўжыцца зак., -кыцца,

-жацца

занямёлаець [сьць]
занямёлы разм.
;
занямёць разм., зак., -ёю,

-беш, -ёбе, -ёюць

запяньчыць разм., зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць

запняцад -ду, -дзе.

заняпалы
запяпаёсці [сьці] зак., занепадў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

занясённе [пьне] -нні
занятак -тку, -ткаў
занятасць [сьць] -цю
заняты
занйцца зак., займуся, збй-мецца,
[сься],
мешся

-мемся, -мецеся, -муцца;

заняўся, занялася, -лёся,

-ліся; займіся, займіцеся
заняцце Іцьце] -цці
заняць зак., займу, зоймеш,.
-ме, -мем, -меце, -муць;
запяў, заняла, -лб, -лі;
займі, займіце
заблаг -га, -ту, -гаў
запабёгчы [хч] зах., -бягў,
“бяжыш, -бяжыць," -бяжым, -бежыцё, -бягуць
запабяганне
[пьне] -нпі,
-ппяў
запабягаць
невак.,
-ёю,
-ает, -ае, -аюць
незак.,

-аеш, -ае, -аюць

запаведзь

-ддзю

-аю,

[дзьдзю],

“дзей і -дзяў

запавёднік -ка, -ку, -каў

запавёдны
.
запавбт -бту, -бце, “бтаў
запавбтны
запавётрацьзак, -ае, -аюць;
-аў, -ала, -алі
запавблена прысл.

запаволенасць [сьць] -цю
запавбленне [пьпе] -ппі
запаволены
запавбліцца
зак ,
“ліцца,
-ляцца
запавбліць зак., -лю , “ліш,
-ліць, -лЯць

-аеш, -ае, -аюць
запагадзь разм., прысл.
,
запагашены
запагаціць зак., -ню, -ніш,

запаклёвапы часцей запакляваны
запакаёўвацца незак., -аецца, -аюцца
запакаёўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

запаклявёны і запаклёваны

запавбльваць

незак.,

лгіць, “пяць
запаганьваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
западанне [шыне] -ппі, -шяў
западаць зак. -аю, -аеш,
,
-аг, -аюць

западёць пезак., -ёе, -ёюць
запёдзіпа разм., -пе, -п
западбзраны

незак.,

западбзрывацца

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
западбзрываць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
западбзрыць зак., -ру, рыш,
“рыць, -раць
запазнёлы [зьпе] разм.
запазнёнце [зьпеньне] -нцпі,
-нпяў

заняпаласць сьць]

запавёдваць

занальны
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запавбльванне (пьпе] -ппі
запавбльвацца лезак., -аецца, “аюцца

запазпіцпа [зьпі] зак., зазапбзпішся
пазнюся,
[сься], -ніцца, -німся, -піцеся, -няцца
запазуха-усе
запазычальнік -ка, -ку, -каў
запазычанаець [сьць] -цю
[ньне] -нні,
запазычанне
-нняў
запазычаны

запазычванне

[ньне] -нні,

'
-ппяў
запазычвацца і запазычацца незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -ёюц-

ца
запазічваць і запазычаць
-аю,
адпаведна
незак.,

-аеш, -ае, -аюць; -4ю,
-аеш, -ае, -аюць
зак., -чуся,
запазымчыцца
“чыцца,
“чышся (сься),
-чацца; -чыўся, -чылася,
-чыліся
запазычыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць; -чыў, -чыла, -чылі; -ч, -чце [ц'це]
запазяхаць разм., зак., -Аю,
-деш, -йе, -фюць
запаіць [айі] разжм., зах., запаю, запбіш [ойі], -біць з
-бяць

загкайванне

[ньпе]

-ппі і

залітбўванне
запайвацца кезак., -аецца,
-аюцца і залітбўвацца

запайваць кевак., -аю, -аеш,

“ае, -аюцьі залітбўваць,
запайка -айцы, -бск і залі-

тбўка
запакаваны
запакавацца зак., запакую-

ся, -ўешеся ісься], “ўецца,

“ўюцца

зацакаваць

зак.,

“ўеш, -ўс, -ўюць

запакую,

запакляваёць зак., запаклюю,
лбеш, -бе, абтоць
запакоўванне [пьне] -ппі
запакбўвацца незак., -аецца, аюцца

запакбўваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запакбўка -бўцы, -двак
запал ваен., -ла, -ле, -лаў;
(гарачнасць) -лу,
запалавёлы
запалавёць зак., -ве, -бюць
запаланённе [ньне] -нні

запаланіць зак., запалапю,
запалбніш, “ніць, -нім,
-ніце, -няць

-ЯЮ,

незак.

запаланяць

-Яеш, -яе, -яюць

запёлаесць [сьць] -цю
запалйёць зак., -аю, -деш,
-4е, -дюць
запалачніца -цы, -ц
запалачны часцей заналка-

вы
запалёнве [ньпе] -нні, -пняў
запалёнчы
запалены
запалёны
запалёўваць

незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
заналіцца зак., запалідся,

запёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца
запаліць зах., запалю, запёліш, -ліць, -лім, -ліце,
ляць
запалка -лцы, -лак

запалкавы і запалачны
запалбнены

запалбпьваць

хезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
запалбханасць [сьць] -цю
запалбхацы
запалбхаць захк., -аю, -аеш,
,
-ае, аюць
запалбхванне [пьпе] -пяі,
-пняў
запалбхвадцца незак., -аец-

ца, -аюцца
пезак.,

запалбхваць

-аю,

-аеш, -ас, -аюць

запалы

запалымнёць зак, -бе, -бюць
запальванне [пьпе] -нні
запальвацца

-асшся

кезак., -аюся,

[сься],

-аецца,

“аюцца
-аю,
лпезак.,
запальваць
-аеш, -ае, -аюць
запёльнаець [сьць] -цю

запальнік -ка, -ку, -каў
запальніца -цы, ц
-чды
-чкі,
запальнічка
[ццы], -чак
запальны
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зап

атэптоўваць
запальчыва
а
а

запальчыва прысл.
запальчывасць [сьць] -цю
запальчывы
запальшчык гарн., -ка, -ку,
гкаў
запаляваны
запаляваць зак.. запалюі,
аоеш, -10е, лоюць
Запаляр" е Запаляр'і [рйі]
запалярны

незак, -яюся,
запаляцца
яешся [сься], -Яецца, -яюц-

ца
запаляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць

запамагаць

незак.,

абл.,

со, -деш, -4е, -аюць
запамагчы абл., зак., запа-

магў, запамбжаш, -жа,
-кам, зкаце, запамбгуць;
запамог, запамагла, -глё,
-тлі; запамажы, запама,

жыце

запамагчыся [хч] абл., зак.,
запамагуся, запаможашся
[сься],

-жацца,

-жамся,

акацеся, запамбгуцца; занамогся (хся], запамаглася, -глбся, -гліся; запама-

жыся, -кыцеся
запамінёльны
запамінанне [ньпе] -нні

запамінацца незак, -“ёюся,

гдешся [сься], -4ецца, ёюц-

ца
запамінаць

незак,

-аю,

-4еш, -ае, -ёюць
запамбга абл., -бзе

запампаваць спец., зак., запампую, -ўеш, гўе, гўюць;
запампаваў, -вала, -вёлі;
запампўй, -ўйце
зацампбўвапие [ньпе] спец.,
-нні
запампбўвацца незак.,

ца, -аюцца

запампбўваць

-аец-

незак.,- -аю,

-аеш, -ае, -аюць
(забыцца)
запёмятавацца
абл., зак., запёмятуецца,
“туюцца; -ваўся, -валася

запамятаваць (забыць) абл.,

зак., -тую, -туеш, -туе, -ту.юць; -таваў, -тавала, -та-

валі; -туй, -туйце
запамятаны абл.
разм., зак.,
запамятацца
-аюцца, часцей
-децца,
запбмпіцца

запамятаць разм., зак., -дю,
-беш, -ае, -аюдь, часцей
запбмніць
запанаваць

гак.,

запапўю,

гўсш, -ўе, “ўюць; запапаваў, -вала, -валі; запапуй,
-ўйце

запанёлы
запанёць

-бе, -ёюць

зак., -6ю,

-вош,

запапібрата разм., прысл.
запанібрацкі
запанібрацтва -ве
ы

запапікаваць

зак., запапі-

кўю,-куеш, -куе, -кўюць;
“каваў, -кавала, -кавалі;
-кўй, -кўйце
ё

запанка -нкі, -нцы, -пак

здапіцка

-аю,

хезак.,

запанбўваць

-аеш, -ае, -аюць
запаць спец., -нню [пьню]

запасі, -сіце
[сьві], -віце

ў

запасві

запасіцца незак., (пазапашваць) запёшуся, запа-

сішся [сься], -сіцца, -сяцца; (назапашвацца) -сіцца, -сяцца, -сіўся, -сілася,
“сіліся, -сься, -сьцеся і за-

вапар прысл.
запараны

запарванне [цьце] -ппі
запарпвацца хезак., -аюся,

пасацца
запасіць незак., -фшу, -ёсіш,
-ёсіць, -ёсяць; -сіў, -сіла,
-сілі; -сь, -сьце ў запасёць
запаскўджаны разх.

-аецца,

запаскуджвацца разм., пезак., -аіюся, -аешся [сься],

запарваць незак., -аю, -аеш,

гаецца, -аюцца
запаскўджваць разм., негак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
запаскўдзіцца разм., зак.,
-джуся, -дзішся [сься],

ўсься],

-авгшсея

“аюцца

“ае, -аюць

“ву,
зак.,
аба,
ваць
запар
-вёш, -вё, “вём, -вяцё,

-вуць

запарка -рцы, “рак
запарнік -ка, -ку, -каў

“

запариы
запарбжац гіст., -жца [шц],
-жцу, -жцаў
Запарбжжа г., Запарожжы
[шск] вобЗапарбіская
ласць [сьць], Запарбжскай
вобласці
Запарбжская [шск] Сеч, За-

парбжскай Сёчы
запарбжекі [шск]
запарбць зак., запарў, запбраш, -ра, -рам, -раце,
“руць

запарушаны
запаруўшванне [ньне] -ані
запарўшвацца незак., (пра
вочы) -аецца, -аюцца
запарўшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запарушыццазак., -ўшыцца,
гўшацца

запарушыць зак., запарушў, запарўшыш, -шыць,
-пым, -шыце, -шаць
запаршійвель: разм.
запаршывець

разм.,

зак.,

-ею, -ееш, -ее, -еюць
“руся,
зак.,
запарыцца
“рышся

[сься],

-рыцца,

-рацца

запарыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
запае -су, -се, -саў
запасёпне [ньне] -нні
запасацца незак., -аюся,
-ёецца,
[сься],
-ёешся
“юцца і занасіцца
запасёць пезак., -аю, -деш,
-4е, -йюць, часцей запёсіць

запасвапие (пьпе] -ппі

запасваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
запасвесы[сьве]

запасвіць [сьві] зак., запасу,
-сбш, -сё, -сём, -сяцё,
-еўць ў запасу, запасвіш
[сьві],

-віць, “вім,

-віце,

-вяць; запасвіў, ала, гілі;

“дзіцца, -дзяцца; -дзіўся,

-дзілася, -дзіліся; -дзься
[цься], -дзьдеся [цьце]
разм., зак.,
запаскўдзіць
-джу, -дзіші, -дзіць, -дзяць;
-дзіў, -дзіла, -дзілі; -дзь,
-дзьце [цьце]
запасліваець [сьлі] [сьць]

-ю
запаслівы [сьлі]
запасцік[сьпі] -ка, -ку, -каў
запаснік [сьні] (ваеннаабаразм.,
вязаны запасу)
-ка, -ку, -ноў
запасці [сьці] зак., западзё,

-аўць; зацёў, -бла, -алі;
западзі, гдзіце
запасціся зак., -суся, -гёшся [сься], -сёцца, -сёмся,

-сяцёся, -сўцца; запасся

[сься], запаслася, запаспбся, запасліся [сьлі]; за-

пасіся, запасіцеся
запатавацны шаг.
запатавёць

зак.,

запатўю,

зўеш, -ўе, -ўюць; запатаваў, -вала, “валі; запатўй,
-ўйце
запатнёлы разм., часцей
запацёлы

запатнёць разм., зак., -бю,

-беш, -бе, -бюць, часцей
запацёць
запатрабавальны
запатрабаванне [пьне] -ині,
-нпяў
запатрабаванці [яьпў (духоўныя патрэбы)

-нняў

запатрабавіпы
запатрабавацца зак., -бусцца, -буюцца
запатрабаваць

зак.,

-бую,

-бўеш, -бўе, -бўюць
запатіялак -лка, -лку, -лкаў
,
запатэнтаваны
запатэнтаваць зак., -тую,
-тўсш, -тўе, -тўюць

незак.,
запатэнтбўвацца
гаецца, -аюцца
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
к
ь
ц
а
в
ў
б
т
н
э
т
а
зап
гасш, -ае, -аюць

заплёўвацца
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занаўзаць

ТТ
ААА

запаўзаць незак., -4ю, -аеш,

-4е, -4юць і запбўзваць:
У,
-з
к.
за
і]
ьц
[с
ці
ўз
па
за
-зёш,

-зё,

-зём,

“-зяцё,

-зуць; запбўз, запаўзла,
“зло, -злі [зьлі]; запаўзі,
-зіце
запаўнённе. [пьне] -нві
запаўняльнік і запаўніцель
адпаведна -ка, -ку, -каў;

-ля, -пі, -ляў
запаўняцца незак., -яецца,
“юцца
запаўпаць незак. -яі, -Яеш,
-яе, -Яюць

запахнуць зак. -ну, -неш,
-пе, -пуць
запацёблыі запатнёлы
запацёць зак, -бю, -беш,
-бе, -бюць і запатиёць
-ае,
незак,
запацяваць
“юць,

запёшнік с.-г., -ка, -ку, -каў
залайны і залітаваны
-яецца,
зак.,
запайцца
-Яюцца ў залітавацца
запаяцьзак., -яю, яеш, -Яе,
яюць г залітаваць
запек -ка, -ку, -каў
запеленгаваны
запеленгаваць зак., -гўю,
-гўеш, -гўе, -гўюць
запёнены
запёніцца зак., -гіцца, -няцца
запёніць зак., -ню, -нпіш,
-піць, -пяць; -ніў, -ніла,
“пілі; -пь, -ньце
запёньвацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
кезак.,
запёньваць
-аеш, -ае, -аюць
запёрхацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“гаюцца
запёрхаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
запёрці захк., запрў, -рэш,

-рэ, -рбм, -рацё, -руць;

запёр, запёрла, -лі запри, -яце
запрўся,
зак.,
запёрціся
-“рэшся

[сься]

-рэцца,

-рбмея, -рацёся, -рўцца;

запёрся, запёрлася, -ліся;

запрыся, -ыцеся
запёсціць [сьці] зак., запёб[сьціў
запёсціш
- шчу,

-ціць, -цядь; -ціў, -ціла,
-ціпі -ці, “ціце

запёты

запёў і запёўка адпаведна
запёву, -ве, -ваў; -ёўцы,

-бвак
запёць зак., запяю, -яёш,
-яб, -яём, запеяцё, запяюць; запёў, -бла, -ёлі; запёй, -іцо, часцей заспяваць

запёчак і запёчча адпаведна -чка, -чку, -чкаў; -ччы,
-ччаў

запёчапы
запёчны
“запёшчаны
,
запёрты
запівацца незак., -аецца,
-аюцца
запіваць незак., -4ю, -вбеш,

-4е, -бюць
запілаваць незак, запілўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць; запілаваў, -ала, -ёлі; запілўй,
“іце

запілікаць разм., зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць

запілёўванне [шьпе] -ині
запілбўвацца негак.,, -аецца, аюцца
-аю,

незак.,

запілбўваць

-аеш, -ае, -аюць
запілбўка -ўцы

запінапне [ньне] -нні
хгезак., -аюся,
запіпйацца

-аецца,

[сься].

-бешея
-“ёюцца

запінаць незак. -ао, -аеш,

-йе, “дюць

запінка -пкі, -іцы, -нак,
часцей запанка
запінка -нцы, -нак
запірённе [пьне] -нні
-ёюся,
незак.,
запірацца
-ёецца,
[сься],
аешся
-аюцца
запіраць незак., -аю, -аеш,
-ае, -бюць
зёпіе -су, -се, -саў
запісаны
запіейцца зак., запіпўся,
запішашся [сься], -шац-

ца,

-шамея,

ца
уц
“н
запісаць зак.,

-шацеся,

.
запішу,

-запішаш, -ша, -шам, -шаце,
“шуць;запісаў, -ёла, -алі;
запішы, “ыце
запісванпе [ньпе] -нні
запісвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
запісваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
запіска запісцы, -саг

запіені
запіхённе

[пьпе]

і запіх-

ванпе [пьпе] для абодвух

-нні
запіхацца і запіхвацца незак.,

адпаведна

-аецца,

“аюцца; “аецца, -аюцца
запіхаць і запіхваць незак.,
адпаведна -ёю, -беш, -ае,
-аоць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
запіхиўць разм., зак., “Іў,
нёш, -пб,

-нём,

няцё,

-нўць, часцей запхиўць

запіць
зак., гЮю, -гёш,
6, -г'ём, -п'яце, “юць;
запіў, запіла, -лоб, -лі; за-

пі, “це
запішчаць і запішчэць зак.,
для абодвух -чу, -чыш,

БІЦЬ, “ЧМ, чыц, “чёць;
адпаведна “чаў, “чала, -ч4лі; -чэў, -чэла, -чэлі
заплаканы
заплакацца разм., зак., заплачуся, -чашся [сься],

-чацца, -чуцца; заплёкаўся, -алася, -аліся; заплачся, -чцеся
заплачу,
заплакаць зак.,
-чаш,

каў,

-чуць,

-ча,

-ала, -алі,

запла-

заплач,

-чце
запламбаваны
зак., -бўю,
запламбаваць
-бўеш, -бўе, -бўюць
запламббўванце [пьпе] -ппі
незак.,
запламбоўвацца
-аецца, -аюцца
запламббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запланаваны
ік. , саўю, -нўзапланаваць зак.
еш, -нўе, -аўюць
запланётны

заплата разм.,

часцей плата

заплаціць зах., заплачу, заплаціш, -ціць, цім, -ціце,
-цяць
заплачаны
заплёскванне [пьне] -нні
заплёсквацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
незак., -аю,
заплёскваць
-аеш, -ае, -аюць
заплёснелы [сьне] і запляепёлы [сьне]
заплёепець [сьне] зак., -сю,

-веш, -ее, -еюць і запляснёць

заплёсці [сьці] зак., запляту, запляцёш,

-це, -дём,

заплятўць;
заплецяцё,
заплёў, запляла, -лб, -лі;
запляці, -іце

заплёсціся [сьці] зак. за”
запляцёшся
плятуся,
-дёцца, -цёмся,
[сься],
заплецяцёся, заплятўцца;
заплёўся, заплялёся, -дбся, -ліся; запляціся, -іцеся
заплецены
заплёчны

заплёчча -ччы
заплёччу разм., прысл.
заплёчыкі тэх., -каў

разм.
заплёваны
запляваны
запаёскацца

-асшся
“аюцца

зак.,

[сься],

часцей
-аюся,

-аецца,

заплёскаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

заплёскваць

незак.,

-аЮ,

“асш, -ае, -аюць
заплёўвацца разх., незак»
-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
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занлёўваць

запрадваць

»

анна

-аю,
лезак.,
заплёўваць
-асш, -ае, -аюць
запліканне [цьне] аба., -нші

заплямлены
заплямлівацца кнезак., -аю-

гаюцца

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
заплймліваць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

-беш, -ае, -4юць

запляекацца

заплікацца абл., незак., -4ю-

ся, -фешся [сься], -аецца,

заплікаць абал., незак., -аю,
заплікнўты'абл.
заплікаўцца абл., зак., -нў-

ся, -пбшся [сься], -нёцца,

-іёмся, -іяцёся, міўцца
заплікиўць абл., зак., -пў,
-нёш, -иё, -нём, -няце,
лІўЦЬ
заплбцце [цьце] разх., -цці,

-ццяў

заплыванне [пьпе] -ниі
заплываць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -Аюць
заплысеці [сьці] і заплыць
зак., для абодвух заплыву, -вёш, -вё, -вём, -вяцё,

-вуць; заплыў, заплыла,
-лб, -лі
запліяў -аяву, -ыве, -ываў
заплюскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аю,
незак.,
заплюскаць
-деш, -ае, -ёюць

заплюенуць разм., зак., -пу,

-пеш, -пе, -нуць

заплюханы разм.
заплюхацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

заплібхаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

заплюхвацца разл., незак.,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

разм.,

заплюхваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

заплюшчаны

заплаюшчванне [пьне] -нпі
заплюшчвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца
запліошчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заплюшчыцца зак., -чуся,
чышся

[сься]

-чыцца,

-чацца
заплюшчыць зак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
запляваны разл. і заплёваны

заплявацца разм., зак., заплююся, -юёшся [сься],
-юёцца, -юёмся, -юяцёся,

юцца; запляваўся, -алася, -аліся; заплюйся, -йцеся

запляваць разм.,

зак., за-

плюю, -юёш, -оё, -юём,
лояцё, -оюць; запляваў,
-йла, -йлі; заплюй, -йце

запляміцца
“мішся

зак.,

[сься],

-млюся,
“міцца,

“мяцца

запляміць зак., -млю, -міш,
“міць, -мяць

заплясканы

зак.,

заплё-

шчацца, -чуцца

запляскаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць; -аў, -ала, -алі;
“ай, -айце
заплязаспляскаць зак.,

шчў,

заплёшчаш,

-ча,

-чам, -чаце, -чуць; запляскаў, -ала, -алі; зацляшчы,
гыце

[сьпе] раз.
запляснёлы
часцей заплёспелы
[сьпе] разм.,
запляенёць
зак., -бю, -беш, -ёе, -ёюць,
часцей заплёенець
заплятанпе [ньпе] -нні
заплятацца незак., (заплятаць валасы ў касу) -ёю-

ся, -4ешся [сься], -аецца,
-аюцца; (пра язык, ногі і
інш.) -ёецца, -ёюцца
заплятаць незак., -4ю, -аеш,
-49, -4юць
запинўты разх., часцей

за-

навёшаны
запиўцца зак., -нўся, -пбшся [сься], -нёцца, -пёмся,
-гняцёся, -нўцца
запиўць разм, зак, -іў,

-нёш, -нё, -пём, -няцё,
іўць; запяў, запяла, -лі,
часцей занавёсіць
запбем прысл.
запбены
запбзна прысл.
запбзненаець [зьпе] [сьць]

-цю
запбзиены [зьпе]
запбзпівацца [зьні] незах.,
-аюся, -аешся (сься], -аецца, -аюцца
запбіны[ойі] разм., -і, часцей зарўчыны
запбй -бю, -бі [ойі], -бяў
незак.,
разм.,
запбйваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
запбійцы
запбльныспец.
запбмціцца захк., -шося, -пішся [сься], -піцца, -няцца

і запамятацца
задбмпіць зак., -шю, -піш,
-піць, цяць і запамятаць
запбпа -пе, -н
запбр (затрымка стула) -ру,
“ры, -раў; (прыстасаванне для запірання) -ра,

-ры, -раў

запбркацца разм., зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца
запбркаць разх., зак., -аю,

-асш, -ас, -аюць
запбрны

запбрскаць зак., -аю, -асш,
гас, “аюць
запбўзаць зак. -аю, -асш,
-ае, -аюць
запбўзваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей запаў-

заць
запоўна прысл.

запбўцпенасць [сьць] -цю

запбўцены

зак.,

запбўніцца

-іяцца
запоўніць зах.,

-піцца,

-цю, -піш,

жтгіць, “няць

заправа -ёве, -аў
заправаджапы раз.

шьне]
заправадиванне
разм., “апі
заправаджвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца

заправаджваць

разх.,

не-

зак., -аію, -аеш, -ае, -аюць

разм. зак.,
заправадзіць
гджу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

заправёць кезак., -аю, -беш,
-4е, -йюць
заправачны

заправіла разм., агульн., м.
Д -лу, Т -лам, М -ле, ж.
ДМ -ле, Т -лай і -лаю,
0.
мн. Р -п

заправіцца разм., зак., -аў[сься],
-ёвіцся
люся,
0.
-авіцца, -ёвяцца
заправіць зак., -ёўлю, -авіш,
,
гавіць, -авяць
запраганне [пьпе] -лні
запрагацца незак., “4юся,
,
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
ге
,
,
гаюцца
,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
г
а
р
п
за
гае, -аюць
,
НУ
-н
,
к.
за
,
.
м
з
а
р
ь
ц
у
н
г
а
запр
гнеш, -це, -нуць
ь]
ьц
[с
ь
ц
с
а
н
а
в
а
р
і
м
а
р
г
а
р
п
за
цю

запраграміраваны
запраграміраваць зак., -рУЮ,
ь
-руеш, -руе, “рую-ц
ю
а
Д
.
ак
ез
лн
а
ц
ц
а
в
а
д
а
р
п
за
ся, -даёшся [сься]. -дабцца, -даёмся, -даяцёся,

.

“даюцца

,
ю
а
д
.
к
а
з
е
н
ь
ц
ё
в
а
запрад
гдаёш, -даё, -даём, -даяце,
гдаюць
запрададзепы
зак.
разхм.,
запрадацца
гдамся, -дасіся, -дасца,

-дадзімся, -дасцёся [сьце],

-дадўцца

запрадйць (прадаць) зак,
-дам, -дасі, -дасць [сьць],

-дадзім, -дасцё [сьце], -да-

-ала,
запрадаў,
дуць;
,
-адё, -алі
ь
ац
ад
пр
за
і
ь
ц
а
в
д
а
р
п
за
(пачынаць прасці) незак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,

гаюць;
-аюць

-4ю,

-ёсш,

-4с,

запухнуць
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запрасктаваны

Ы

МАРАЛЬН

запрасктаваны
запрасктавёць зак, -тўю,
-тўсш, -туе, “тўюць
запражий
запрамёніцца і запрамяніццазак., адпаведна -пюся,

“піцца,
[сься],
снішся
пяцца; (апбся, -пішся
[сься], “піцца, -пімся,-ніцёся, -пйцца
запрамянёць зак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -бюць:
запрапапаваны
запрапанаваць зак., -іўю,
ліўеш, “иўе, -іўюць
запрапасці [сьці] разм., гак,
запрападў, “дзёш, -дзё,
-дзём, -дзяцё, -дуць
запрапасціцца [сьці] зак.,
“дшчуся, -ёсцішся, -асціцца, -асцяцца
запрасавіцы
запрасавёацца зак., запра-

сўецца, -ўюцца'

запрасаваць зак, запрасўю,
-уеш, -ўе, -ўюць
запрасіцца разм., зак.,

прашуся,

за-

запрбсішеся

[сься], -сіцца, -сяцца
запрасіць
зак, запрашу,
запрбсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць

запрасбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
запрасбўваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запрасбўка
тэг.,
-бўцы,
-овак
звапрастбльны царк.
запрасці [сьці] зак., запрадуў, -дзёш, -дзё, -дзём,
-дзяцё, -дўць

запратакаліравапы
запратакаліраваць
зак.,
“рую, -руеш, -руе, руюць
запратбраны
запратбрвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
запратбрваць

хкезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
запратбрыцца зак., -рыцца,
“рацца
запратбрыць

зак.,

“ВУ,

“рыш, -рыць, -раць
запратэставаць зах. -тую,
“тўеш, -тўе, -тўюць
запраўка -аўцы, -авак
запраўлены

запраўляцца незак., -Яюся,
“яешся
[сься], -яецца,

-яюцца

запраўлйць

лезак.,

-Ясш, -Яе, -Яюць
запраўскі разм.

-яю,

запраўшчык -ка, -ку, -каў
запраўшчыца -ды, -ц
запрацаваны і запрацбвапы
запрацавацца зак, -цўюся,
-уўў ешся [сься], -цўецца,
чіўюцца

запрацаваць зак., -цўю, -уўеш, -цўе, -удўюць

запрацівіцца зак., -іўлюся,
-івіцца,
гвішся [сься],
“івяцца
запрацбвацы часуей запра-

запрэгчыся [хч] зак. ; Запрагуся, запражізшся [сься],

запрацбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
запрацбўваць пнезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
запрашальны.
запрашацца і запрашвацца

запражыся, запражіцеся”
запрэжаны
запрэжка [шк] зецы [шо]
зкак
'
запсіхаваць, разм., зак. запсіхўю, -ўеш,-ўе, ўюць;
запсіхаваў, -ёла, -ёлі; запсіхуй, -йце

цавёны

незак., адпаведна -ёецца,

“раюцца; -аедца, -аюцца ёў
запрбшвацца

і запрашваць
запрашйць
адпаведна -ёю,
незак.,
-деш, -4е, -ёюць,; -аю,

-аеш, -ае, -аюць і запрбшваць
[ньпе] -нні,
запрашэнне

-нняў
запрбдаж -жу, -кы
запрбдаяіны
запрбе -су, -се, -саў
запрбшванпе [ньне] -пні

запрбшвацца зак., -аецца,
гаюцца, часцей запрашацца
-аю,
запрбшваць незак,

запрўджаны
чаны

часцей

зага-

часцей

запрўджванне [ньпе] -нні,
часцей загачванне
запруўджвацца незак., -аецца, -аюцца,
тачвацца

запрўджваЦь

часцей

незак.,

-аеш, -ае, -аюць,

[хе],

запрэглася;

за-

-аю,

часцей

загачваць
запрўдзіцца зак., -іцца, -яц;
ца
“джу,
зак.,
запруўдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць, час-

цей загаціць
запрўдиы
запрыгбнены
запрыгбніць зак., -ию, -піш,
-ніць, пяць
запрыгбньвацне [пьпе] -цпі
запрыгбцьвацца хезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
запрыгбньваць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
запрымёціць ёі запрыкмёціць зак, для абодвут
-ёчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць
запрымёчапы ўі запрыкмёбчапы
запрыхбдаваны
запрыхбдаваць зак., “дую,

“дуеш, -дуе, -дуюць

запрэгчы[хч] зак., запрагў,
запражэш,
5, ЗКбМ,
скацб, запрагўць; запрбу,
запрэгла, -лі; запражы,
запражыце

-ліся;

запетрыкаць загх., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

запўдзіць абл., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
запудраны
запўдрывацца незак, -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
запуўдрываць

запрбшаны

-аеш, -ае, -аюць,
запрашаць
запруда -дзе, -д

зкёцца, -кбмея, -жацёся,
запрагуцца;
запрбтгся

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
занўдрыцца
зак., -руся,
“рышся [сься], -рыцца,
“рацца
запўдрыць захк., -ру, -рыш,
-рыць, -раць

запўжанасць [сьць] -цю

запужаны

запужаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -ёюць
[ньне] -нпі,
запўжванне
-нняў
запўжвацца незак., -аецца,
-аюцца
запужваць незак., -аю, -аеш,
-ве, -аюць

запульсаваць зак., запульсўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
запупеавёлы
запупсавёцца зах., -бюся,

-бецца,

[сься],

-ёешся

-бюцца
запупсавёць зак., -ёю, -беш,
-се, -ёюць
запуск -ку, -каў
запусканне [цьпе] -нпі
запускйацца пезак., -ёсцца,
-аюцца

запускаць пезак., -4ю, -бсш,
-де, “ёюць
запускі уст., -каў, часцей
загавіны
запускиі
запустава4ць зак.,

юць

тўе, яў:

запуецёлы [сьце]
запусцённе [сьцепьче] -ппі

запусцёць [сьце] зак., -ёе,
-сюць
запусціцца

[сьці] зак., за-

пусціцца, “цяцца

запусціць [сьці] зак., запу-

шчу,

запўсціш

[сьці]!

-ціць, -цім, -ціце, -цяЦЬ
запухйць незак., -йю, -асі,
-ае, -аюць
запўхлы
запўхнуць зак., -пу, -пош,
“пе, -нуць

зараваць
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запушапы

ана

запўшаны
запушчанасць [сьць] -цю
занўшчаны
запушыцца зак., запушуся,
запўшышся [сься], -шыц-шыцсся,
ца, -шымся,
-шацца
запушыць зак., запушу, запушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
запхапы
запхаць зак., -4ю, -4еш, -ёе,
-АЮЦЬ
запхиўты

запхиўць зак., -нў, -пёш,
-иб, -пём, -пяцё, -нўць і
запіхнўць

запчасткі (запасныя часткі)
“так, адз. запчастка -ткі,
-тцы
запыленасць [сьць] -дю
запылены

запыліцца зак., запылюся,
зацылішся [сься], -ліцца,
-лімся,

-ліцеся,

-ліўся, -лілася,
-ліся, -ліцеся

-ляцца;

-ліліся;

-ляць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
запыляцца і запільвацца
незак., адпаведна -яюся,
-яецца,
[сься],
-Яешся
-аешся
-яюцца; -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца
запыненыразм.

запыніцца разм., зак., запынюся, запынішся [сься],
-піцца, -німся, -ніцеся,
-няцца
запыніць разлм., зак., зацыпо, запыпіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць
запыняцца разм.,
незак.,
-Яюся, -яешся [сься], -Яецца, -яюцца

запыняць разм., незак., -Яю,
-яеш, -Яе, -Яюць
запырсканы
запірскадцца зак.,

-аешся
гаюцца

[сься]

-аюся,

-аецца,

запірскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
запирсквацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
“аюцца
запырскваць гезак., -аю,

“аеш,-ае, -аюць
запіярхаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
запыт -ыту, -ыце, -ытаў
запытальна прысл.
запытальнік -ка, -ку, -каў
запытальчы

запытанпе [пьпе] -нпі, -пняў
запытаны
запытацца

зак,

-ае, аюць
запытліва прысл.
згашятлівы
запыханы
запыхацца зак., -аюся, -аешся [сься], -асцца, -аюцца
запыхаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
запыхкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-нні,
[ньце]
запэўпенце
-пняў
запэўнены
[пьпе] -нні,
запэўціванце
-пняў
запэўнівацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
запэўніваць

запыліць зак., запылю, запыліш, -ліць, -лім, -ліце,
запыльваць

-аецца,
[сься],
“аешся
-аюцца
запытаць зак., гаю, -деш,
-4с, “бюць
запытванне [ньне] -ппі
запытвацца кезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
гаюцца
запітваць хезак., -аю, -асш,

-АЮСЯ,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
запэўчіць зак., -ню,
-ніць, “няць
запэцканы
зак.,
запэцкацца

-аю,

-піш,
-аюся,

-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
запэцкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
запзцквацца пнезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
запзцкваць
-асш, -ае, “аюць
запявала агульн., м. Д -лу,
Т -лам, М-ле, ж. ДМ -ле,
Т -лай і -лаю, мн. Р -д
запявёць незак., -аю, -аеш,
;
-8е, -4юць
запяканка -пцы, -пак
запяканне [пьне] -нпі
запякацца незак., -аецца,
-аюцца
запякаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -ёюць
запялёскацца зак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

гаюцца
запялёекаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зап'янёлы
захянёць зак., -ёю, -беш,
-ёе, -бюць
запйнетвавацца зак., -твуюся, -твуешся [сься], -твусцца, -твуюцца; -тваваўся,
-твавалася, -тваваліся; (з
не) -твуйся, -твуйцеся

зап'янстваваць зак., зап'янствую, -уеш, -уе, -уюць;
-тваваў, -твавала, -твавалі; (з пе) -твуй, -твуйце
-шиць,
запяршыць зак.,
“шыла

запярэсціцца

[сьці]

“ціцца, “цяцца

запярэсціць
[сьці]
-ціць, “цяць

зак.
зак.

запярэчыць зак., -чу, -чыш,

“ыць, “чаць

запяеце (сьце] -ці, -цяў
запясцевы [сьце]
запятак (каблую) абл., -тка,

-тку, -ткаў

запяткі (месца для слугі за
спінкай экіпажа)
-так і “ткаў

уст.

запятляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
запяты разм., часцей запавёшаны
запяцца разлм., зак., запиўся, -ібшеся [сься], -иёцца,
-пёмся, -пяцёся, -пуцца;

запяўся,

-ялася,

-яліся;

заппі, заппіце
запяць разм., зак., заппу,
-пёш, -ниё, -пём, -нпяцё,
-іўць; запяў, -яла, -лі;

запці, запніце, часцей за-

пнавёсіць
запячатаны
запячатацца

-аюцца

Ззак.,

-аецца,

запячатаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
запячатванне [ньце] -нні

запячатвацца незак., -аецца,

-аюцца
запячатваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
запячі зак., запякў, запячэш, -чэ, -чбм, запечацё,

запякўць; запёк, запяклё,
-лб, -лі; запячы, -ыце
запячіся зак., запячэцца,
запякуцца; запёкся, запяклёся, -лбся, -ліся; запячыся, -ыцеся
запяйць разм., зак., запяю,
-яеш, -Яе, -Яюць;: запёў,
гёла, -блі; -ёй, -ёйце

зара зары, мл. збры, зор

зарабаціць зак., -ціць, -цЯць
зарабіцца зак., зараблюся,
зарббішся [сься], -біцца,
-бімся, -біцеся, -бяцца,

зарабіўся, -ілася, -іліся
зарабіць зак., зараблю, зарббіш, -біць, -бім, -біце,

“бяць; зарабіў, зарабіла,

“ілі
зарабляцца кезак., (затапляцца работай) -яюся,
-яецца,
-ясшся [сься],
гяюцца; (залежн.) -яецца,
,
-яюцца
зарабляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць

зараббтак -тку, -ткаў і заробак
,
зараббтны
зарава -вс, -ваў, часцей зарыва
зараваць разм., незак. за-

рўю, -ўсш, -ўе, -ўюць; за-
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зарубшчык

-дю
заразлівы[зьлі]

ся [сься], -ачэцца, -ачом-

зарагатаць

АА"
ь]
ьц
[с
і]
ьл
[з
,
ь
а
ц
с
а
в
ць
і
-рў
л
з
а
р
а
з
й,
рў
зарачыся зак., -акўся, ачэшраваў, -ёла, галі; за
;

-йце

зарагатаць зак., зарагачу,
зарагбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; зарагатаў, -ёла,

-ёлі; зарагачы, -ыце

зарад

(ваен.)

-да

і

"ду

(фіз.), -дзе, -даў

зарадавацца разм., зак., за[сься];
радуюся, -уешся

суецца,

-уемся, -усцёся,

уюцца; зарйдаваўся, -алазарадуйся,
-аліся”
ся,

:
-йцеся
зараджальшчык ваен.,

-ка,

-ку, -каў
зараджанне [ньне] -ппі
зараджапы

зараджацца незак., -бецца,

-аюцца
зараджаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
зараджаючыназ.
зараджзине [ньце] -лпі
зарадзіцца (радзіцца, узнік-

нуць)

вак.,

зародзіцца,

“дзяцца

заразнаяназ.
заразцік [зьпі] разм. -ка,
-ку, -каў
заразніца [зьпі] разм., -цы;,

у
з
заразны

.
о.
зараіцца [айі] (пачаць раіуца) зак., -аіцца, -аяцца
,
заракапне [ньне] -нні

заракачу,
заракоча,

заракатаць зак.,
заракбчаш,

-чам, -чаце, -чуць; зарака-

таў, -ала, -ёлі; заракачы,
-ице
заракацца незак, -Яюся,
-аецца,
[сься],
аешся
“аюцца
зарана прысл.
заранак -нку, -пкаў
зараначка паэт., -чцы [цц],

-чак
зарацей прысл.

зараніца паэт., -цы, -ц
заранка -нцы, -нак

“дзяцца

заранкавы
зараённі [ньні] разм.
зарапбены
зарапы [з-а] і [за] часцей
узараны

родзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць; (даць багаты

зарапад -ду, -дзе
зарапартавацца разм., зак.,

зарадзіцца (пра вінтоўку і
інш.) зак., зарадзіцца,
зарадзіць (выклікаць, парадзіць) зак., зараджў, за-

зарбдзіць,
ўраджай)
-дзяць
зарадзіць (пра вінтоўку і
іпш.) зак., зараджў, зарадзіт, -дзіць, -дзім, -дзі-

де, -дзяць, -дзіў, -дзіла,

-дзілі
зарадка [тк] -дцы [цц]
зарадны

заражальнасць [сьць] -цю
заражанаець [сьць] -цю
заражаны

заражацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-сешся
-ё1оцца
заражаць незак. -4ю, 4еш,
-4е, -бюць
заражэнне [пьпе] -ші
зараз прысл.
зараз прысл.
зараза -зе
заразёпне [пьие] ті

заразйцца
-аюцца

незак.

-аецца,

-йс, -йюць

заразша разм., агульн., м.
Д -пу, Т гам, М -пе, ж.
ДМ-ие, Т -пай і -паю, ми.
Р п

заразіха бат., -ісе
заразіхавыя бат., наз.
заразіцца
зак.,
-ажўся,
[сься],

“йцеся

зарасіць зак., зарашу, зарбсіш, -сіць, -сяць
зараенік [сьні] -ку, -каў
зарастак бат., -тка, -тку,
-ткаў
зарастанне [ньпе] -нні

зарастаць незак., -ёю, -беш,
-4е, -4юць
зарасці [сьці] зак., -ету,

-азіцца,

-азімся, -азіцёся, -азяцда
заразіць зак., -азкў, -азіш,
-азіць,-азім, -азіцё, -азяць
варазліва [зьлі] прысл.

зарваны

зарвацца зак., -вўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,
гвяцёся, -вуцца

зарваць зак., -вў, -вбш, -вё,

-вём, -вяцё, -вўць
зардзёцца зак., -бюся, -бешся [сься], -ёецца, -бюцца
і заірдзёцца
зардзёць зак., -6ю, -ёеш,
-бе, -бюць і заірдзёць
заржавёлыі заіржавёлы
заржавець зак., -ёе, -ёюць і

заіржжавёць

заржавіць зак., -аўлю, -ёвіт,
і заіржа-

гавіць, -авяць
віць

заржаўлены і заіржаўлены
заржаць зак., -кў, -жэш,
-д5, -кбм, -жацё, -еўць і
заіржаць
заркарыл заал., -ла, -ле,
-лаў
зарніца -цы, -ц

зарбб -бу, -бе, -баў, часцей
задзёл

заробак разм., -бку [пк]
-“бкаў, часцей зараббтак
зарбблены
зарбдак

-дка

[2к],

-дку,

-дкаў

зарбджаны
зарбдкавасць [тк]
-ці
зародкавы[тк]
зарбк -ку, -каў
зарбелы

[сьць]

зарбўнівацца незак., -аецца,

-аюцца
зароўніваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

зарбхкаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

незак.,

-аю,

-сцёш [сьце], -сцё, -сцём,
-сцяцё, -стўць; зарбс, за-

зарбшчваць

[Ісьці], -іце

зарубёжны
зарўбіна і зарўбка [пк], адпаведна -пе, -ш; -бцы[пц],
-бак
зарубіць зак., зарублю, зарубіш, -біць, -бім, -біце,

расла, -лёб, -лі;

зараеціць [сьці]

зарасці

зарашчу,

зардсціш, -ціць, -цім, -ці-

це,-цяць

зараўнаваны
зараўнавацца зак., -пўсцца,

заразаць незак., -йю, -аеш,

-азітся

-тўюся, -тўешся [сься],
-тўецца, -тўюцца; -тавёўся, -йлася, -аліся; -туйся,

ся, -ачацёся, -акўцца

-аўюцца
зараўнаваць зах., -ную, -пўеш, -ліўе, -пўюць
зараўнбўвашне [пьне] -ппі
зараўнбўвацца незак., -аецца, -аюцца
зараўнбўваць кезак.,
“аеш, -ае, -аюць
зараўпйцца
разм.,
-яецца, “яюцца

-рЭ,

зарплата -аце

-бяць

зарублены кравец., горн.
зарўблівание [ньне] кравец.
“пі

зарублівацца незак., -аецца,

-аюцца

хезак.,

-аю,

-аю,

зарўбліваць

зак.,

,
зарубцаваныхед.
зарубцавацца [пд] зак., -цу-

зараўняць разм., зак., -лю,
-яеш, -яе, -Яюць
зараўці зак., зараву, -вёш,
-ве, -вём, -вяцё, -вуць
зараць [з-а] і [заў зак., -ру,

“рэш,

-аеш, -ае, “аюць

-рбм, -рацё,

“аеш, -ае, аюць

ецца, -уўюцца

зарубцбўваппе [пьпе] -нпі
зарубцбўвацца [пд] незак,
-аецца, -аюцца
зарубшчык (пшч] горян., -ка,
-ку, -каў
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зарудзелы

засаліць

анна

зарудзёлы
зак.,
зарудзёцца
[сься],
-ёешся

-ёюся,
-бецца,

-ёюцца

зарудзёць раз»., зак, -бю,
-ёеш, -ёе, -бюць
заружавёлы
заружавёцца зак., -ёюся,
-ёецца,
[сься],
-ёешся
-ёюцца

заружавёць зак., -бю, -беш,
-её, “ёюць

зарўка -уцы
заруліць зак.,

-цд,

-ліш,

-ліць, -лім, -ліцеё, “ляць
-аю,
незак.,
зарўльваць

-аеш, -ае, -аюць
заруляваць зак., зарулюю,

-беш, -юе, -ююць
зарумзаны разм.
зарўмзаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
зарумянены
зарумянець разжм., зак., -ею,
-геш, -ее, -еюць
-пюся,
зарумяніцца зак.,
-пішся[сься], -ніцца, -пяцца
зарумяніць зак., -ю, -піш,
“піць, -няць
зарумяньвацца незак, -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
зарумяньваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
зарунёлы
зарунёцца зак., -бецца, -ёюцца
зарунёць зак., -ёс, -ёюць
зарўпіццазак., -плюся, -пішся сься], -піцца, “пяцца;

-піўся, -пілася, -шпіліся;
“пся, -пцеся
зарўпіць зак., -піць; -піла
зарўхацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца

заручальны
заручаны і заручбны
заручацца незак., -аюся,
-4ецца,
[сься],
-аешся
-ёюцца

заручаць незак, -ёю, -аеп,
-ае, -дюць
зарўчка разм., -чцы

заручбны часцей заручаны
заручыпы -д і запбіпы
заручицца зак., заручуся,
зарўчышся [сься], -чыцца,
-чымся, -чыцеся, -чацца
заручыць згак., заручу, заручыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
зарыбіць спец., зак., -блю,
-біш,-біць, -бяць
зарабление [пьне] -шлі
зарыблепы

зарыбайцца спец.,
“яецца, “яюцца

пезак,

зарыбляць незак., -яю, -яеш,
Яе, -Яяюці»
зарыва -ве, -ваў і зёрава
зарывашне [пьпе] -пиі

зарывацца незак., -аюся,
“аешся
[сься],
-4ецца,
-аюцца
зарывёаць (пра свіней і
інш.) незак., -4е, -дюць
зарыгаць (стварыць скры-

пучы гун) зак., -аю, -аеш,
-ас, гаюць
зарыгёць разм. зак., -4ю,
-беш, -4е, -аюць
зарыгінальнічаць [3-а] ў [за]
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
зарыдйць зак., -йю, -аеш,
-йе, -ёюць
зарыентавацца [3-а] і [за]
зак,
-тўюся,
-тгўешся
[сься], “туецца, -туюцца
зарыентаваць [3-а) ё [за]
зак., -тую, -туеш, -туе,
-туюць

зарыкаць зак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
зарыпаць зак.,

-аю,

-аеш,

“ае, -аюць
зарыпёць зак., іць, -аЯць
зарысавёны

і зарысбваны

зарысаваць зак. зарысую,
“ўеш, -ўе, “ўюць; зарысаваў, -ёла, -алі; зарысўй,
-уйце
зарыебваны часцей зарысаваны

зарысбўвание [ньне] -нні
зарысбўвацца незак., -аецца, -аюцца

незак., -аю,
зарысбўваць
-аеш, -ае, -аюць
зарысбўка -бўцы, -бвак
зарыты
зарыфіць мар., зак., -флю,
-фіш, -фіць, -фяць: -фіў,
-філа, -філі; -фі, -фце
зарыфлены
зарыфляцца незак., -Яецца,

-яюцца

незак.,
зарыфляць
-яеш, -яе, -Яюць

-яю,

зарыфмавацы

зарыфмаваць зак, зарыфмую, -ўеш, -ўе, зўюць; за-

рыфмаваў, гала, -алі; зарыфмуй, -ўйце
зарыфмбўванце [ньне] -шпі
зарыфмбўвацца незак., -аец-

ца, “аюцца
зак., -аю,
зарыфмбўваць
“аеш, -ае, -аюць
заріцца згак., -аюся, -ыеш-

ся [сься], “мецца, ляюцца
зарйць зак., -ыю, -ымеш,
аде, “юць
зарэгістравапы
зарэгіетравёцца зак., -руюся, “рўешея [сься], -руецца, -рўюцца
зарэгістраваць зак. “руг,
“руеш, -рўе, “рўюць
зарэгуляваны
зарэгуляваць зак, -ліою,
люеш, -лійбс, -лююць
зарэз разм., -зу, зарэзаны

зарэзацца зак.;
мкашся

зарэжуся,

[сься];

-жуцца

кацца,

зарэзацьзак., зарэжу, -ніаш,
жка, -куць
зарэзерваваны

зарэзервавацьзак., зарэзервую, -ўеш, -ўе, зўюць
зарэзка [ска], разм., прысл.
зарэкамендаваны

зарэкамендавёць зак., зарэкамендўю,
-ўсш,
-ўе,
-ўюць
зарэкамендбўваць
кезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зарэтушавёны
зарэтушаваць зак.,

-шую,
-шуеш, -шуе, -уўюць
зарэтушбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зарэць незак., -5е, -зюць,
зарэла
зарэчны
зарэчча -ччы, -ччаў
засаб разм., прыса.
засада -дзе, -Д
засаджаны

засёджвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
засаджваць
-аеш,-ае, -аюць
засадзіць зак., засаджу, засадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіе, -дзяць; засадзіў, -іла,
лі; засадзі, -іце
засадка [тк] -дкі, -дцы [ццы],

-дак
засадніць зак., -піць
засадны
засакатаць зак., засакачу,
засакочаш -ча, -чам, -чаце, -чуць; засакатаў, -ёла,
-ёлі; засакачы, -ице

засакрэціцца зак., -зчуся,
-Эціцца,
-бцішся [сься],
-бцяцца
заеакрэціць зак., -Эчу, -зціш,
-бціць, -Эцяць

засакрэчацы

засакрэчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
засакрэчваць

незак.,

-аю,

-авш, -ае, -аюць
засаладзіцца зак., засалбдзіцца, -дзяцца
засаладзіць зак, засаладзкў,
засалбдзіш, -дзіць, -дзім,

-дзіце, -дзяць
засалённе [пьпе] спеу., аші,
-нпяў

завгалепы
засаліцца зак., -ліцца, -ляц-

ца

засаліцца зак.,
-ляцца

засбліцца,
,

засаліць зак.,

-лЮю,

-ліць,

-лім,

-ліШ,

ліць, -ляць
засаліць зак., засаліб, засбліш,

-ляць

“ліце;

заскародзіць
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засалбджапы
засйльвацца кезак., -аецца,

гаюцца
незак.
засальваць
,
-аеш, -ае, аюць

-аю,

засаляцца хезак., -ясцЦа,
гяюцца
засапці зак., засапў, -пёш,

-пё, -пём, -пяцё, -пуць
зак., засапуся,
засапціся
-пёцца,
[сься],
-пёшся

-пёмся, -пяцёся, -аўцца

засарамаціць разм., зае.,
-ачў, -аціш, -аціць, -ацім,
-аціцё, -ацяць
засарбмецца і засарбміцца
гак.,

адпаведна

-еюся,

засвірчэць [сьві] разм., зак»,
гаў, -чыш, -чыць, -чёць,
засвістаць [сьві] зак., засві,
ам
-ч
а,
-ч
,
ш
а
ч
ш
і
в
с
а
з
,
шэў
.
-чаце, чуць .

засвіцёцца [сьві] зак., -ціц-

ца, -цяцца

заевбены
засвбіць [ой]

зак., -бю,
-біш, -біць, -бяць
засвбйванце [ньпс] -нпі
засвойвацца незак., -аецца,

-аюцца

засвбіпаць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

засвярбёць [сьвя] зак., -біць,
-бяць

-еецца,
[сься],
-гешся
геюцца; -еўся, -елася,-еліся; -ойся, -ейцеся; -млюся,
[сься], -міцца,
-мішся
гмяцца; -міўся, -мілася,
гміліся; -мся, -мцеся
васарбміць зак., -млю, -міш,
гміць, -мяць; -іў, -іла,
“лі; засарбм, -мце
засарбмлепа прысл.
засарбмленасць [сьць] -цю

засвяткавацца [сьвя] разм.,
-куешся
-кўюся,
зак,
[сься], -куецца, -кўюцца

засарыцца (пра страўнік)
зак., засбрыцца, -рацца

засёвак с.-г., -ёўку, -ёўкаў
засёджаныразм.

загарбмлены

засарыць (страўнік) зак.,
засару, засбрыш, -рыць,
зрым, -рыце, -раць
засарэнне [ньпе] (страўніка) -нпі ў заебр
засаўка -аўцы, -авак і засбўка
засачыцца зак., засбчыцца,
-чацца

засвавбліць зак., -лію, -ліш,
-ліць, -лЯць

заеваённе [пьне] -нні
засварицца зак., засваруся,
засварышся [сься], -рыц-

ца, -рацца

засватаны
засватаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
засвайльнаець [сьць] -цю
заевайльны
засвёдчанпе
“апі

[сьвеччацьне]

засвёдчаны [(сьвечч]
засвёдчвацца [сьвеччва] незак., -аецца, -аюцца
незасвёдчваць [сьвеччв]
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
засвёдчыць [сьвечч]
захк.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
засвётка [сьве] слец., -тцы
Іццы], -так

засветла [сьве] прысл.

засвёчаны [сьве]
засвёчванне [сьве]
“ипі

[пьпе]

заевёчвацца

[сьве]

-аецца,

заевёчваць

[сьве]

гпезак.,

-аюцца

-аю, -асш, -ас, -аюць
засвідраваць [сьві]
зак.

“рую, -рўеш, -руе, -рўюць

зак.
засвяткаваць [сьвя]
кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць
засвятлёць [сьвя] зак., -ёе,
-ёюць
засвяціцца [сьвя] зак., за-

свёціцца, -цяцца

засвяціць [сьвя] зак., засвячуў, засвёціш, -ціць, -цім,
-ціце, цяць

0,

засёджвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
“аешся

-аюцца
засёджваць разм., незак.
:
-ае, -аюць
засёдзецца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца, засёдзеўся, -елася, -еліся і засядзёцца
засёдзець разм., зак., -дзіць,

-дзяць;

засёдзеў, -дзела,

-дзелі і заеядзёць
засёйвацца незак., . -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся
гаюцца, часцей засявацца
засёйваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей засяваць

засёк -ка, -ку, -каў
засбка ваен., гіст., -ёцы, -ёк
засёкчы зак., засяку, засячэш, -чэ, -чбм, засечаце,
засякуць, засёк, засбкла і
засякла, засёкла іё засяклб, засёклі і засяклі; засячы, -ыце, часцей заея-

чы
заеёкчыся зак., засячэцца,
засякуцца; засёкся, засёбклася і засяклася, засёклася і засяклбся, засёкліся

засячыся,
і засякліся;
“чыцеся, часцей засячіяея

засёлепасць [сьць] -цю

засёлены
засбльпік -ка, -ку, -каў
засець [пьню] з-шю
засерабріцца зак., -рыцца,
- “рацца

засердаваць разм., зак., за-

сярдўю, -ўсш, -ўе, -ўюць

засбеці [сьці] зак., засяду,

ь.
“дуц
-дзе,
,
“дзеш
засёў засёву, -ве, -ваў

засбўкі -ёвак
засёўшчык -ка, -ку, -каў
засёчацы
засёчка -чцы [цц], -чак
засёчнываен.
засёяны
засёяцца зак., -ёюся, -беш-

ся (сься], -бецца, -ёюцца
засёяць зак., -ёю, -беш, -ёе,
ёюць
-аю,
засёдлываць незак.,

гаеш, -ае, -аюць
засёрбаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
засівераны
засівераць зак., -аю, -асиі,
-ае, -аюць
засівіць разм., зак., засіўло, засівіш, -віць, -вім,
-віце, -вяць

засігаць разм., зак., -ёю,
гдеш, -ае, -бюць
засігналіць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць”
засіласаваны
засіласавёць зак., засіласую, -ўеш, -ўе, -“ўюць
засіліцца разм., зак., -люся,
-ліцца,
[сься],
-лішся
-ляцца
засіліць разм.,

зак.,

-лЮ,

-ліш, -ліць, -лЯць
засілле [льле] -ллі
засінены
засінёцца зак., -бецца, -ёюцпа
засінёць зак., -бе, -ёюць
засіпіцца зак., засіпюся;
засінішся, -ніцца, -пімся,
.
-ніцося, пяцца
засіціць зак., засіпю, засі-піш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
засіньвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,
засіньваць
-асш, -ае, -аюць
засіпёць зак., -плю,

-аю,

-піш,
-піць, -пім, -піцё, -пЯць

засіўленыразм.

заскёбіць абл., зак., -блю,
-біш, -біць, -бяць
заскавытаць зак., заскавычў, заскавычаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
заскакацца зак., заскачуся,
заскачашся [сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца; заскакаўся, -ёлася,
галіся; заскачыся, -ыцеся
зак., заскачу,
заскакаць
заскачаш, -ча, -чам, -чацс,

-чуць; заскакаў, -ала, -алі;
заскачія, яце
заскандаліць разх., зак.

-шо, -ліш, -ліць, -ляць;
-ліў, -ліла, -лілі; -ль, -льцё
заскарбджаны
дку,
зак,
заскарбдзіць
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-дзіш, -дзіць, -дзім,

-дзі-

це, “дзяць

заскаруўзлаець [сьць] -цю ў
закарўзлаець

заскарузлы і закарузлы
заскарузнуць зак., -пу, цеш

[зьне], -не, -нуць і зака-

рузиуць

заскварапы
заскварвацне [ньне] -нпі
заскварвацца кезак., -асцца,

гаюцца
заскварваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заекварыць зак., -ру, рыш,

-рыць, -раць

засквірчэць
разз.,
чыць, -чаць
заскбк-ку, -каў
незак.,
заскбкваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, аюць
заскбкнуць зак., -пу, -пеіш,
-пе, “нуць
заскбчыць зак., -чу, -чыш,
-зыць, -чаць; -чыў, -чыла,
хылі; заскоч, -чце

заскрыгатаць зак., заскрытачу, заскрыгочаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; заскрыгатаў, -ла, -алі; заскрыгачы, -ыце
заскрыгаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
заскрыпаць зак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
заскрыпёць зах., -плю, -піш,
“піць, -пім, -піцё, -няць

заскрэбці [шц] зак., заскрабу, -бёш, -беё, -бём, -бяцё,
-бўць; заскроб, заскрэбла,
заскрэблі; заскрабі, -іце
заскрэбціся [пд] зак., заскрабўся, -бёшся [сься],
-“бёцца, -бёмся, -бяцёся,
-буцца; заскрдббся,
заскрэблася,
заскрэбліся;
зваскрабіся, -іцеся
заекугбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
заскўриы
заслабіць разм., зак., -блю,
“біш, -біць, -бяць
заслабка [пк] разл., прысл.
заслабы
засланіцца зак., заслапюся,
заслбпішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -пяцца
засланіць зак., засланю, за-

слбпіш, -ніць, -пім, -піце,
-няць
засланка -пцы, -лак і заелёнка
засланы

заеланйцца пезак.,
-яешся
(сься),

-Яяюся,
-яецца,

“яюцца
засланяць незак., -Яю, -яеш,
-Яе, -Яюць

Заслаўе г. п., Заслаўі [ўйі]
заслаўскі
заслацца зак., засцёлецца
[сьце], -люцца; заелаўся,

-ёлася, заслаліся; засцяліся [сьця], -іцеся
заслаць (далёка паслаць)
зак, зашшо, -лёш, “лб,
“лём, -ляцё, -пбцьў заслаў,
-лала, -лалі; зашлі, гашліце
заслаць
(накрыць)
зак,
засцялю [сьця], засцёлеш,
[сьце], -ле, -лем, -леце,
-люць; заслаў, -лёла, -лалі; засцялі [сьця], заеця-

ліце
заелёджаны[сьле]
заелёджваць [сьле] незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
заслёплены [сьле]
заслёплівацца [сьле] (зажмурвацца) разм., незак.,
гаюся, -аешся ісься], -аецца, -аюцца; (залежн.) -аецца, -аюцца, часцей заеляпляцца

заелёпліваць [сьле] незак.,
-аю, -аеп, -ае, -аюць, часцей засляпляць

заслізгацёць [сьлі]
выбухн.

г]

-цЯцЦь

заелізгацца
выбухн.
-авгшся

[зг--з

зак.,

[сьлі]

-ціць,

[зг -з

г] зак., -аюся,
[сься]. -аецца,

“аюцца
заслізгаць

[сьлі]

[зг-з

выбухн. г] зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
заслінены[сьлі]

:
заелініцца [сьлі] зак., -нюся, -нішея [сься], -ніцца,

-пяцца
заелініць [сьлі], зак., “ню,
-піш, -ціць, -няць

заеліцьвацца [сьлі] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца
засліньваць

[сьлі]

незак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

заслбн (лаўка) абл.,
-пе, -паў; (вайск.)
-пе, -наў
заслбна -пе, -п
заслбнены

-па,
-ну,

засябика -пцы,-нак, часцей
заеланка
заслуга -ўзе, -ўг
заелугоўпаць

незак.,

аю,

-аеш, -ае, -аюць
заелўжана прысл.
заслужаны
заелўжваць

пезак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
заелужіць зак., заслуж,
заслужыш, -жыць, -ым,
жкыце, -жаць
заелўханы
заслўхацца

гасшся
“аюцца

зак.,

[сься],

заслухаць зак. -аю,

-ае, “аюць

-аюся,

-аецца,
-аеш,

заспўхвание [пьие] і заелу-

хбўванне [цьпе] для або-

двух -нпі
заслўхвацца і заслухбўвац-

ца незак.,

для

абодвух

“аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, “аюцца
засаўхваць і заелухоўваць

незак., для абодвух -аю,

-асш,-ае, -аюць
заслядзіць [сьля]
разжм.,
зак., “даў, -дзіш, -дзіць,
-дзім, заследзіцё, -дзяць
заслязіцца [сьля] зак., -зіц-

ца, -зяцца

засляпіцца [сьля]
разм.,
зак., засляплюся, заслбпішся [сьле] [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца
засляпіць сьля] зак., засляплю, заслёпіш, “піць,
-пім, -піце, пяць
засляпляцца сьля] незак.,
разм.,
(зажмурвацца)
-яешся [сься],
“яюся,
“яецца, “яюцца; (залежн.)

“яецца, -яюцца і заелёплівацца
незак.
засляпляць [сьля]
-яю, -яеш, -яе, -яюць і заелёпліваць
засмаглы часцей засмяглы
заемагнуць зак., -ну, -пеш,

не, -нуць; засмаг, -гла,

часцей

-тлі; -тні, -гніце,

заемягнуць

засмажаны

,

заемажвацца лезак., -аецца,
-аюцца

-аю,
засмажваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
засмажыцца зак., -жыцца,
экацца
засмажыць зак., -жу, Кыш,
-хыць, каць
засмактаны
засмактаць зак., засмакчу,
засмбкчаш, -ча, -чам, -чазасмактаў,
-чуць
це,

ала, -алі; засмакчы, -ыце
засмялены
засмаліцца зак., засмалі[сься],
ся, засмблішся
-ліцца,

-лімся,

-ліцеся,

-ляцца
засмаліць зак., засмалію,
васмбліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
заемаліць (закурыць) разм.,
зак., засмалі, засмаліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
засмаркацца, разм. Зак,
-аешся
-йюся,
-асцца, -йюцца

[сься],

незак.
засмейваць [сьме]
-аю, -асш, -ае, -аюць
засмёціцца [сьме] зак., -ціц-

ца, -цяцца

заемёціць [сьме] зак., -ёчу,

-ёцяцЦЬ;
-бціш, -бціць,
-бціў, -бціла, -бцілі; -ёць,

-ёцьце

засмечапасць

засмёчанасць [сьме]

[сьць]

“цю
засмёчаны[сьме]
засмбчвацне [сьме] [пьпе]

мні
засмбчвацца [сьме]

-асцца, -аюцца

засмёчваць

незак.

незак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
засмбктванне [пьпе] -пні
засмбктвацца незак., -аюся,

-зецца,
[сься
аешся
-аюцца
-аю,
заембктваць пезак.,
-авш,-ае, -аюць
засмблены

засмблка -лцы

заембльванне [пьпе] -нпі
засмёльвацца незак., -аецца, -аюцца
незак., -аю,
заембльваць
-аеш, -ае, -аюць
заемужаны
засмўжвацца кнезак., -аецца,
,
гаюцца
засмужваць

застава
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незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
заемужыцца зак., засмужыцца, -хацца
засмузак.
заемужыць
жыць, “жаць
заемурбджаны разм.
засмурбджвацца разм., незак., -аецца, -аюцца
заемурбджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
засмурбдзіцца разм., зак.,
джуся, -дзішся [сься],

-дзіцца, -дзяцца

заемурбдзіць разм., зак.,
-дзку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
заемуткаваць зак. -кўю,

-іўеш, -куе, -кўюць
засмуціцца зак., засмучуся,
засмўцішся [сься], -ціцца,
гцімся, -ціцеся, -цяцца
заемуціць зак., засмучу, засмўціш, -ціць, -цім, -ці-

це,-цяць

засмўчана прысл.
засмўчанасць [сьць] -цю і
засмучбпасць
засмучапы і засмучбны
засмучацца сё заемўчвацца
незак., адпаведна -бося,
-бешся
[сься],
-ёецца,
-бюцца; -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюдцца

заемучаць і засмўчваць незак., адпаведна -аю, -деш,
-ёс, -йюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
засмучэнне [пьпе] -ннпі
заемылёць зак., -ло, -ліш,
-ліць, -ляць; -лёў, -лёла,
-лёлі
заемяглы [сьмя] і заемаглы
засмягнуць [сьмя] зак., -ну,

-снеш, -це, -пуць; засмяг
[сьмя], -гла, -глі і засмаг-

нуць
заемярдзёлы [сьмя] разм.

засмярдзёцца [сьмя] разм.,
зак., -дзіцца, -дзяцца
разм,
засмярдзёць [сьмя]
зак., -дзіць, -дзяць
засмяяны [сьмя] разм.

засмяйцца [сьмя] зак., -мя-бся, гмяёшся [сься], -мяёцца, -мябмся, -меяцёся,
-мяЮцца; -мяйўся, “ялася,
-Яліся; засмёйся, -ёйцеся

засмяйць [сься] зак., -мяю,

-мяёш, -мяё, -мяём, -мея-

цё, мяюць
заснавальнік -ка, -ку, -каў
заснавальпіца -цы, -ц
заснавальніцкі

заснаванне [ньне] -пні
заснаваны

заснавацца незак., -нуёцца,
-пуюцца
заснавёць незак.,

заспую,
-уём, -уяцё,

зубш, -уё,
зуюць
заспёжаны[сьпе]

заспёжыцца [сьпе] -кыцца,

жзкацца
заенёжыць [сьпе] зак., -жу,
-кыш, -Жыць, -жаць
заснбўванне [ньне] -нні
заснбўвацца незак., -аецца,
-аюцца
засинбўваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

заснбўдаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
заеинўлы
засиўць зак, -пў, -нёш
[сьне], -нё, -пём, -няцё,
-пўць
засбвацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
засбваць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заебвачны
заеблачны
загбленасць

спец,

[сьць]

-цю
засблены
засблка і засбл адпаведна

-лцы; -лу, -ле
засбльванине [пьпе] -ппі

засбльвацца хезак., -аецца,
-аюцца
засбльваць
незак.,
-аю,
-аеш,-ае, -аюць
засбльшчык -ка, -ку, -каў

засбльшчыца -цы, -ц
заебр, (страўніка) “РУ, -ры,

“раў, часцей засарэнпе
засбрацы
заебрвацца (тра страўнік)
незак., -аецца, -аюцца

засбрваць (страўнік) незак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць

заебўпапне [пьпе] -ппі
заебўвацца незак.,

-аецца,

“аюцца
засёўваць незак., -аю, -аеш,
“ае, “аюць
засбўгадца
зак.,
-аюся,

-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
засбўгаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
засбўка -бўцы, -бвак, часцей,
засаўка
заебхлы
засбхнуць зак., -пу, -пеш,
-не, -пуць; засох, -хаа,
-хлі; -хпі, гхніце

заспакабнне [пьпе] -ппі
заспакаяльнае наз., прым.

заспакаяльны

заспакбена прысл.
заспакбенаець [сьць] -дю
заспакоены
заспакбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [ойісься], -біц-

ца, -бяцца

заспакбіць [ойі] зак., -бю,

-біш [ойі], -біць, -бяць
заспакбйвапне [пьне] -нні
заспакбйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
-аю,
заспакбйваць незахк.,
-аеш, -ае, аюць
заспакбйліва прысл.
заспакбйліваець [сьць]
заспакбіілівы
заспаны
заепацца зак., “плюся, -пішся, [сься], піцца, -пімся,
-піцёся, -пяцца

заспаць зак., -плю, -піш
[сьпі], -піць, -пім, -піцё,
“ПЯЦЬ

заспачуваць

разм,

зак,

-бю, -Яеш, -ае, -аюць
заспёты [сьпе] раз.
заспёць [сьпе] разм., зак.

-бюо, -беш, -ёе, -ёюць
заспіртаваны [сьпі] і заспіртбваны
заспіртавацца [сьпі] зак,
“тўецца, -тўюцца
зак,
[сьпі]
заепіртаваць
“тую, тўеш, -тўе, -тўюць
заспіртбваны [сьці] часцей
заспіртавіпы
заспіртоўвацца [сьпі] незак.,
-аеццаз, “аюцца
заспіртбўваць [сьпі] незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
заспрачйцца зак., -аюся,
-а4ецца,
[сься],
-бется
-аюцца
заспявапы[сьпя]

заспяваць [сьпя] зак, -4ю,

-деш, -4е, -дюцьў заў, -ёла,
-алі, гай, -айце і запёць

зак.
[сьпя]
заспяшацца
[сься],
-4ешся
-ося,
-аецца, -бюцца
разм.
заспяшёць [сьпя]
зак., -41, -аеш, -ае, -ёюць
засейць зак., засеў, зассёп
[сьсе], зассё, з ассём, зас-

сяцё, зассуць; зассёў, зассёла, зассалі; зассі [сьсі],
зассіце
застава -аве, -аў

застэнаграфаваць
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заставацца

.

аа

заставацца незак., застаюся, -аёшся [сься], -аёцца,
гаёмся, -аяцёся, -аюцца
застаю,
заставаць незак.,
-габш, -йс, -аём, -аяцё,
“аюць
заставачны

-аўлюся,
зак.,
-авіцца,
[сься],
-авіўся, -авілася,
зазастаўся,

заставіцца
-авішся
-двяцца;
-двіліся;
стаўцеся
заставіць зак., -аўлю, авіш,
-двіць, -бвяць; -ёвіў, -двіла, -авілі; -аў, -аўце
застагавапы
зак, застагую,

застагаваць

-ўеш, -ўе, -ўюць

застагнаць зак., застагиў,
застогиеш, -не, -нем, -пеце, -нуць
застаны
застапбрвацца незак., -аецца, -аюцца
застапбрваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
застарбнак -пка, -пку, -нкаў
застарыраз».
застарэласць [сьць] -цю
застарэлы
застарэць зак., -5е, -Зюць
застаўка -аўцы, -авак

застаўка

-ёўцы,

палігр.,

-двак
застаўлены
застаўляцца незак., -ЯЮсяЯ,
-яецца,
[сься],
-яешся
-яюцца
незак.,
застаўляць
-яеш, -яе, -яюць

-Яю,

застаўны палігр.
застацца зак., застануся,
-нёцца,
(сься),
-нёшся

-нёмся, “няцёся, “нўцца;
застаўся, засталася, -лодся,
-ліся; застанься, -ньцеся
застаць зак., застану, “пеш,
-пе, -пуцьў застаў, застала, засталі; застаць, застаньце
застайлы і застбены
застаюся,
застайцца зак.,
-аіцца,
-аяцца

[сься],

[айі]

застаішся

-аімся,

-аіцёся,

застбй: -бю, -бі [ойі]
застбйвацца незак.,
[сься],

-асгшся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
застбйпасць [сьць] -цю
застойны

застбліць

зак.,

-лю, -ліш,

-ліць, -лЛЯцЬ

застблле [льле] -ллі
застбльваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
застбльная (песня) наз.
застольны
застопараны
застопарвацца гезак.,

ца, -аюцца

-аец-

застбпарваць незак.,
-асш,-ае, аюць

-аю,

застбпарыцца захк., -рыцца,

-рацца

застбпарыць зак., -ру, рыш,
-рыць, -раць
застракатаць зак., застрака-

застрэліць захк., -ліюю, -ліш,
-ліць, -ляць
застрэльшчык -ка, -ку, -каў
застрэльшчыца -цы, -ц
застрэмліваць незак., -аю,

-агш, -ае, -аюць
застрэшша
іё
застрэшак

-ча,
застракбчаш,
чу,
-чам, -чаце, -чуць
-ціць,
застракацёць зак,
-цЯць
застракаціцца зак., -ціцца,

застўда разм., -дзе, часцей
прастуда

-ціць,

застуджвацца разм., незак,

.
“цяцца
застракаціць

зак.,

-цяць

застраляць разм., зак., -яю,
“яеш, -Яе, -Яюць
застраміць зак., застрамлід,
застрэміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць
застрахаваны і застрахдваны
застрахавёцца зак., застрахўюся, зўешся” [сься],
-уецца, гўюцца

застрахаваць зак.,

застра-

хўю, ўеш, -ўе, “юць
застрахбўвацца незак., -аюся, -аешся ]Ісься], -аецца,
-аюцца
застрахбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
застрачиць кравец., зак.,
застрбчыш,
застрачу,
“чыць, “чым, -чыце, -чаць
застрашаны
застрашванне [ньне] -нні
застрашвацца незак., -аюся,
гасшся

[сься],

-аецца,

-аюцца

застрашваць

незак., '-аю,

-аеш, -ае, -аюць
застрашлівы
“шу,
зак,
застрашыць
-шыш, -шыць, -шаць
застрбчаны
застробчвацца кравец., незак., -аецца, -аюцца

застрдчваць кравец., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
заструганы
застругёць зак., -дю, -аеш,
-де, -ёюць
застрўгвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
застругваць незак.,
-адш, -ае, -аюць
заструмёніцца зак., -ніцца,
“няцца

заструмёбпіць зак., -піць,
ляць
этн.
застрыганце [пьпе]
“ппі
застрыгаць разм. незак,
-ё1о, -4еш, -йе, -бюць
застрігчы [хч] разм. зак,
-ыту, “ыш, чыж, -ыжодм,
-ыяіацё, згЫгуць

застрэлены

зак.,
застрэліцца
[сься),
-лішся
гляцца

-люся,
-ліцца,

-шку,

-шка,

адпаведна

-шкаў; -пшы, -шшаў

засту? жаны разм.
прастуджаны

часцей

-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца,

часцей

пра-

стўджвацца
застуджваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей прастўджваць
застудзіцца разм. зак. застуджўся,
застудзішся
-дзімся,
[сься], -дзіцца,
-дзіцеся, -дзяцца,

часцей

прастудзіцца
застудзіць разм., зак., за-

студжў, застудзіш,-дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць, часцей прастудзіць
застўканыразх.
застукатаць і застукацёць
разм., зак., адпаведна за-

стукачу, застукбчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць; застукач, застукаціш, -ціць,

-цім, -ціцё, -цяць

застўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
заступ -па,
заступённе
заступацца
-дешся

-пе, -паў
[шыне] зіі
незак., -ёюся,
-аецца,
[сься],

гаюцца
заступаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, “ёюць
заступіцца зак., заступлю[сься],
застўпішся
ся,
-піцца, -пімся, -піцеся,

-піяцца
заетупіць зак.,

заступлю,
застўпіш, -підь, -пім, -пі
це, -пяць
заступлёцне [ньне] -нні
застўпнік -ка, -ку, -каў
заступніца -цы, -ц
заступніцкі

заступпіцтва -ве
застывённе [ньне], -нці
застываць незак., -4ю, -беш,
-4с, “аюць
застыласць [сьць] -цю
вастилы

застынуць зак., -пу, -неш,
“пе, -пуць; застыў, -яла,
атлі
застыцьзак., застыну, -псш,
-не, -нуцьі, застыў, -ыла,
алі; Ззастыпь, -пьце
застэпаграфавапы
застэнаграфаваць

зак.,

-фую, -фўсш, -фуе, -фуУюць

затаварвацца
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заеўджаны

заеўджвацца незак., -аюся,
-аецца,
сься),
-асшея
.
гаюцца
засуджваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

засудзіць зак., засудліў, засудзіш, “дзіць, -дзім, -дзіце, -Дзяць
засумую,
засумаваць зак.,
гуеш , “У, -ўюць

засумнявацца зак.,
[сься],
гасшся
-аюцца
заесуцуты

-ёюся,
-аецца,

засупуцца зак., -пуся, -пеш-

ся [сься], -нецца, -нуцца
заеўцуць зак., -пу, -неш,

-не, -нуць
засупбиены
засупбпіць зак., -пю, -ніш,
-піць, -няць
засупбньванне [пьпе] -нні
загупбньвацца незак., -аецца, -аюцца
засупбньваць незак., -аю,
-асш,-ае, -аюць
заеупраціўляцца разл., зак.,
[сься],
-яешся
-яюся,
-Яецца, -яюцца
загупярбчыць .зак.,

-чу,

“чыш, -чыць, -чаць
засургучаваёць зак., -чую,
-чўеш, -чўс, -чўюць; за/сургучаваў, -вёла, -валі
засуха -усе, -ух

засухаўстбйліваець

[сьць]

-дю
засухаўстбйлівы

засўшаны
засўшвание [пьпе] -пні
засўшвацца хкезак., -аецца,

“аюцца
заеўшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
засушка -шцы
заеўшлівасць [сьць] -цю

засцежка [сьцешк] -жцы
[шц], -как
засцёнак [сьце] -пка, -пку,

-пкаў
засцёньвацца [сьце] разм,
незак., -асцца, -аюцца
засцёньваць [сьце] разм.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць,
-ка,

-ку, -каў
засцерагальны [сьце]

засцеражунне [сьце] [пьне]

“пні
заецігнуць [сьці] разм., вак.,
-пу, -пеш, -пе, -нуць; засціг, -гла, -глі

зёсціл [сьці] -лу, засцілённе [сьці] (ньне -нпі
незак.,
засцілацца, [сьці]
-аецца, -юцца
засцілаць [сьці] хезах., -ёю,
-4еш, -ае, -аюць
засцілачны [сьці]
засцілка [сьці] -лцы, -лак
васціртаваны [сьці]
зак.,
[сьці]
заеціртаваць

-тутю, -туеш, -туе, -туюць

засціцца [сьці] незак., -ціц.Ца, “цяцца

засціць [сьці] разм., незак,
[сьці],
зёсціш
зашчу,
-ціць, -цім, -ціце, -цяць

засцябаць [сьця] разм., зак.,
-бю, -беш, -ае, -аюць
заецялі-пбле [сьця] - бат.,
засцялі-пблі
засцянкбвец [сьця] -бўца,

-бўцу, -бўцаў

засцянкбвы[сьця]
заецярбга [сьця] -бзе
засцярбжаны [сьця]
засыкаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
засыланне [ньне] -ппі
гпезак.,

“юся, -дешся [сься], -бец.
ца, -йюцца

недак.,

-ю, -йеш, -4с, -Аюць

-аецца,

-аюцца
засылаць пезак., -аю, -аеш,
-4е, -4юць
засілка -лцы

засыпённе [ньне] -ппі
засыпаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
загыпанне [цьпе] -ниі
засипапы

засыпацца згак., засыплюся,
-лешся

[сься],

“лецца,

“люцца; засыпаўся, -алася, -аліся; засцпся, -пцеся
засыпацца незак. -4юся,
-ёешся
-бюццаў

[сься],
-аўся,

-аліся; -айся

засцераганне [сьце] [пьне]
-ппі
засцерагацца [сьце] незак.,
заецерагаць [сьце]

-аншся
-агуся,
зак.,
[сься], -ажЭцца, -ажбмся,
-ажацёся, -агуцца; засцярбгся, засцераглася, -лбся, -ліся; засцераясяся
-яцеся

засылацца

засушлівы
засушицца зак., засўшыц:
ца, -шацца
засушыць зак., засушу, засўшыш, -шыць, -шым,
шыце, “шаць

заецерагальпік [сьце]

[хчы]
засцерагчы [сьце]
зак., -агў, -ажэш, -азжа,
-алібм, -ажацё, -агуць; засцярбг, засцерагла, -аб,
--лі; засцеражы, гыце
[хчы]
засцерагчыся [сьце]

засіпаць

зак.,

-йецца,
-йлася,
засыплю,

-леш, -ле, -лем, -леце,
“люць; засыпаў, -ала, -алі;
засып, -пце
засыпаць хезак., -4ю, -4ет,
-йе, -аюць; -аў, -ёла, -алі:
--ёй, -айце
засіипка -пцы

засыпци
засыипшчык -ка, -ку, -каў

засыпшчыца -цы, -ц
засыхёнце [пьне] -пні

засыхаць незак., -ёю, -аеш,
-де, юць
засюсюкаць разж., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
засявённе [цьне] с-г., -пні

незак., -бецца,
заеявацца
“аюцца і засёйвацца
заслваць незак., -4ю,

“веш,

-йе, -аюць ёў засёйваць
засядацель сля, -лю, -ляў
засядацельніца -цы, -д
засядацельскі
засядаць незак., -аю, -аеш,

-4е, -аюць
засядзёцца зак., засядеўзасядзішся [сься],
ся,
гдзіцца, -дзімся, заседзі-

цёся, засядзяцца, часцей
засёдзецца

засядзёць зак., -джў, -дзіш,
-дзіць, -дзім, заседзіцё, засядзяць, часцей засёдзець
засядланы

засядлёць зак., -ёю, -асш,
-4е, -ёюць
засяканне [пьпе] -нні
заеякацца незак., -аецца,
-аюцца

засякаць незак., -аю, -аеш,
-йе, гйюць
засялённе [ньне] -нні
засяліцца зак. засялюся,
засёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца
засяліць зак., засялю, засёліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
заеяляцца незак, -яюся,
-яецца,
[сься],
-яешся
гяюцца
засяляць незак., -Яю, -ясш,
-яе, -яюць

засяроджана прысл.
засярбджанасць [сьць] -цю

засярбджанне [пьпе] -ппі
заслрбджаны
засярбджванне [пьпе] ті
засяроджвацца лезак., -аюся, -асшся [сься], -асцца,
гаюцца
засяроджваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
засярбдзіцца зак., -дяіуся,
[сься], -дзіцца,
-дзішся
“дзяцца
-діу,
зак.,
засярбдзіць
“дзіш, -дзіць, -дзяць

засячі зак., -сякў, -сячэні,
-сячэ, -сячбм, -сечацё, -сякуць; засёг, -кла, -клі;
засячы, засячыце і заеёкчы
засячиея

зак.,

засячэцца,

засякўцца ё засскчыея
затаварапасць [сьць] -цю
затавараны
затавірванце [ньпе] -нпі

затаварвацца хезак., -аюся,
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-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
гезак.,
затаварваць
гаеш, -ае, -аюць
-руся,
затаварыцца зак.,
[сься], -рыцца,
“рышся

-рацца

затаварыць зак., -ру, “рыш,
-рыць, “раць

затаіцца [айі] зак., затаюся,
затдішся [ойісься], -біцца,

-бімся, -біцеся, -бяцца; затаіўся, -ілася, -іліся; затаіся, “цеся

затаіць [айі) зак. затаю,
затбіш [ойі], -біць, -бім,

“біце, “бяцьў затаіў, -іла,
“ілі; затаі, “іце
затакавацца (пра цеуерука,
-кўецца,

зак,

глушца)

“куюцца

затакавёць зак., -кўе, -ку-

юць

-кце
-кта,
затакт муз,
затактавы
затаміцца разм., зак., зазатомішся
тамлюся,

-міцца,

[сься],

-мімся,

-міцеся, -мяцца; затаміўся, -ілася, -іліся

затанна разм., прысл.
затанўлы
затанўць зак., затануў, затбнеш, -пе, -нем, -неце,
-пуць; затанўў, «ўла, -ўлі
затапцавйцца разм., зак.,
-іўюся, -цўешся (сься],

“ўецца, -цуюцца

затанцавёць
-уўю,

юць

разм. ' зак.

-уўеш,

-цуе,

.

-цу-

затапіцца зак., затбпіцца,
“пяцца; затапіўся, -ілася,
гіліся
затапіць зак., затаплю, затопіш, -піць, гпім, -піце,

-гпяць; затапіў, “іла, -ілі;
затапі, -іце
затаплёнпе [пьне] -ппі
затапляльнаець [сьць] -дю
затапляцца пезак., -яецца,
“яюцца

незак,
затапайць
-ясш, -Яс, -люць

-ЯЮ,

затаптаны

затаптацца разм., зак., за-

затопчашся
тапчуся,
[сься], -чацца, -чуцца

затаптаць зак., затапчу, затбпчаш, -ча, -чуць
затарабаніць разм., зак.,
-шо, “ніш, -піць, “ПЯЦЬ

затарахцёць разм, зак., зазатарахціш,
тарахчуў,
гціць, -цім, -ціцё, -цяЯць
затаргавапы
'

затаргавацца зак.,
-гўстея сься],

-гўюся,

-гўсцца,

-гуюцца
Зак.,
разм.,
ватаргаваць
-гўю, -гўсш, -гуе, -гуюць

затаргоўвацца разм., пезак.,

-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
затаргоўнаць разм., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
затармазіцца зак., затармбзіцца, -мозяцца; -мазіўся,

-мазілася, -мазіліся
затармазіць зак., затармажу,

-віць,

затармбзіш,

затармазіў, -іла,
-зяць;
“лі; затархмазі, -іце
затармасіцца разм., зак.,
затармбзатармашўся,
сішся [сься], -сіцца, -сяцца; затармасіўся, -ілася,
іліся
затармасіць разм., зак. зазатармёсіш,
тармашу,
-сіць,

-сяць;

затармасіў,

“ла, -ілі; затармасі, -іце

затармбжаны
затармбжванне [цьне] -ппі
затармбжванца незак., -аецца, аюцца
затармбжваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
затармбошаны разм.
затарцаваны
затарцавацца зак., -дўецца,

,

-пўюцца

,

затарцаваць зак., -уўю, -цу-

еш, -дўе, -пўюць

затардбўвацца незак., -аец-

.

ца, -аюцца

затарцбўваць» незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зататакаць разм., зак., -ае,

-аюць

затаўка -ўцы
незак.,
затаўкаць
-деш, -бе, -4юць
затаўраваны

-ёЮ,

затаўраваць зак., -рўю, -рЎ-

, “Ве, -рўюць
затаўсцёць [сьце] абл., зак,
-бю, -беш, -ёе, -бюць
затаўхаць разм., зак, -4ю,
-бош, -бе, -аюць
затаўчі: зак., ўку, -ўлЭш,
-ўчэ5, -ўчбм, -ўчацё, -ўкуць
затахкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
затахціць разм., зак., -Хчу,
-хціш, гхціць, -хцім, -хціцб, -хцяць
зватазицца зак., затачўся,
затбчышся [сься], -чыцца,
-чацца
затачыць зак. затачу, заточыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць; затачыў, -ыла, -чылі; затачы,

-чыце

затвбр -ра, -ры, -раў
заткала -ле, -л
затканы
заткацца зак. (пра аспову)
-ткўцца;
[чч],
-тчзцца

(працяглы

час

ткаць)

“ткўся, -тчэшся [ччэсься],

“тчэцца, -тчбмеся, -тчацёся, -таўцца
заткаць зак., тку, -тчэт

[чч], -тчэ, “чом, -тчацё,
“ткуць
заткиўты
заткиўцца
зак,
-пёцца,
-иўцца; разм., гуся, -нёшся [сься], -нёцца, -пёмея,
-няцёся, -іўцца
заткиўць зак., -пў, -нёш,
-ц6, -пнём, -пяцё, -пуць
затлелы

затлёцца разх., зак., -бецца,
-бюцца
затлёць зак., -бе, -ёюць
затлўм -му, -ме, часцей затлумлёнце
затлуміцца зак., затлумлю[сься],
затлумішся
ся,
“міцца, -мімся, -міцеся,

“мяцца

затлуміць

зак.,

затлуміш,

затлумлю,

“міць,

-мім,

“міце, -мяць
затлумлёпне [пьпе] -ппі

і

затаўм
затаўмлены
затлўмлівацца і затлумляцца незак., адпаведна -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-яюся, -яешся
-аюцца;
[сься], -Яецца, -Яюцца
затаўмліваць і затлумляць
адпаведна -аю,
незак,
-аеш, -ае, -аюць; -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
зак.,
[сьці]
затлўсціцца
-гўшчуся, -ўсцішся [сьцісься], “ўсціцца, -ўсцяцца
зак.,
[сьці]
затаўсціць.

[сьці, -ўс.
-ўсціш
“шчу,
ціць, -ўсцяць

затлўшчаны
затаўшчвацца незак., -аюся, -аешеся (сься], -аецца,
гаюцца
хкезак., -аю,
затлўшчваць
-аеш, -ае, -аюць
затбе злучн.
затбена прыся.
затбенаець [сьць] -цю
затбецы
затбйванне [пьпе] -нлі
затбйвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
затбйваць пезак., -аю, -аеш,

гае, -аюць
затбка -бцы, -бк
затбкавы

затбплены

затбптвацца незак., -аецца,

гаюцца

затбптваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
затор “ру, -ры, “раў

зак.,
затбргацца
[сься],
аешся
гаюцца
затбргаць

-аюся,
-аецца,

зак. -аю, -асп,

-ае, -аюць
затбркаць разх., зак., -аю,
гасш, -ас, -аюць
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затбркваць разм, незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
затбркиуты разм.

затбркцуць разм., зак., -ну,

-пеш, -не, -нуць
затбрцы
затоўчапы
,
заточапы
затбчвапие [пьне] -пні

затбчвацца незак., -аецца,
-аюцца
затбчваць лезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
затбчка “тцы [цц], -чак
затбчпік -ка, -ку, -каў
затбчны
затпрўкаць разм., зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
затравёлыі затравянёлы
ёі затравянёць
затравёць
зак., для абодвух -ёе,
-ёюць

затрамбаваны і затрамббваны
затрамбаваць зак., затрамбую, -бўеш, «буе, -бўюцьў
затрамбаваў, -ёла, -ёлі;
затрамбуй, -йце

затрамббўванне [пьне] -нні
затрамббўвацца незак, -аецца, -аюцца
затрамббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
затрапятацца

затра-

зак.,

затрапёчашся
пячуся,
-чамся,
-чацца,
[сься],
-чацёся, -чуцца

затрапятаць зак., затрапя-

чў, затрапёчаш,-ча, -чам,
-чаце, -чуць

затрата -ёце, -ёт
затраціцца

зак.,

-ёціцца,

-ацяцца
затраціць зак., -ёчу, -аціш,
-дціць, -ацяць
затрачаны
затрачвацца кнезак., “аецца,

-аюцца
затрачваць кезак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
затрашчаць і затрашчэць
гак, для абодвуг “чу,
аш, “чыць, -чым, -чыцё,
чаць; адпаведна

затра-

затўпацца разх., зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца

затрымёць зак., -ёю, -асш,
-8е, -аюць

затрымка -мцы, -мак

затўпаць

затрымліванне [пьпе] -пні
затрымлівацца незгак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
затримліваць знезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць:
затрымцёць зак., затрымчў,
затрымціш, мціць, -мцім,
-мціцё, -мцяць
затрсці [сьці] зак. затрасў,

затупіцца

-кыМ,

ся [сься], -аецца, гаюцца
затўзаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

-аю, -аеш,

:

затулены

затуліцца разм., зак., зату-

люся, затулішся, -ліцца,
-ляцца; затуліўся, -ілася,
“іліся; -іся, -іцеся
затуліць згак., затулю, затуліш, -ліць, -ляць; затуліў, -іла, -ілі; затулі, -іце
затульвацца разж., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
затўльваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
затуляцца
пезак., -яюся,
-яецца,
[сься],
-Яешся

-яюцца
затуляць лезак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
затуманены
“няцца

зак.,,

-піцца,

шчаў, -чала, “зёлі; затрашчаў, -чбла, -чэлі
затрубіць зак., затрубліб,
затрубіш, біць, -бім, -біце, -бяць

затуманіць зак., -по, -ніш,
“піць, -пяць; -піў, -піла,

затрухаць

затумапьваць

разм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
затрывёжыцца зак., -жуся,
-жышся [сься], -жыцца,
экацца
затрывожыць

зак.,

-жу,

-жЫыш, -кыць, каць
затрызніць [зьні] зак., -цю,
ніш, ЦЬ, -НЯЦь

затрымапине [пьпе] -нпі
затрыміныі затрыманы
затрымацца
зак.,
-4юся,

гпілі

затуманьвацца пезак., -аецца, -аюцца
незак.,

зак.,

затуплію,

затупіш, -піць, -пім, -піце, -пяць
затўплены
затуплйцца і затўплівацца

затузацца зак., “аюся, -аеш-

затумапіцца

ёі затупёць зак.,

затупіць

затужыць зак., затужў, за-

-ае, -аюць

“аеш,

адпаведна
затўпіцца,
-пяцдца; -ёе, -ёюць

трасуся, -сёшся [сься],
-сёцца, -сёмся, -сяцёся,
“еўцца; затросся [сься],
затрэслася, -ліся [сьлі]

затўканы
затўкаць зак.,

“аю,

-ае, -аюць

-сёш, -сё, -сём, -сяцё,
“сўць; затрбс, затрэсла,
“лі [сьлі]
затрбсціся [сьці] зак. за-

-Ыыць,
тужыш,
-жыце, -жаць
затўзаны

зак.,

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
затупаны
затупацёць
і затупатаць
зак.,
адпаведна
-ачу,
-аціш, “аціць, -ацім, “аціцё, -ацйць;
затупацёў,
“бла, -ёлі; затупаці, -іце;
затупачў, затупбчаш, -ча,
“чам, -чаце, -чуць; затупатаў, -тала, -талі; затупачи, -йце

незак., адпаведна -яецца,

-яюцца; -аецца, -аюцца

затупляць і затўпліваць незак., адпаведна -Яю, -яеш,

яе, -яюць; -аю, -аеш, -ас,
“аюць

затурбавацца зак., -бўюся,
-бўешся [сься], -буецца,
-буюцца

затурбаваць зак., -бую, -бў-

еш, сбўе, -бўюць
затуриць разм., зак. затуру, затўрыш, “рыць, -рым,
“рыце, -раць
затухальны фіз.

затуханне [ньпе] -нні
затухаць незак. -ёе, -ёюць
затухлы
затўхнуць зак., -пе, -пуць;

затух, -хла, -хлі
затушаваны
затушавёцца зак., -шуецца,
-шўюцца
затушаваць зак., затушую,
зўеш, -ўе, -ўюць
затўшаны
затўшваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
затушбўванне [пьпе] -пні
затушбўвацца незак., -аецца, -аюцца
затушбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
затушбўка -бўцы
затушыць зак., затушў, за-пыЫць, -шыМ,
тушыш,
-шыце, -шаць
ватхлаець [сьць] -цю
затхлы

затхиўцца зак., -нуся, -пёшся [сься], -пёцца, -нёмся,
гіяцёся, -нўцца
затыкальшчык
-ка, “ку,
-каў
затыкальшчыца -ЦЫ, -Ц
затыканне [пьне] -цні

затыкацца
гаюцца

затыкаць

незак.,

-йецца,

разм., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

затыкаць незак., -йю, -асш,
-йе, -аюць
затыльнік ваён., -ка, -кУ,
-каў
затым прысл.
за тым займ. з прыназ.
затым каб злучн.
затым што злучн.

затыпкаваны

273

затынкавацца

захаркацца

А

М
А
А
М
А
М
М
А
А
Л
А
А
А
Й
А
А
А
А
АААЬАААААААА

затынкавацца зак., -куецца,
-куюцца
затынкаваць

-кую,

захк.,

-куеш, -кус, -кўюць
затыпкбўвацца кнезак., -аецца, “аюцца
затынкбўваць кезак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
незак., -АЮся,
затыхёцца
-4ецца,
[сься],
-дешся
гаюцца
затычка і затычка д.ія абодвух -чцы [цц], -чак

затэмпературыць зак., -ру,

-“рыш, -рыць, -раць

затэпаць

разх.,

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
Зауралле [льле] Заўраллі
зауральскі

заўвага -азе, -йг
заўважаны

заўважацца
-аюцца
заўважаць

незак., -ецца,
незак.

-4ю,

-4еш, -ёе, -ёюць
заўважыць зак., -ку, кыш,

-кыць, каць
заўгае разм., -са, -се, -саў

заўгасаўскі разм.
заўдавёлы
заўдавёць зак., -бю, -ёеш,
-бе, -ёюць
заўжды разм., прысл., часцей заўсёды
заўздыхёць зак., -аю, -беш,
-4е, -аюць
заўзята прысл.
заўзятасць [сьць] -цю
заўзяты

заўкбм (завбдскі камітёт)
-ма, -ме, -маў
заўкбмавец разм.,

-аўца,

гаўду, -аўцаў
заўкбмаўскі

разх., зак,
заўладарыць
“ру, рыш, -рыць, -раць
заўладаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
зак.,
разм.,
заўпарціцца
[сься],
“рчуся, -рцішся

-рціцца, -рцяцца

заўсёдпік
-каў

разм.,

-ка, -ку,

заўсёдцы і заўсёдашні
заўсёды прысл.
заўсягды

і заўжды,

заўсміхацца ([сьмі] зак., гаюся, -бсшся [сься], -аецца,
-аюцца
заўтра прысл.
заўтрашні
заўчарацші
заўчасна і заўчае

абл.

прысл.

заўчаенасць [сьць] -цю
заўчаены

заўчбра прыся.

заўпніца мед., -цы
заўючаны
заўзочвацца лезак., -аецца,

“аюцца

заўіочваць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць

заўіючыць зак.,

-чу, -чыш,

“чыць, -чаць
зафальышявіць зак., зафальшыўлю, -ывіш, -ыавіць,
авяць
разм.,
зафамільйрнічаць
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
зафанабэрыцца разх., зак.,
[сься],
-рышся
-руся,
-рыцца, -рацца
разм.,
зафантазіравацца
-руешся
зак, -руюся,

[сься], -русцца, -руюцца

зафаптазіраваць разм., зак.,

“рую, -русш, -руе, -руюць

зафарбаваны
зафарбавацца зак., -бўюся,
-бўешся [сься], -бўецца,
-буюцца

зафарбаваць зак., -бўю, -буеш, -буе, -бўюць
зафарббўванне [ньне] -нні

зафарббўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

зафарбоўваць

незак.,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць

зафарббўка -ўцы
зак.
тэх,
зафармаваць
-мую, -мўеш, -муе, -мў-

зафўкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зафыркаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
захавальнік -ка, -ку, -каў
захавальніца -цы, -ц

захаванасць [сьць] -цю
захаванне [ньне] -нпі
захавйны і захбваны
захавацца зак., -4юся, -аешся [сься], -бецца, -аюцца
захаваць зак., -йю, -аеш,
-4е, -йюць
захад -ду, -дзе

Захад (краіны Заходняй
Еўропы і Амерыкі) Зёхаду, Захадзе

захаджалыразм.
захадзіцца разм., зак.,

зазахбдзішся
хаджўся,
[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца
захадзіць зак., захаду, захбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзі-

це, -дзяць

захады -даў

захакацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

захакаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
захаладёць разм., зак., -ае
захаладзёлы

юць
зафарсіць разм., зак., зафаршу, зафарсіш, -сіць,

захаладзёць разжм., зак., -ёе,

зафаршыраваны
зафаршыравёць зак. -рую,

[сься], -дзіцца, -дзяцца

Зсім, -сіцё, -сяць

“руеш, -руе, “рўюць

зафастрыгавапы

кравец.,
зафастрыгаваць
Зак., -гўю, -гтуеш, -гўе,
-гуюць
незак.
зафастрыгбўвацца

-аецца, -аюцца
незак.,
зафастрыгбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зафатаграфаваць згак., -фўю,

-фўеш, -фўе, -фуюць

зафіксаваны

зафіксавацца зак., зафікеў-

,
ецца, -ўюцца
зафіксаваць зак., зафіксую,
“ўеш, -ўе, -ўюць

зафіласбфствавацца рагх.,
зафіласбфствуюся,
гак,
-уецца,
ўсься];
-уешся

-угоцца

разм.
зафіласбфстваваць
зафіласбфетвую,
зак.,
густ, -ус, -уюць
зафранціць (иьці] разм.
зак., -ичў, -цціш ([пьці],
-пціцё,
-нцім,
ліць,
-ІЦЯЦЬ
зафрахтаваны
зафрахтаваць

зак. -тўю,
“тўеш, -тўе, -тўюць
пезак.,
зафрахтбўвацца
гаецца, -аюцца
зафрахтбўваць незак., -аю,
-асш, -ас, -аюць

-ёюць
захаладзіцца абл., зак., за-

халаджўся, захалбдзішся

захаладзіць абл., зак., зазахалбдзіш,
халадзіў,
-дзіць, -дзяць
захаланўць абл., зак., -пб,

гяўць; -нула

захаяўспы

захалўсце [сьце] -ці
захамутаны
захамутаць зак., -йю, -аеш,
-4е, -аюць
захандрыць зак., -ру, -рышш,
грыць, -рым, -рыцё, граць

захапіцца зак., захаплюся,

захбпішся [сься], -піцца,
-пяцца
захапіць зак., захаплю, захбпіш, -піць, -пяць і захваціць
-ппі,
[иьпе]
захаплённе
-іпяў

захапляльпаесць [сьць] -цю
захапляльна прысл. і Захапляюча
захапляльны і захаплйючы
захаплайцца незак., -ЯЮсЯ,
-яецца,
[сься],
-Яешся
-яюцца
Ю,
-Я
к,
за
пе
ь
яц
пл
ха
за
-ясш, -Яс, -Яяюць
захапляюча прысл., часцей
захапляльна
захацляючы часцей захапляльны
захаркапыразл.
захаркацца разх., зак., -аю-

2тА

захаркаць

заходнік

АА

ся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца
захаркаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
захаркваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
захацёцца зак.,

захацёлася
захацёць зак.,
хбчаш,

захочацца;

,
захачу, за-

-ча, чам, -чаце,

-чуць; захацёў, -цёла, -цёлі; захаці, -іце
захвалены
захваліць зак., захвалю, захваліш, -ліць, -лім, -ліце,
“ляць
захвальвацце [цьне] -нпі
захвёльвацца езак., -аец!
ца, -аюцца
незак., -аю,
захвёльваць
“аеш, -ае, -аюць
захвалявёцца зак., -лююся,
-глюешся [сься], -люецца,
-лююцца
-люю,
зак.,
захваляваць
“люеш, -люе, -лююць
захваральцаець [сьць] -цю
захварэць зак., -5ю, -зеш,
-бе, -Зюць
захваетаны
захвастаць зак., захвашчу,
захвошчаш, -ча, -чам, -чаце, “чуць

захвёт спец., -ёту, -ёце
захватвацца разм., незак.,
-аедца,

-аюцца,

часцей

захбплівацца
захватваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей захбпліваць
захваціць разм., зак., захвачуў, захваціш, -ціць,
-цяць, часцей захапіць
захвачаны разм., часцей захбплены

захвбрвацне
[ньне] -нпі,
“нняў
захабрваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
захвбетаваты абл.

захілепы
захіліцца зак., (ставацца за
што, закрыцца чым) захіліся, захілішся [сься],

“ліцца, -ляцца; (загнуцца). захіліцца, “ляцца

захіліць зак., захілю, захіліш, -ліць, -ляць
захіляцца і захільвацца кезак., (тавацца за што,

закрывацца чым) адпаведна
-яюся,
-Яешся
[сься], -яецца, -яюцца;
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца; (загінацца)
адпаведна -яецца, -яюцца; -аецца, -аюцца

захіляць і

захільваць

це-

зак., адпаведна -Яю, -Ясш,

“Яе, -йюць; -аю, -аеш, гас,
-аюць
захіпанне [тые] -пні

захішацца

лпезак.,

“бюся,

-аецца,
[сься],
-дсшся
гаюцца
захіпаць пезак., -4ю, -аеш,

-ёе, -4юць
захінўты

захінўцца зак., -пўся, -пёш-

ся [сься], -пёцца, -нёмся,
,
-няцёся, -нуцца
захінўць зак., -пў, “иёш,
-аб, -пём, -пяцё, -нўць
-ёюся,
зак.,
захістацца
-аецца,
[сься],
-дешся
,
,
-аюцца
захістаць зак., -аю, -аеш,
-йе, -дюць

-міцца,

зак.,

-мяцца

захлёміць зак., -млю, -міш,
-міць, -мяць
захлёмленаець [сьць] -цю
захламлённе [ньне] -нні
захламлены
захламляцца і захлёмлівацца

цеся, -сяцца
захлынённе [вьпе] -пні
захлынёцца незак.,
-ёешся
[сься],
-аюцца

-ёюся,
-аецца,

захлынёць незак., -ёе, -бюць
захлынўцца
зак,
-пуся,
-гнёшся
[сься],
-пёцца,
-пёмся, -яцёся, -пуцца
захлынўць зак., -нё, -пуць

захлюпаныразм.
разм.,
захаюпацца

зак.
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

захлюпаць разм., зак.,

захіхікаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
захламіцца

[сься], -сіцца, -сімся, -сі-

незак.,

адпаведна

-яецца, -яюцца;

-аецца,

“аюцца
захламляць і захламліваць
адпаведна -яю,
незак.,
-Яеш, -яе, -яюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць

захларафармавйны і захларафарміравапы мед.
захларафармаваць і захларафарміраваць хед., зак.,
адпаведна -мую, -муеш,

-аеш, -ае, -аюць

зак., -иўся,
захлябиўцца
[сься], -нёдца,
-лёшся
-пёмся, -няцёся, -нўцца і
захлібиўцца
захмараны
захмарвацца хнезак., -аецца,

гаюцца
захмарваць
-аюць
захмарны
захмарыцца

[сься], -аецца, -аюцца

захліпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
захліпиўцца
зак.,
“пся,

зак.,

-рыць,

захмўрвацца незак., -аецца,
-аюцца
захмўрваць
незак.,
-ае,

-аюць
захмуўрыцца зак.,
“рацца; -рылаея
захмялёлы

захлібиўцца зак.,
-нўся,
-нёшся [сься],
-пёцца,
-нёмся, -пяцёся, -пуцца,
часцей захлябиўцца
захліпйёцца і захліпвацца
незак., адпаведна -аюся,
-бешся
[сься],
-йецца,
-аюцца; -аюся, -аешся

-рыцца,

граць; -рыла
захмўраны

захлёбвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
захлёбісты

-рыцца,

зак.,

-рыць,

“раць; -рыла
захмялённе [ньне] -нпі
захмялёць зак., -ёю, -ёеш,
-6е, -ёюць

захныкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
захбваны часцей захавёпы

захбд -ду, -дзе, -даў

захбдзіцца незак., -джуся,
-дзіцца,
-дзішся [сься],
-дзяцца; -дзіўся, -дзілася,
“дзіліся
захбдзіць
незак.,
-ДЖу,
-дзяЦь;
-дзіць,
-дзіш,
“дзіў, -дзіла, -дзілі; -дзь,
-дзьце [цьце]
захбдлівы абл.

-нёшся [сься],
-пёцца,
“пёмся, -пяцёся, -нўцца
захлісинўты
захліенўцца зак., -пёцца
[сьце], -іўцца
захліеиуць зак. -иў, -пёш
[сьпе], -пёб, -пём, -пяцё,
-пўць

захоўднебеларў скі
заходнеберлінекі,
заходнегерманскі
заходнееўранёііскі
заходнерускі
Захбдне-Сісірская

захліетвацца пезак., -аецца,

заходнесібірскі

“аюцца
захлістваць
кезак.,
-аю,
“асш, -ае, -аюць
захлбпаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
захлусіцца разм. зак., захлушуўся,
захлўсішся

-ае,

зак.,

захмарыць

захмўрыць

-аюцца

пнезак.,

-рацца; -рылася

-мўе, -мўюць; -рую, -ру-

п, -руе, “руюць

-аю,

пізіна

Захддие-Сібірскай пізіне

заходиеелавянскі

заходпеўкраінскі [айі]
захбдпі
Захбдпі Берлін Захбдняга
Берліна, Захбдпім Бераліпе
захбднпік гіст., -ка, -ку, -каў
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заходніцкі

зацірапне

ата

захбдніцкігіст.

захбдніцтва гіст., -ве
Захбдняе Самба
Самба

Захбднім

Захбдняя Дзвіна
Захбдпяй Дзвіпё
Захбдняе Самба

[дзьві]

-ціцца,

Захбдпім

Сахары
захбп -пу, -пе

захбплепасць [сьць] -цю
захбплены і захвдчаны
захбплівапне [пьпе] -нні
захбплівацца хезак., -аецца,
-аюцца і захватвацца

-аю,
захбаліваць незак,
гаеш, -ае, -аюць і захватваць

[сьце]

-аюся,
-аецца,

захрабусразм.,

зак.,

захрабушчу,
адпаведна
захрабўшчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць; захрабустаў,
-ёла, -ёлі; захрабушчу,
захрабусціш [сьці], “ціць,
-цім, -ціцё,

-цяць;

захўтапы

захутацца зак., -аюся, -аешся [сься], “аецца, -аюцца
захўтаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
захўтвайне [пьне] -нпі
захўтвацца незак., -аюся,
-аешся

-аецца,

[сься],

зацалаваны і зацалбвапы
зак.,
зацалавацца разм,

захбўнасць [сьць] -цю
цёць

-аю, -аеш,

-ае, -аюць

“аюцца
захбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
і

-цяцца
захўкаць зак.,
-ае, -аюць

-ціцсся,

захўтваць незак., -аю, -асш,

захбўванпе [пьпе] -пні
захбўвацца пезак.,
[сься]
-аешся

-цімся,

гаюцца

захбппік -ка, -ку, -каў
захбпніца -ды, -ц
захбпніцкі
захбпны

захбўны
захрабустёаць

піш, -піць, -пім, -піцё,
-пяць
захрысціцца [сьці] разм.,
зак,
захрышчуся,
захрисцішся
[сьцісься],

-цёў,

-цёла, -цёлі
захрапці разм., зак., г--пУ,
-пёш, -пё, -пём, -пяцё,

-аўць; захрбш, захрапла,

-лё, -лі
захрасйцие [ньне] -нні
захраеаць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць
,
захраслы
захраенуць зак., -ну, -пеш,
-пе [сьпе], -нуць
захронаметравёны
зак.,
захронаметраваць
“рую, -руеш, -рўе, -рЎюць
захрўмстаць і захрумецёць

[сьце] зак., адпаведна -аю,
“аеш,-ае, -аюць; -аў, -ала,
-аліў -ай, -айце; захрумшчу, захрумеціт [сьці],

зацалўюся, -ўешся [сься],

“ўецца, -ўюцца

зацалаваць зак.,.

зацалую,

-уеш, “ўе, “ўюць

зацапаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зацёпваць разм.,
незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
зацараваць і зацарстваваць
адпаведна
зак.
разм.

-рўю, -руеш, -рўе, -руюць; зацёрствую,

-уеш,

гуе, -уюць

зацвёрджаны [цьве]
зацвёрдзіцца [цьве] зак.,
джуся, -дзішся. [сься],

-дзіцца, -дзяцца

зацвёрдзіць

[цьве].. зак.,

-джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць
зацвердзявапне [цьве] [ньне]
-нпі
зацвердзяваць

[цьве]

не-

зак., -ас, -ёюць
зацвілы [цьві]
зацвісці Іцьвісьці] зак., за-

цвітў, -іцёш, -цдё, -іцім,
-іцяцё, сітўць; зацвіў, “іла,
-ілб,-ілі; зацвіці, -ціце
зацвітапне [цьві] -ппі
[цьві]
незак,
зацвітаць
-ю, -деш, -ае, -аюць
зацвыркаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зацвяліць [цьвя]

зак.,

цвялю, зацвёліш,

за-

-ліць,

-ціць, -цім, -ціцё, -цяць;
-цёў, -дёла, -цёлі; -ці, -ці-

-ляць
зацвярджацца [цьвя] незак.,
[сься],
-йсшся
-ося,

і захруецёць
зак., адпаведна -аю,
-ас, -аюць; -аў, -ала,
-ай, -айце; захру[сьці],
захрусціш,

гаецца, “ёюцца
зацвярджаць [цьвя] незак.,

це
захрўстаць

[сьце]
-аеш,
галі;

шаў,
“ціць, -цім, -ціцё, -цяць;
-цёў, -цёла, -цёлі; -ці, -ціцё
захрибётпіг рагм., -ка, -ку,
“каў
захрибётпіпа разх., “цы, -ц
захрыпёць разм., гак., -плі,

-4ю, -асш, -ае, -аюць

зацвярджэнне [цьвя] [пьпе]
-ппі

зацвярдзёлаець[цьвя] [сьць]
зю
зацвярдзёл
лы [цьвя]
зацвярдзённе [цьвя] [пьпе]
ліш, -ппяў
зёць
зацвярд
1

-бе, -бюць

[цьвя]

зак.,

зацёкчы зак., зацячэ, заця-кўцьў зацёк, зацякла,
-ло, -лі, часцей зацячы

зацеляпацца разм. зак.
-аюся, -асшся[сься], -4ец:
ца, -ёюцца
зацемак “мку, -мкаў

зацемна прысл.
зацёмнены і зацямиёны
зацёмрыць разм., зак., -ру,

“рыш, -рыць, -раць
зацбиены і зацяпёпы
зацепь -нпю [пьпю], часцей
засець
зацспла прысл.
зацёплсны
-ліцца,
зацёнліцца зак.,
“ляцца; -ліўся, -лілася,
гліліся і зацяпліцца
зацёпліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць; гаіў, -ліла,
-лілі і зацяпліць

зацерабіць разм., зак., зацераблю, зацярэбіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць

зацерушіцца зак., зацерузацярўшышся
шуся,
[сься] -шыцца, -шацца,

зацерушыцдь зак. зацерушу, зацярўшыш, -шыць,
-паць
зацёрці зак., затрЎ., -рэш,
“рэ, “рбм, -рацё, -рўць; зацёр, зацёрла, -лі; затры,
“ыце

зацёрціся
-рэшоея

затруся,
зак.,
[сься], ,-рэцца,

-рбмся, -рацёся,

“руцца;

зацёрся, зацёрлася, -ліся;
затрыея, -яцёся
зацёсна прысл.
зацёсны

зацёганасць сьць] -цю, часцей зацяганасць
зацёганы” часцей зацяганы
зацёк-ку, -каў
зацёклы
зацёпла разм., прысл.
зацёплы

зацёрты

зацёхкаць зак., -ае, “аюць
зацікавіцца зак., -ўлюся,
-авішся [сься], -авіцца,

-ёвяцца
-аўлю,
зак.
зацікавіць»
гдвіш, -йвіць, -авяць
зацікаўлена прысл.
зацікаўленасць [сьць] -цю
зацікаўлены
запікаўлівацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
зацікаўліваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
зацікаць зак., -ае, аюць.
-бюся,
незак.,
зацінацца
-аецца,
[сься]
-ошся
гаюцца

заціцёць гезак., -4ю, -асш,
-4е, -бюць
заціранце [(пьне] “ті
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зацірацца

зацяць
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зацірйцца
“аюцца

гаецца,
,

незак.,

заціраць пнезак., -4ю, -асш,

-4е, -дюць
зацірка -рцы
заціск -ку
заціскальнік разм., -ка, -ку,
-каў
-ЦЫ,
заціскальніца разм.

зацісканне [пьпе) -ппі
,
зацісканыразм.

заціскацца

гйешся

-аЮСЯ,

незак.

-аецца,

[сься],
'

“аюцца.

заціскаць разм., зак. -аю,

,
-аеш, -ае, -аюць
заціскаць незак., -4ю, -аеш,

-8е, -ёюць
заціскачка -чцы [цц], -чак
заціскны

заціенуты
заціенуцца зак., -пуся, -неш-нецца,
[сьпесься],
ся
“нуцца

заціснуць зак., -пу, -пеш
[сьне], -не, -нуць
заціўкаць зак., -ае, -аюць
заціхйнне [ньне] -нні
заціхаць незак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
заціхлы
заціхнуць зак., -ну, -неш,

-пе, -нуць; заціх, заціхла,
злі

зацішак -шку
зацішаныразм.
зацішаць разм., незак., -ёю,
-аеш, -ае, -аюць

зацішлівы разм.

-шыш, -шыць, -шаць

зубш,

зак.,

“уе,

зацкую,

“уём,

-уяцё,

-уюць
зацкбўваць
хезак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

зацмбкаць разм., зак., -аю з

-аеш, -ае, -аюць

зацбкаць

захк.,

-чаць;

ад
адппаведн
На

-аю,

-аеш,

“ае, -аюць
зацугліваць [выбугн, г] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
зацугляны [выбугн. г]

зацягиўцца зак., зацягіўся,

зак.,
зацухмбліцца разм.,
глюся, -літася [сься], -ліц-

зацягнуць захк., зацягиу, за-

гчэла, -чэлі

зацухмблены разл.

ца, -ляцца
зацухмбліць

зак.,

раам.,

-лю, -ліш, -ліць, -ляць

зацухмбльвацца разм., пезак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца
зацухмбльваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
-аю,

заціякаць разх., зак.,

-аеш, -ае, -аюць
,
зацыравапы
зацыравацца зак., -руецца,

,

“руюцца

зацыраваць зак., зацырую,
-ўеш, -ўе, “ўюць
зацыркаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зацырбўвапле [пьне] -пні

зацырбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

-аю,

незак.,

зацырбўваць

-аеш, -ае, -аюць
зацырыкаць зак., -ае, -аюць

зацьмённе [ньпе] -пні, -нняў
зацьміць зак., -млю, -міш,
гміць, -мім, -міцё, -мяць
-ёю,
зацьмявёаць кезак.,
-деш, -ёе, -4юць

зацэментаваны спец.
зацэмепнтавацца захк., -тўец-

ца, -тўюцца

зацэментаваёць зак., -тую,
-тўеш, -туе, -тўюць
зацэнтраваць

зак.,

“руеш, -руе, -рўюць

-рўю,

зацэптрбўванне [ньне] -нні
зацэнтрбўка -ўцы
зацюгакаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зацюкаваны
зацюкаваць зак., зацюкўю,
“ўеш, -Уе, “ўюць

зацюканы
зацікаць зак., -аю,

-аеш,

-ае, -аюць
зацюкбўванне [ньне] -пні
зацюкбўвацца незак., -аецца, -аюцца
зацюкбўваць хнезак., гаю,
“аеш, -ае, -аюць
зацягапасць [сьць] -цю ў за-

цёганасць

зацугляць (выбухн. г] зак.,
-яю, -яеш, -йо, -Яюць
зацукравёны
зацукравацца зак., -рўецца,
“руюцца
зацукраваць зак., -рўю, -рўсш, -руе, -руўюць

зацяганы і зацёганы
зацягацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

зацукроўвацца гпегак., -аец-

зацягвацца

ца, -аюцца
зацукрбўваць зезак., “аю,
“аеш, -ае, -аюць
зацурчаць
і
зацурчэць
разм., зак.,

для

абодвут

зацягнуты і зацягиены

-чэў,

-чаў, -чала, -чалі;

зацэнтраваны

зацішна прысл.
зацішнасць [сьць] -цю
зацішны
зацішша -ишшы
зацішыць разм., зак., -шу,
зацкаваны
зацкаваць

-пяць,

“аюцца
зацягаць. разм., зак., -ёю,
-йеш, -ае, -4юць
зацягванце [пьпе] -ппі
незак.,

-аюся,

-аегшся
[сься],
-аецца,
-аюцца
зацягваць гезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
зацягиутаець [сьць] -цю

зацягпешся [сься], -нецца,
-пемся, -пецёся, -нпуцца

цягнеш, -пе, -нем, -неце,
-пуць

-ёру,

зак.,

зацяжараць

-дрыш, -арыць, -араць
зацяжарваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зацяжка [шк] -кцы [шц],
-как
зацяжкі [шк]
зацяжпа прысл.
зацяжнія

зацяжчык [шч]
-гкаў

-ка,

ку,

зацякаць незак., -ае, -ёюць
зацялёпкацца разх., зак.
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

зацямнёнве [ньне] -нпі
зацямнёць

і

зацямнёцца

зак., адпаведна -бе, -ёюць;
-ёецца, -ёюцца
зацямнёны і зацёмнены
зацямніцца зак., зацёмніц-

ца, -няцца

зацямню,
зацямніць зак.,
зацёмніш, -піць, -нім, -ні-

це, -няць

зацямняцца незак., -яецца,
-яюцца
-яю,
незак.,
зацямняць
-яеш, -яе, -яюць

зацянённе [ньне] -нні
зацянёны часцей зацёнены
зацяніцца захк., зацёпіцца,
-няцца
зацяціць зак., зацянію, зацёніш, -ніць, -нім, -ніце,
-пяць

зацяняцца незак., -яецца,
-яюцца
зацяняць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць

зацяпліцца

захк.,

-ліцца,

гляцца; -ліўся, -лілася, -лі-

ліся, часцей зацёпліцца
зацяпліць зак, -лю, -ліш,
“ліць, -лім, зацепліцё, зацяпляць; -ліў, -ліла, -лілі,
часцей зацёпліць
зацярўшанпы
зацярушванне [цьпе] -пні
зацярўшвацца незак., -аецца, -аюцца
зацярўшваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
зацята прысл.
зацятасць (сьць] -цю
зацяты
зацяўкаць разлм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
зацяцца зак., затаўся, -нёшся [сься], -пёцца, -нёмся,
“пяцёся, “іўцца; зацяўся,

зацялася, -лбся, -ліся
зацяць зак., затпу, -пёш,
пб, -нём, -няцё, -іўць; зацяў, зацяла, -ло, -лі
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зацячы зак., зацячэ, зацяку ць; зацёк, зацякла, -кле,
зілі і зацёкчы
зачадзіць зак., -джў, -дзіш,
-дзіцё,
-дзім,
-дзіць,
-дзяць
зачакёцца зак., -бюся, -аешся [сься], -аецца, -ёюцца
і заядацца

зачалены хар.
зачаліць зак,

-ліш,

-лю,

“піць, -ляць
зачальвашце [ньце] -нпі
зачальвацца пезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
зачальваць кезак.,
-аеш, -ае, “аюць
зачальны

зачапіцца зак., зачаплюся,
зачэпішся [сься],

-піцца,

пяцца; зачапіўся, -ілася,
“іліся
зачапіць захк., зачаплю, зачэпіш, -піць, -пяць; зачапіў, -іла,-ілі
зачапляцца кнезак., -яюся,

гяешся

[сься],

-яюцца, часцей

“яецца,

зачэплі-

вацца
зачапляць незак., -яю, -яеш,
Яе, -яюць, часцей зачэпліваць
зачаравана прысл.

зачараванасць [сьць] -цю
зачараванне [ньне] -нні

зачараваны
зачаравацца зак. зачаруюся, -ўешся [сься], -ўецца,

-ўтоцца

зачараваць зак.,

зачарўю,

ўеш, -ўе, -уюць
зачарвівець зак., -ее, -еюць
зачарнёць і зачарнёцца зак.,
-бе,

адпаведна

-ёюць;

-бецца, -ёюцца
зачарніцца

зак.,

зачэрніц-

ца, -няцца
зачарніць зах., зачариіо, за-

чэрніш, -ніць, -няць
зачариёцца незак., -Яецца,

“яюцца
зачаринйць пезак., -Яю, -Яеш,
-яе, гЯюць
зачарбўвацца негак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
зачароўваць незак.
-аеш,-ае, -аюць
зачарпіўцца зак., лбцца,
-аіўцца, часцей зачэрпнуцца
зачарпиўць зак., “Іў, “нёш,
-пё, -пём, няцё, -іІўць,
часцей зачэрпнуць

зачарецвёлаець

[сцьве]

[сьць] -цю

зачарсцвёлы [сцьве]
зачарсцвёць [сцьве]

зак.,

-ёю, гбеш, -бе, -бюць
зачарціць зак., зачарчу, зач.эрцім,

-ціць, “цяць

зачарэпаць абл., зак., -аіе,

зачыкіляць разм., зак., -Яяю,

зачасйны і зачэсаны
зачасіцца зак., зачашуся,
зачэшашся [сься], -шац-

зачын літ. і разм., -цу, -не,

-асш,-ае, -аюць

ца, -пуцца

зачасйаць зак., зачашу, зачэшаш, -ша, -шуць
зак.
разм.,
зачаставаць
-тую, -тусш, -туе, -тўюць
зачаеціць [сьці] зак., зача[сьці],
зачасціш
шч,
“ціць, -цім, -ціцё, -цяць і
пачасціць
зачатак біял, -тка, -тку,
-ткаў
біял,
зачаткавасць [сьць]
-цю
зачаткавы біял.
зачаты
зачаўкаць разм., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
зачаўраць разм., зак., -аю,
-аёш, -ае, -аюць
зачахлёны

зачахліць зак., -лю,

-ліш,

гліць, -лім, -ліцё, -ляць
зачахлы

зачахлйцца незак.,

-Яецца,

“яюцца
зачахляць незак., -яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
зачахнуць зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць
зачпёцца,
зак.
зачацца
-пўцца
зачацце [цьце] -цці
зачаць зак., “нў, -чнёш,
-чиб, -чпём, -чняце, -чиўць
зачвякаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зачмуриць разм., зак., зачмурў, зачмўрыш, “рыць,
“раць
зачмуціць разм., зак., зачмучў,

зачмўціш,

-ціць,

-цяць

зачмыхаць зак., -аю, -аеш,

-ягш, -Яе, “яюць
зачылікаць зак., -аю, -аеш,
гае, “аюць
-паў
зачынальнік -ка, -ку, -каў
зачынальніца -цы, -ц
зачынацца незак. -аецца,
гаюцца

зачынаць пезак., -йю, -беш,
-ае, -4юць
вачыпены
зачыніцца зак., зачыпдся,
зачыпішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -іяцца
зачыніць зак., зачыню, зачуытпіш, -піць, -нім, -піце,
-іяць
зачыиншчык -ка, -ку, -каў
зачиншчыца -цы, -ц
зачыняцца незак., -яюся,
-яецца,
-яешся (сься;
-яюцца

зачыняць незак., -Яю, -яеш,
яе, “яюць

зачырванёлы
зачырванёць і зачырванёцца

зак.,

адпаведна

-ёю,

-ёеш, -бе, -бюць; -ёюся,
-ёецца,
[сься]
-бешся
-бюцца.
зачырваніць зак. зачырваню,

зачырвёпіш,

-гпяць;
“ілі

зачырваніў,

-ііць,

-іла,

зачыркаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зачырыкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зачыстка -тцы [с"ц], -так
зачысціцца [сьці] зак., -ціцца, “цяцца

зачысціць [сьці] зак., зачызачысціш [сьці],
шчу,
“під, “ЦЯЦЬ

зачытаны
зачытацца зак., -фюся, -4ешся [сься], -аецца, -Яюцца

-ае, -аюць
зачмякаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зачбе -су, -се, -саў
зачўмлены
зачухапы
зачўхацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
зачуўхаць разм., зае., -аю,
-аеш, -ае, “аюць

зачытаць зак., -5ю, -аеш,
-бе, -дюць
зачіітванне [цьне] -ині
зачытвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься];
-гаешся
гаюцца

-ўе, -ўюць
зачхацца зак., аюся, -аешся [сься], -ёецца,, -бюцца
зачхаёць зак., -4ю, -деш, -ёе,
-аюць

-деш, г8е, -аюць
зачышчэнне [цьце] -ппі
зачэзнуць разм., зак., -НУ,
пеш [зьне], -пе, -пгуць
зачп -па, -пе, -паў
зачэпка -пцы, -пак
зачэплены
зачэпліванне [пьпо] -нипі
,
ся
ію
-а
,
к.
за
пе
а
ц
ц
а
в
і
л
зачэп
,
ца
ец
-а
я
с
ь
с
(
я
с
ш
с
га
гаюцца і зачапляцца

зачўць абл., зак., -ўю, -ўеш,

зачикаць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць
зачыкільгаць разм., 8ак.,
-4ю, -беш, -4е, -аюць
зачыкільгікаць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

зачітваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зачышчаны
зачышчацца незак., -аецца,
,
-аюцца
Ю,
-4
,
к.
ва
не
ь
ц
ё
ч
ш
ы
зач

зашпіліць

278

зачэнліваць

МЛММММЛМЬХИМЛНТЛМТЦМАЭНЙЁЙЎЙЁЙЙДДФДДДЛАААДДДААЬМЬАААААААААААААААААААА

-аю,
зачэпліваць хезак.,
-аеш, -ае, -аюць і зачапляць
зачэпны
зачэпшчык -ка, -ку, -каў
зачэтцчыца -цы, -ц
зачэрнены
зачбрнівацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
-аю,
лезак.,
зачзрпіваць
“аеш, -ае, -аюць
зачэрпаны
зачэрпацца зак., -аецца,
'
-аюцца
зачзрпаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
зачэрпвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
кезак.,
зачзриваць
-аеш, -ае, -аюць
зачэрпнуты
зачэрпнуцца зак. -пецца,

-пуцца і зачарпнуцца
зачэрпнуць зак., -пу, -неш,
-пе, пуць і зачарпнуць
зачэрчаны
зачэрчванне [ньпе] -нпі
зачэрчвацца незак., -асцца,
гаюцца

зачэрчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зачзсапы часцей зачасаны
зачзсванне [пьне] -ппі
зачзсвацца незак.,
-аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца
:
зачэсваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зашавяліцца зак.,

зашавя-

люся, зашавёлішся[сься],
-ліцца,

-лімея,

-ліцеся,

-ляцца
зашавяліць захк., зашавялю,
зашавёліш,

-ліць,

-лім,

-ліце, -ляць

зашалудзівець разм., зак.,
-ето, -вет, -ее, -еюць
зашаляваны с зашалёвацы
зашаляваць зак., зашалібю,
-0еш, -юе, зоюць
зашаляецёць
[сьце]
зак.,
зашаляшчу, зашалясціш
[сьці], -ціць, -цім, заша-

лесціцё, зашалясцёць
зашамацёць зак, зашамачў,
зашамаціш,
-ціць,

-цім, -ціцё, -цяць
заш4мкаць зак., -аю, -аеш,

-8е, -аюць
зашапацёць разм., зак., зашапачу,:зашапаціш, -ціць,
гцім, -ціцё, -дйць
зашаптацца зак. зашапчўся, зашэпчашся [сься],
-чацца, -чуцца
гашаптаць зак.,
заіпапчу,
зашэпчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
зашапялявіць разм,

-Яўлю,
-ЯВЯЦЬ

-явіш,

зак.

-явіць,

зак,
разм,
зашапяляць
-яю, -ясш, -яе, -яюць

зашараваць зан., зашаруўю,
-ўсш, -ўе, “ўюць
зашаранёлы
зашаранёць зак., -бе, -ёюць
вашаркаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашархацёць і зашарахцёць
вак., для абодвух
-цЯць

-ціць,

зашарыць разм., зак., -рУ,
-рыш, -рыць, -раць

зашар5ць і зашароццазак.,
адпаведна

-е,

-юць;

-бецца, -Эюцца
зашастаць зак., -аю,

-аеш,

-ае, -аюць
зашвартаваны.
зашвартавйцца зак., -тўец;

ца, “тўюцца

-тўю,
зашвартаваць зак.,
-тўеш, -туе, -туюць
зашвартоўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца

зашвартбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

зашклёны

зашкліцца

С

зак.,

-ліцца,

-ляцца

зашкліць зак., -шо, -ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, “ляць
зашклйцца хезак., -яецца,
,
-яюцца
зашкайць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць

зашкодзіць зак., -джу, -дзіш,
.

-дзіць, -дзяць

зашкрабаць зак., -аю, -аеш,
,
-ае, -аюць
зашлёпаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і зашлопаць
зашліфавіцы і зашліфбваны

зашліфаваць

зак.,

“фуеш, -фўе, -фўюць

-фую,

зашліфбўванпе [пьне) -ппі
зашліфобўвацца незак., -аецца, -аюцца
зашліфоўваць хезак., -аю,
-аеш,-ае, “аюць
зашліфобўка -ўцы
зашлпаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
зашлёпаць

зашмальцаваны і зашмальдбваны
зашмальцавацца зак., -аўюся, -уўешся [сься], іў-

ецца, -цўоцца

зашмальцаваць зак.,

-цўеш, -пўе, -цўюць

-цўю,

зашмальцбўвацца
незак.
-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

зашмальцбўваць
незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
зёшмарга зёашмарзе, з4шмарг і -гаў
зашмаргиўты і зашмбргпуты

зашмаргиўцца зак., -пёцца,
-нуцца і зашмбргиу цца
зашмаргиўць
зак,
ляў,
-пбш, -пё, -пём, -пяцё,
ліўць і зашмбргнуць
зашмат прысл.
зашмёбргаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зашмбргвацца кезак., -аецца, -аюцца
зашмбргваць гпезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашмбргнуты часуей заіцмаргнўты
зашмбргнуцца зак., -пецца,
-нуцца, часцей зашмар-

гнуцца
зашмбргнуць зак., -ну, -неш,
-пе, -пуць, часцей зашмаргиўць
зашмўляны
зашмўляцца зак., -ясцца,
“яюцца
зашмўляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
зашмыгаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашнарыць разж., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
зашнураваны
зашнуравацца зак., -рўюся,

-рўешся [сься], -руецца,

“руюцца,

заптураваць

зак.,

“рўеш, -руе, -руюць

.

-рую,

зашнурдўванйне [ньне] -нпі
зашшурбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
зашнурбўваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
зашныпарыць разм.,

зак.,

“ру, рыш, -рыць, -раць

запарыць разм., зак., -рУ,
срыш, -рыць, -раць
зашбргаць зак., -аю, -асш,
-ае, “аюць
зашпаклёваны і зашпакаявапны
зашпаклёўваппе [ньпе] -нпі
незак.,
зашпаклёўвацца
-аецца, -аюцца
зашпаклёўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашпаклявіцы і зашпаклёвапны
зашпаклявацца зак., -люецца, -ліююцца
зашпакляваць зак.,

-ліою,

-ліоеш, -люе, -лююць
заштпарыць разм., зак., -рУ,
“рыш, -рыць, -раць
зашпацыраваць зак., -рую,

“рўеш, -рўе, -руюць

зашпілены

зашпіліцца зак.,

ся,

зашпілі-

зашпілішся

[сься],

“ліцца, -лімся,
-ліцеся,
-ляцца
зашпіліць зак., зашпілю,
д
зашпіліш, -ліць, глім, -ліце, -ляць
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зашлільванне

зашчэнка
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зашлільванне [цьне] -нні
зашпільвацца г зашпіляцца
незак., адпаведна

-аюся,

-аецца,
(сься)
-аешся
-яюся, -яешся
гаюцца;
[сься], -яецца, -Яюцца

зашпіляць
зашцшльваць і
-аю,
адпаведна
незак,

-асш, -ае, -аюць; -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
зашпілька -льцы, -лёк
-тўю,
зашилінтаваць зак.,

“туеш, -тўс, -тўюць

зашпліптоўваць незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
зашпунтаваны
зашпунтавацца зак., -тўец-

ца, тўюцца

зашнуптаваць зак., -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
заштунтбвачны
зашкунтбуванне [ньне] -нні
незак.,

зашпунтоўвацца

-аецца, -аюцца
зашпунтбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашпунтбўка -ўцы

зашаўрвацца разм., незак.,

-аецца, -аюцца

зашпўрваць разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

зак.,
зашпурлёць разм,
-яю, -яеш, -йе, -яюць
зашпурнўты разх.
Зак.,
зашпуриўць разм.,
яў, -пбш, -нё, -нём, -ня-

цё, -нўць

зашрубаваны
зашрубавацца зак., -бўецца,
,

-буюцца

-бўю,
зашрубаваць зак.,
“бўеш, -буе, -бўюць
зашруббўванне [ньне] -нні

запруббўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
зашрубоўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
заштабнаваны шав., кравец.
заштабнаваць

зак.,

-иўю,

-иўеш, -нўе, -іўюць

заштампаваны

заштампаваць зак.,

-паўю,

-іўеш, -пўе, -пўюць
заштампоўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

заштармаваць

мар.,

зак.,

-муе, -муюць

заштарміць мар., зак., міць,
мяць

заштатны
заштбраны
заштбрванне [пьпе] -ппі
заштбрвацца

разм.,

“аецца, -аюцца

заштбрваць

пезак.,

зак.,
-аю,

гаеш, -ас, -аюць
зак.,
разм.,
заштбрыцца
[сься],
-руся, -рышся

“рыцца, -рацца
заштбрыць зак., -ру, -рыш,
'
“рыць, “раць
заштрыхаваны

зазак.,
заштрыхаваць
-ўе,
-ўеш,
штрыхўю,
-ўюць
заштрыхбўгванне (пьне] -нні
незак.,
заштрыхбўвайца
-аецца, “аюцца
заштрыхбўваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
заштрыхбўка -ўцы
заштукаваны
заштукавацца згак., -кўецца,
-кўюцца
-Еўю,
захк.,
заштукаваць
зіўсш, -кўе, -кўюць
заштукбўванне [ньне] -ппі
заштукбўвацца гезак., -аецца, -аюцца
заштукбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

заштўрханы
заштўрхацца разм.,
-аюся, -аешся [сься],
ца, -аюцца
заштўрхаць зак., -аю,
-ае, -аюць
заштўрхваць хкезак.,

зак.,
-аец-аеш,
-аю,

часцей

-аеш, -ае, -аюць,

заштурхбўваць
заштурхнуты
заштурхнўць

-ябш, -цб,

зак,

-нём,

-ну,

-няцё,

-нўць

незак.,
заштурхбўвацца
-аецца, -аюцца
заштурхбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць і заштур-

хваць

.

заштылець мар., зак.,

-ее,

-еюць
незак.,
заштэмпелёўвацца
-аецца, -аюцца
незак.,
заштэмпелёўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
заштэмпеляваны

заштэмселяваць зак., -люю,
-люеш, -люе, -лююць
зашугаць разм., зак., -ёе,
-АЮЦЬ
зашумёць зак., -млю, -міш,
-міць, -мім, -міцё, -мяць
зашурпаціцца і зашурпацець разм., зак., адпавед-

на -ціцца, -цяцца; -ее,

:
-еюць
зашуршёць ё зашуршэць
зак., для абодвух -шу,
ацыі, “шыць, “шым, -цыадпаведна
-паць;
цё,
апёў, -шала, -шалі; -шэў,
'
-шла, -шэлі

зак.,
зашушўкацца разм.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
зашушўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зашчабёпены буд.
зашчабёсньванне [пьпе] -ппі
зашчабсньвацца

незак.,

гаецца, -аюцца

вашчабёцьваць кезак., -аю,

-аецйг, -ае, -аюць
зашчабяніцьзак., -шо, -пішт,

зИць, -нім, зашчабеніцё,
зашчабяняць
зашчабятаць зак., зашчабячу,
зашчабёчаш, -ча,
“чуць

зашчаміцца зак.,

зашчам-

ліся, зашчэмішся [сься],
-міцца, -мяцца

зашчаміць зак., зашчамлю,
зашчэміш, -міць, -мяць
зашчамлённе [пьпе] -зпі
зашчамляцца кезак., -Яюся,
“яешся
[сься],
-яецца,
-яюцца, часцей зашчэмлі-

вацца
зашчамляць

незак., -яю,
-йеш,: -Яе, -яюць, часцей
зашчэмліваць

зашчапзашчапіцца зак.,
люся, зашчэпішся [сься],
-піцца, -пяцца
зашчапіць зак., зашчаплю,
зашчэпіш, -піць, -пяць
зёшчарка -пцы, -пак і зашчэнка

зашчапляцца незак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
гяешся
гяюцца, часцей, зашчбплівацца
незак., -яю,
зашчапяйць
-Яеш, -яе, -яюць, часцей
зашчэялізаць
зашчацінець разх., зак., -ее,
-еюць
зак.,
зашчацініцца разм.,
-ніцца, -няцца
зашчобўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зашчбўквацца кезак., -аецца, -аюцца

зашчбўкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашчоўкнуты
зашчоўкнуцца зак., -пецца,

-нуцца

зашчбўкнпуць зак., -ну, -неш,
-це, -нуць
зашчочныанат.
:
-міць,
зак.,
зашчымёць
-мяЯдь

зашчыпёныразх.
зашчыпаць

зак.,

зашчып-

-ле,
зашчыплей,
лю,
-люць; зашчыплі, “це, і
-ае,
зашчыпію, -ёеш,
гаюць; зашчыпай, -йце
зашчяпваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашчыппўты

зашчыпиўць зак., -нў. -пёш,
-пб, -иём, -пяцё, -пуць

зашчітак абл., -тка,

-тку,

-ткаў

зашчэмлены

зашчэмлівацца хезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца і зашчамляцца
зашчэмліваць незак. -аю,
гаеш, -ае, -аюцьі зашчамляць

зашчдпка -пцы, -пак, часцей
зашчапка

зберагчы
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зашчэплены

ААА

,

зашчэплены

зашчЭплівашце [ньне] -нпі
зашчэплівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца і зашчапляцца

-аю,
зашчэнліваць хезак.,
“аеш, -ае, -аюць і зашчап,
ляць

зашыбавіць зак., зашыбўю,

.

-ўеш, -ўе, ўюць

зашыванпе [ньпе] -пні
зашывацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься]
гасшся
-аюцца

зашываць нкезак., -81, -аеш,
-4с, -йюць

зашиыішыанат.
зашыкаць разм., зак. -аю,

.
-асш,-ае, аюць
зашыпёць зак., -плю, -ііш,
-піць, -пім, -піцё, -пяць
зашырбка прысл.
зашырбкі
зашыты
зашиўка -ўды .

зашыфраваныі запыфрбваны

-рую,

зак.,

зашыфраваць

“рўеш, -рўе, -рўюць

запыфрбўванне [ньпе] -нні
незак.,
зашыфрбўвацца
-аецца, -аюцца
зашыфрбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зашыфробўка разм., -ўцы
зашыцца разм., зак., -ыюся,
-ияецца,
-мешся [сься],
-поцца
зашыць зак., -ыю, -ыеш,
-Ые, -Ыюць
зашрхлы разм.
зашэрхнуць разл., зак., -не,

гуць; зашэрх, -хла, -хлі
заюрыць разм., зак., -ру,

“рыш, -рыць, -рым, -ры-

цб
раць
заява -яве, -яў

заяў[сься],

зайвішся

“віцца, -вяцца

заявіць зак., заяўлю,
віш, -віць, -вяць
заяданне ([ньпе] -ппі
заядацца

незак.,

зая-

-бюся,

-дешся
[сься],
-бецца,
-аюцца
заядаць незак. -ёю, -беш,
-4е, -бюць
заядла прысл.
заядласць [сьць] -цю
заядлы
заязджаць

заяўляць незак., -яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
заяўнік -ка, -ку, -каў

заяўцпіца -цы, -ц
заяхкаць разм., зак.,

-аеш, -ае, -аюць
зйяц зайца, -цы, мн,

ці,

-цах

-цбў,

-цём,

-аю,

зай-

-цамі,

заячыі заёчы

заячына -пе ў заёчына

збавённе [пьне] -ипі

збавённы
збавёны
збавіцель -ля, -лю, -ляў і
збаўца
збавіцелька -льцы, -лек
збавіцельны
збавіцца зак., збаўлюся,
-віцца,
збавішся [сься],
-вяцца

збавіць зак., збаўлю,

зба-

віш, -віць, -вяць
збадзяцца разм., зак., -яю-

-ся, -яешся [сься], -яецца,
-яюцца

збаёданыразм.

збаёдаць і збаёдаваць разх.,
зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, -аюць; -дую, -дуеш,

дуе, дуюць
збажына -пё

збалаванасць [сьць] -цю
збалаваны
збалавацца зак., збалуюся,
гуешся
[сься],
-уецца,
“уюцца

збалаваць
зак.,
збалую,
-уеш, -уе, зуюць
збаламўціЦь разм.
зак.

збалапсавапасць [сьць] -цю
збаланеавённе [пьпе] бугтг.,
“ппі
збалансаваны
збалапсавацца зак., “суецца,

-сўюцца
збалансаваць

зак.,

-еўю,

-еўеш, -сўе, -еўюць
збалбатиўць разм., зак., зіў,
-иёш, -иб, -пём, -пяцё,

-иўць

збалёлы
збалёць і збалёцца (пра душу, сэрца) зак., адпаведна
-ёс, -ёюць; -бецца, -бюц-

ца

[ждж]

незак.

-4ю, -й4еш, -йе, -аюць

зайкарыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, “раць
зайлавецьзак., -се, -еюць

заясиёць і заясиёцца [сьне]
зак., адпаведна -бо, -бюць;
-вецца, -ёюцца
заяўка -яўцы, -явак

збалтавёпытэх.
збалтаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
збалтбўвапне [чыце] -нці
збалтбўвацца незак, “аецца,

-аюцца

збалтбўваць

збапкрутаваць зак.,

-тўю,

-тўеш, -туе, -тўюць
збапкруўціцца зак., -ўчуся

-ўціцц
[сься]
-ўціш
,
а,
ся
-ўцяцца, часцей абанк

рў-

ціцца

збанбк -пка, -цЕў, -пкбў
збапбчак -чка, -чку, -чкаў
збаразціць [зьні] зак., збаразию, збарбзпіш, -піць,

-пяць
збарбзпепы (зьпе] і збараз-

нёпы (зьнё]
збаўка разм., -ёўцы, -авак
збаўлённе [ньне] -нпі
збаўлены
збаўляцца незак., “яюся,
-яешся [сься],
-Яецца,
-люцца

збаўляць незак., -Яю, -яеш,
-Яе, -Яюць
збаўца хм., ДМ -цу, Т -цах,
мн. Р -цаў, часцей збавіцель
збаяцца зак., -аюся, -айпся
[айісься], -аіцца, -аімся, -аіцёся, -айцца

збаяць зак., збаю, збаеш,
збае, збаюць
збег [зьбе] -гу; (уцякач)
:

:

“та, -ту, -таў

збёгацца [зьбе] зак., -аюся,
-аецца,
[сься]
гаешся

-аюцца
збёгаць [зьбе] зак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

збёглы [зьбе] разм., прых,
наз.

Учу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць

заявачны
заявіцца разм., зак.,

люся,

зайўкаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
заяўлены
незак.,
заяўляцца разм.,
-Ятося, -Ясшся[сься], -Яецца, “яюцца

незак.,

-асш, -ас, -аюць

збац -па, -иё, -пбў

-аю,

збёгчы [зьбехч] зак., збягу,

збяжыш, -ыць, -мм, збежыцё, збягуць: збег, збёгла, -лі; збяніы, -ыце
збёгчыся [зьбехч] зак., збягуся, збяяаяшся (сься),
збяжіимся,
збяжіыцца,
збягуцца;
збежыцёся,

збёгся [хс], збеглася, -аі-

ся; збяжыся, -ыцеся
[зьбе] разм,
збедавацца
звак.,

ЗОЯДУЮСЯ,

-уешся

[сься], -ўецца, -ўюцца
збёдпенасць [зьбе] [сьць]

-дю
збёднены [зьбе]

збёдпіцца [зьбе] зак.. -ню-

ся, мішся [сься], -піцца,
-пяцца
збёдціць зак., -тю, -піш,
гніць, -няць і збядніць

зббжпаець [зьбе]

мат., -цю
збёяшы [зьбе] мат.
збераганце

-ші

[сьць],

[зьбе]

[пьпе]

зберагацца [зьбе] незак»
-аюся, -йешся [сься], -аецца, “юцца

зберагаць

[зьбе]

незак.»

-дю, -4еш, -4е, -4юць
зберагчы [зьбе]

[хч]

зберагу, зберажькзш,

-кбм, -кацё,

зак.,

-жа,

зборагуць;

збрашураваць
Р
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зберагчыея
ЛЬЬЬЬЬЕААЎАЁ

збярбг, зберагла, -лб, -лі;

зберажы, -ыце
зберагчыся [зьбе] [хч] зак.,
зберажэшся,
зберагуся,
-кбмся,
[сься], -жЭцца,
гжацёся, зберагуцца; збярогся [хс], зберагліся,
гябся, -ліся; зберажыся,
-ыцеся
зберажбилы
зберажэнне [зьбе] [ньпе]
-цні, -нняў
збівапне [зьбі] [пьпе] -нні
збівацца [зьбі] незак., -аюся, -йешся [сься], -аецца,
гаюцца

-аю,

збіваць [зьбі] незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-ка, -ку,

збіральпік [зьбі]

-каў
збіральніца [зьбі] -цы, -ц
збіральніцкі [зьбі]

збіральніцтва зьбі] -ве
збіральны[зьбі]
збіранне [зьбі] [ньпе] -ині
збірацца [зьбі] незак., -4юся, -йсшся [сься], -ёецца,
-бюцца

збіраць [зьбі] незак., -ёю,
-беш, -ае, “аюць

збітасць [зьбі] [сьць]

-цю

збіты [зьбі]
збіценшчык [зьбі] уст., -ка,
-ку, -каў
збіценшчыца

[зьбі]

уст.,

-цы, -ц

збіцень [зьбі] уст. збітню,
-ні
збіцца [зьбі] зак., саб'юся,

саб'ёшся [сься],

еаб'ёц-

ся [сься], -ізіцца, -ізяцца

зблізіць зак., “жу, -ізіш,
зіць, -ізяць

зблізку [ск] прысл.
зблудзіцца
і
зблудзіць

адпаведна
зак.,
разм,
зблудліў, збиўдзіш, -дзіць,

-дзяць; -дзіў, -дзіла, -дзілі; зблудасўся, зблудзішся
[сься], -дзіцца,

-дзяцца;

зблудзіўся, -ілася, -іліся
зблітапасць [сьць] -цю

зблітапы
зблітацца зак., -аюся, -асшся [сься], -аецда, -аюцца
зблытаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зблытвапне [пьне] -нпі

зблітвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца
зблытваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

збляднёлы

збляднёць зак., -ёю, -беш,
-бе, “ёюць

збляклы і зблёклы
зблякнуць зак., -ну, -пеш,
“пе, -пуць; збляк, -кла,
-клі і зблёкнуць
зббечныгорн.
зббжжа -кжы
збожжаачаетка -тцы [етц]
збожжаачышчальны
збожжавы
збожжавытвбрчы
зббжэжавыя наз.
збожжагандлёвы

збожжазакупкі -пак, адз.
зболаказакупка, -дцы

ца, сабёмся, саб'яцёся,
[зьбі],
саб'юцца; збіўся

збожтказдатачны
збожжказдатчык [9ч]

гіцеся

збожжаздача -чы
збожэжакамбайн -на,
-наў

збілася,

збіліся;

збіся,

збіць [зьбіць] зак. саб'ю,
саб'ём,
саб'е,
сабёш,
збіў
саб'юць;
саб'яцё,
[зьбі], збіла, збілі; збі,
-іце

зблаяіўлы разм.
зблажзць разм., зак., -5ю,
-беш, -5е, -Эюць

зблазнаваць зак., -нўю, -пўеш, -пуе, -нуюць
зблакіравацца зак., -рўюся,
“руешся [сься], -рўецца,
г“руюдца
зблакіраваць зак., -рўю, -рУ-

.
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е
зблёклы часцей збайклы

зблёкпуць зак., -пу, -неш,

спе, -пуць;

зблек, -кла,

гклі, часцей зблякнуць

збліжанаець [сьць] -цю
збліжапы

збліжацца
-сшся

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

“аюцца
збліжаць незак., -8ю, -аеш,
-4е, -аюць

збліжэнне [пьпе] “ші
зблізіцца зак., -ркуся, -ізіш-

зббйка збойцы, збобсі

збоку прысл,
зббльшага прысл.

збор -ру, -ры, -раў
зббрачны
зббрка -рцы, -рак

зббрлівасць [сьць] -цю
зббрлівы
зббрцае наз., грам.
зббрна-разббриы буд.

зборпасць [сьць] -цю

ка-

зббрпая (спартыўная
манда) наз.

зббрнік -ка, -ку, -каў
зббрны
зббрия -пі, -пяў
зббршчык -ка, -ку, -каў

зббршчыца -цы, -ц
зборы -раў
зббрышча -чы, -ч і -чаў
зббўтаны
зббўтацца зак., -аецца, -аюц-

ца

збоўтаць зак.,

-аеш,

-аю,

-ае, -аюць
зббўтвапне [ньне] -нпі
збоўтвацца незак.,

-аецца,

-аюцца

зббўтваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
збоч разм., прыса.

зббчваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зббчыцца зак., -чуся, чыш-

ся [сься], -чыцца, -чац-

ца

зббчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць; -чыў, -чыла,
збрадзіцца спеу., зак., збрб-

дзіцца, -дзяцца

збрадзіць спец., зак., збра-дзіць,
даў, збрбдзіш,

-бвак,
збожжанарыхтбўкі
адз. збожжапарыхтоўка,
бўцы

збожкапарыхтбўчы
збожжанарыхтоўшчык -ка,

-ку, -каў
зболіжапагрузчык [шч] -ка,
-ку, -каў
зболскапастаўкі -авак, адз.
зболекапастаўка, -аўцы
-дзе,
збожжаправбд -да,

гдзім, -дзіце, -дзяць; збра-

дзіў, -іла, -ілі; збрадзі,
-іце
збракавяны і збракбваны
-кую,
зак.
збракаваць
-ўеш, гуе, зўюць

збратацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
збрахацца разх., зак., збрашуся, збрэшапся [сься],

гацца,

-шуцца;

збра-

-ка, -ку,

хаўся, -алася, -аліся; збра-

-льце,

збрахйаць разм. зак., збратшў, збрэшаш, -ша, -шам,
шаце, -шуць; збрахаў,
“Ала, -алі; збрашы, -ице

-каў

збожжапрыёмны

зббі [ойі], -бяў

чылі; -ч, -чце

-ку, -каў

.
.
.
ў
а
д
збожжапрыёмнік

збожжафуражцы
збой -бю, -бі [ойі], мн.

збожжапўльт -льта,
-льтаў

збожжасклад -да, -дзо, -даў

збожжаскладальпік-ка, -ку,
“каў

збожжастбй -ою, -оі [ойі]
збожжасхбвішча -чы, -ч ёі
-чаў
збожжаўббрачны
збожжаўббрка -рцы
збожжафураж -уў, зка

шыся, -ыцеся

збрахиўць разм., зак., -НУ,
-гпбш, -пё, -пём, -пяце,
ліўць; -пўў, -иўла, -иўлі;
,
гні, -піце

збрашураваны і збрашуровапы

збрашураваць

зак.

-рўсш, -рўе, “руюць

-рўю,
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збраяносец

зважыць
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збраянбсец збраяпбсца, -цу,

.
ў
ца
збраярбб -ба, -бе, -баў, часцей збрбйнік

зброд -ду, -дзе

збрбдзхванине [пьне] спец,
-пці
зброджвацца спец., незак.,

-асцца, -аюцца

спец.

збрбджваць

незак.,

Заю, -аеш, -ае, -аюць

збрбдлівасць [сьць] -цю

збрбдлівы разм.

збрбдны зневаж.
:
збросвы
збрбйнік -ка, -ку, гаў

і

збрбснець [сьпо] зак., -ее,
-еюць
,
збрбя -бі [ойі]
збрудзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -Дзяць

збруевы (пра прадметы вупражы)
.
збруйны

збруя -ўі [уйі]

збрывённе [пьне] -нпі
збрывацца незак., -аецца,
-йюцца
збрываць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -Аюць

збриджаны разм.

збрыдзець разм., зак., -ее,
-еюць; -еў, -ела, -елі ёі
збрыднуць
зак.,
разм.,
збрыдзіцца
“джуся, -дзішся [сься],
-дзіцца, -дзяцца; -дзіўся,
-дзілася, -дзіліся; -дзься

[цься], -дзьцеся [цьце]

збрыдзіць разм., зак., -джу,
-дзяць;

-дзіў,
-дзіла,
-дзілі;
збрыдзь, -дзьце [цьце]

збрыднуць разм., зак., -не,
-пуць; збрыд ў збрыдпуў,
збрыдла

іё

збрыдпула,

збрыдлі і збрыдпулі, часцей збрыдзець

збрыкетаваны
збрыкетавёаць
зак., -тўю,
-тўеш, -тўе, “тўюць
збрысці [сьці] разм., зак.,
збрыдў, -дзёп, -дзё, -дзём,

-дзяцё,

-дўць:

збрыў,

“ыла, -ыло, -ылі; збрыдзі,

“іце
збраты
збрыць зак., -ю, -йпеш,
-ые, -шюць; -ыў, яла,
змылі; -ый, -вйце
збудаванце
“нняў

[пьпе]

“ші,

збудаваны і збудбвапы
збудаваць
зак.,
збудую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

збўджаныраз.

збудзіцца разм., зак., збуджуся, збўдзішся [сься],

“дзіцца,

-дзяцца;

збудзіць разм., зак.,
збудзіш,
дзяў,
-дзяць; збудзіў,
«дзілі; -дзі, -дзіце

збу-

“дзіць,
-дзіла,
,

збудбваны часцей збудаваны
збузаваныразм.
рэчы)
(пра
збузавацца
збузуецца,
разм, зак,
збузуюцца
збузавёць (пра рэчы) разм,

збузўю, -ўсш,

-ўюць
збуптавёцца

разм.

-ў8,

зак.,

збунтуюся, -уешся [сься],

зўецца, -ўюцца

збрбйны
збрбенелы [сьпе]

-дзіць,

-дзіся, -дзіцеся

зак.,

збраярбб

-дзіш,

дзіўся, -дзілася, -дзіліся;

збу-

зак.,
разм.,
збунтаваць
збуптўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
,
збўраны разм.
збурыць разм., зак., збуру,
зоўрыш, -рыць, грым, -рыце, -раць

,
збуцвёлы [цьве]
збуцвёць [цьве] зак., -ёе,
-ёюць
збуйлы
збуяць зак., -яе, -яюць
збыванне [пьне] -нні
незак., -аёецца,
збывацца
-Яюцца
збываць незак., -4ю, -аеш,
-йе, -4юць
збыт збыту, збыце
збытаві
збытак разм., -тку
збыткбўнаець [сьць] -цю
збытчык [чч] разм., -ка,
-ку, -каў
збыцца
зак.,
збудзецца,
гдуцца; збыўся, збылёся,
збылбся, збыліся
збыць зак., збуду, -дзеш,
-дзе, -дуць; збыў, збыла,
збылб,
збылі;
збудзь,
збўдзьце [цьце]
збэйсаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
збзеціць [сьці] разм., зак.,
збэшчу, збэсціш [сьці],

-ціць, -цяць; -ціў, -ціла,

-цілі; -ці, -ціце

збэшчаныразм.
збяганне
[зьбя]
[ньне]
-ппі
збягацца [зьбя] незак., (збірацца, сытодзіцца) -асцца, -аемся, -аецеся, -4юцца; збягаўся, -алася, -аліся; -ёйся, -айцеся; (пра
тканіны) -аецца, -аюцца;
(пра малако) -ёецца
збягаць [зьбя] незак., -йю,
“дсш, -4е, -аюць; збягаў,
“ала, -алі; -ёй, -дйце
збядпёлы [зьбя]
зблдиёбине [зьбя]
[пьне]
“нпі
збядиёць. [зьбя] зак., -бю,
“веш, -ёс, -ёюць
збядпіць [зьбя] зак., -ниб,

-віш, -ціць, -пім, збедні-

цё, збядняць, часцей збёд.
піць

збядняцца

[зьбя]

незак,

-юся, -ясшся
-яецца, -Яюцца

[сься],

зблдцяць
[зьбя]
незак,
-яю, -яеш, -яе, -яюць

збялёлы [зьбя]
збялёць [зьбя]

зак. -ёю,
,

-беш, -ёе, -ёюць

збянтэжана [зьбя] прысл.
збяптэжанаець

[зьбя]

[сьць] -цю

збянтэжаны [зьбя]
збяитэжваць [зьбя] незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
збянтэжыцца [зьбя] зак.,
-куся, -кышся [сься],
-кыцца, -жацца
збянтэжыць

(зьбя]

зак,

загу, кыш, -жыць, -жаць

звабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць; -біў, -біла,

-білі, зваб, звабце [пц]

зваблівы
звада -дзе, -д, часцей звад-

ка
звадзіць зак., зваду, звбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць
звадзянёць зак., -ёе, -ёюць
і адвадзянёць

звйдка [тк] -дцы [цц], -дак

і звада
звадкавальнік [тк]
-ка, -ку, -каў

звадкавёцне

[тк]

спец.

[ньне]

спец., -нпі
звадкаваны [тк] спец.
звадкавацца [тк] спец., зак.,

“куецца, -кўюцца

звадкаваць [тк] спец., зак.,
-іўю, -кўеш, -куе, -кўюць

звадкбўвацца [тк] спеў. не-

зак., -аецца, -аюцца
звадкбўваць [тк] спеўу., незак., -аю, -аешп,-ае, -аюць
звадлівы часцей звадны

зваднік -ка, -ку, -каў
звадціца -ды, -ц
звадніцкі
звадніцтва -ве

разхм., пезак.,
звадцічаць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
звадны і зрадлівы
звадны спец.
звадыяцкі
звадыйш і звадыйка адпа-

ведна -ша, -шу, -шаў; -кі,
ску, -к і-каў
звадыйшка разм., -шцы,

-шак
зважаць пезак., -4ю, -аеш,
-йе, -юць
зважпа прысл., часуей паванна

зважны часцей паважпы

зак,

зважыцца
-кыпся

ца, -жацца

звяжыць

[сься],

-жуся,

-Ккыц-

зак., -жу, -кыш,
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звазіць

зверзці
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экыць, -жаць; -ліыў, -кыла, -кылі; зваж, звёжцо

,

[шц]

звазіць зак., зваў, звозіш, -віць, -зяцьў, звазіў,
гіла, -лі; звазі, “іце

звалакацне і звалакванне
[ньце] дая абодвух -нпі
звалакацца і звалаквацца
пезак., адпаведна

-аюся,

[сься], гаецца,
-бешся
-асшся
-бюцца; -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца
звалакйць і звалакваць, незак., адпаведна -йю, -деш,

-ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
“аюць
звалачны
звалачы зак, звалак, звалачэш, -чэ, -чом, -чацё,
звалакў ЦЬ; звалбк, звалакла, -лб, глі; звалачы, лаце
звалачыся зак. звалакўся,
звалачэшся [сься], -ч5цца, глбмея, -чацёся, звалакўцца; звалбкся, звалаклёся, -лбся, -ліся; звалачыся, ляцеся
звалены
зваліцца (скінуцца з чаго)
зак., звалюся, звёлішся
-ліцца,

[сься],

-ляцца;

зваліў ся, -ілася, -іліся;
зваліся, -іцеся
зваліць зак., звалю, звёліш,
“ліць, -ляцьў, зваліў, -іла,
лі; звалі, -іце
звалка -лцы, -лак
звалбчаны

звальванне [ньпе] -нні

-аюся,

незак.,

звальвацца

ўсься], -аецца,
аешся
-аюцца
звальваць незак., -аю, “аеш,
-ае, -аюць

званкдовы
звёпне [ньпе] -цпі, -ппяў
званбк -цка, -пку, -акоў
звацбчак -чка, -чку, -чкаў
званбчкавыя бат., наз.
звапбчкі бат., -каў, адз.
званочак, -чку
зваичэй прысл.
званчэйшы прых.
званчэць незак., -Эе, -Зюць
званы
зваражыць зак, зваражу,
зварожжыш, -жыць, зкацьў
зваражыў, экыла, -жылі;
-жы, -кыце
зварапы

зварачацца незак., -біюся,
[сься], -ёецца,
аешся

-поцца, часцей звяртацца
зварачаёць незак., -аю, -аеш,
-де, -аюць, часцей звяртаць

зварачны
зварвапне [ньпе] -пні
зварвацца незак., -аецца,
-аюцца

зварваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зварка -рцы, -рак

зварнаець [сьць] тэг, -цю
зварны тэг,

зварбт -бту, -бце, -бтаў
зварбтак грам., -тка, -тку,
“ткаў
зварбтна-паварбтны
зварбтна-пастунаааны
зварбтнасць [сьць] З
звардтны
зварбчванпе [пьпе] -нні
зварбчвацца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца, часцей звяртацца
зварочваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць,

часцей звяр-

незак., -Яюся,

.
таць
зварухиўцца зак, -аўся,
-нёшся [сься], -нёцца,

звальняць незак., -яю, -яеш,
-яе, “яюць
звальцаваць зак., ліўю, -цуеш, -цуе, -дўюць

зварухиўць зак., гаў, -иёш,
16, -лём, -няцё, -пўць
зваршчык ка, -ку, -каў
,
зваршчыца -цы, -ц
зварицца зак., зварыцца,

звальнёнце (пьне] -нпі
звёальны
звальняцца

-Яешся

[сься],

-яецца,

-гяюцца

звальшчык -ка, -ку, -каў
звальшчыца -цы, -Д
звалялы
зваляцца зак., -Яецца, -Яюцца
званар -ра, -ру, -роў
звандраваць

разм.,

зак,

-рую, -руеш, “рўе, -рўюць

званёц,

бат,

-паў,

-нцы,

-нцбў
званітаваць разм., зак., -тўс;
“тавала

званіца зцы, -Ц
звапіць пезак., звашо, зпбпіш, -піць, -пяць; званіў,
“іла, “ілі
звапічны
званкі бат., -коў

“нёмся, -пяцёся, ліўцца

ца
ац
зварыць

;
2
звару, звё-

зак.,
рыш, -рыць, “рым, -рыце,
-раць

звар'яцёлы
звар'яцёць зак., -ёю, -веш,
-ёе, -бюць

звастрицца зак., звострыцца, -рацца; звастрыўся,
залася, -ыліся
звастру,
звастриць зак,
звбстрыш, -рыцр, -раць;

зваць йезак., завў, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, “вуць;
зваў, -ёла, -ёлі; заві, -іце
звалвацы раз.
зваяваць разм.з зак., зваюю,

лбеш, -0е, -дюць
звёданы [зьве]
звёдаць [зьво] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
звёдваць [зьве] незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
звёдзены [зьве]
звезены [зьве]

звбзці [зьвесьці] зак., звя-

зу, -збш, -зё, -зём, звезяцё, звязўць; звёз, звёзла,
звбзлі [зьлі]; звязі, -іце

звёйваць [зьве] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
звекаваць [зьве] зак., звякўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
звёку [зьве] прысл.
[зьве]
звелікадушнічаць

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

звенавы і звеннявы [зьве]
прым., наз.

звер [зьве] -ра, зры, мн.
звяры, -роў
звераббіі [зьве] бат., -6ю,
[ойі]: (палаўнічы)
і
-бя, -бю, -бяў
звераббйны [зьве]
зверавата [зьве] прыся.
зверавётасць [зьве] [сьць]
-дю
звераваты [зьве]
зверагадбвеці зверагадбўца, зверавёд [зьве] адпа-бўцу,

-бў-

“ДУ, -цаў;

“да,

ведна -бўца,
цаў;

“ДЫ,

“дзе, “даў

зверагадбўля і зверавбдства [зьве]

[цтв] адпавед-

на -лі; -ве

зверагадбўчы і зверавбдчы
[зьве] [чч]
звераджаць [зьве] незак.,
-аю, ёеш, -ае, “ёюць

звералёў [зьве] -бва, -бве,
-бваў
звералбўпны [зьве]
звералёўства [зьве] звёраны [зьве]
зверанй і зверанё [зьве]
рознаскл,

для

абодву?

РДМ -пяці, Т -пём, мн.
-пяты, -пят, -нятам, -нЯтамі, -нятах

зверападббны [зьве]
[зьве]
зверапрамыслбвец

уст., -бўца, -бўцу, -ёўцаў

зверасаўгае [зьве] -са, -се,
-саў

звастрыў, -ыла, -ылі
звацца незак., завуся, -вёш-

зверафёрча [зьве] -мы, -м
і-маў
звёргпуты [зьве]
звёргпуць [зьве] зак., звёрг-пу, -пеш, -пе, -пуць;

-вяцбся, -вўцца; звёўся,
алася, -ёліся; завіся,-іцося

разм.,
зак., звярэў, -зёш, -3б,
-зём, зворзяцё, звярзуць;

ся [сься], -вбцца, -вёмся,

звёрг, -гла, “глі
звёрзпі [зьверсьці]
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зверзціся

звыкласць

АБУ

звёрз, звёбрзла, звёрзлі,
часцей звярзці
звёрзціея [зьверсьці] разм.,
зак., звярзёцца, -зўцца;
звёрэся [сься], звёрзлася,

часцей звярз-

звёрзліся,

ціся
звёрка [зьве] -рцы, -рак
звёрнуты [зьве]
звёрскі [зьве]
звбрства [зьве] -ве, -ваў
звёрстваваць [зьве] незак,
-Уе,
-уеш,
звёрствую,

-уюць

зверх [зьве] прыназ.
звёрху [зьве], прысл.
з верху да шзу [зьве]
звёршаны [зьве]

звёршчык [зьве] -ка, “ку,
-каў
звёршчыца [зьве] га", -ц
зверынй [зьве] звёрыцца [зьве] зак., -руся, рышся [сься], -рыц-

ца, -рацца

зверыць [зьве] зак.,
“рыш, -рыць, -раць

-ру,

звёсіцца [зьве] зак., звёшуся, звёсішся [сься], -сіц-

звёсіўся,
-сяцца;
ца,
звёсься,
“лася, -іліся;
“сьцеся
звёсіць [зьве] зак., звёшу,
звёсіш, -сіць, -сяць; звёсіў, -іла, -ілі; звесь, -сьце
зак.,
[зьве]
звеславацца

звяслўюся, -ўешся, -ўсц-

ца, -ўюцца

звёсткі [зьво] -так, адз.
звёстка, -тцы [с”п]
звёсці [зьвесьці] зак. Звяду, -дзёш, -дзё, -дзём, зведзяцё, звядўць; звёў, звялё, -лб, -лі; звядзі, -іце
звбсціся
[зьвесьці]
зак.,
звядўся, звядзёшся [сься],
-дзёцца, -дзёмся, зведзяцёся, звядуцца; звёўся,
звялася, -лося, -ліся; звядзіся, -іцеся
звётраны [зьве]
звётрыць [зьве] зак., звёт-

ру,-рыш, -рыць, “раць;
-рыў, -ыла, -ылі; звётры,
“ыце
звёчара [зьве] прысл.
з вёчара да рапку [зьве]
звечарэць [зьве] зак., -5е;
-дла
звёшапы [зьве]
звёшванне
[зьве] [льпе]
-ппі
звёшвацдца [зьве] незак.,
-аюся,

-аешся

-аецца, -аюцца

[сься],

звёшваць [зьве] мезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
звбяны [зьве]
звёяць

[зьве]

зак.,

звёю,

зввеш, звбе, звбюць; звб.
яў, -яла, “ялі; звей, “це

звёрствацца

[зьвё]

незак,

-аецца, -аюцца
звёрстваць [зьвё] пезак,
гаю, -асш, -ае, -аюць
звіванце [зьві] [цьпе] -ипі
звівацца [зьві] незак. -аюся, -дешся [сься], -аецца,

-ёюцца

звіваць [зьві] незак., -4ю,
-аеш, -4е, -Зюць

звівісты [зьві]
звідна [зьві] прысл.
спец,
звізіраваць [зьві]
зак., -рую, -руеш, “РУе,
груюць
звіліпа [зьві] -пе, -п
[сьць]
звілістасць [зьві]
-цю
звілісты [зьві]
звільгатнёлы [зьві]
звільгатнённе [зьві] [ньне]
“нні
звільгатнёць [зьві] зак., -ёе,
-ёюць

зак.,
[зьві]
звінаваціць
-ёчу, -аціш, -ёціць, -ёцяць
звінбць [зьві] незак., -1ш0,
-піш, -ніць, -нім, -ніцё,
-няць
звішбчы [зьві] разм.
звісённе [зьві] [ньце] -нні
звісёць [зьві] незак., -йю,
-деш, -бе, -4юць

звіелы [зьві]
звіенуць [зьві]

згак., -пу,
гнеш сьне], -не, -нуць;
звіс, звісла, звіслі [сьлі];
звісні [сьпі], -іце
звіты [зьві]
звіў [зьві] звіву, -ве, -ваў

звіх [зьві] -ху, -хаў
звіхваць [зьві] разх., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
звіхиўты [зьві] разм.
звіхнўцца [зьві] разм. зак.,
-іўся,
-ибіся
[сься],
-іёцца, -іёмся, -няцёся,
“нўцца

звіхинўць [зьві]. разм., зак.,
-пў, -ибш, -пб, -нём, -іяцё, ЧІўць
звіцца [зьві] зак., саўібся,
-ўбшся
[сься], -ўёцца,
-ўёмся, -ўяцёся,
звіўся зьві],

“ўюцца;
звілася,

-лбея, -ліся; звіся, звіцеся

звіць [зьві] зак. , саўю, -ўбш

ўв, -ўём, -ўлцё, -ўібць;
звіў [зьві], звіла, -лб, -лі;
зві, звіце

звод -ду, -дзе, -даў

звбддаль і звбддалек, звбддалеку, звбддалі, звбддаля прысл.
зводжвацне [пьпе] гані
звбдзіцца незак., звбджуся,
звбдзішся [сься], “дзіцца,

“дзяцца

зводзі
з ць незак.,
с
зводжу,
зводзіш, “дзіць, -дзяць

зводка [тк] -дцы Іцц], “дак
звбднік -ка, -ку, -каў
звбдніца -цы, -ц
звбдніцкі
звбднпіцтва -ве

звбднічаць
незак,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

звбдны

звбдчык [чч] -ка, -ку, -каў
звбды разм» -даў
звбз -зу, звбзіцца ясгак., -зіцца, -зяцца
звбзіць незак., звожу, звбзіш, -зіць, -зЯць

звозка [ска] -зцы [сц]
звозчык [шч] -ка, -ку, -каў
звольнены
звбльніцца і звбліцца зах.,
адпаведна

-цюся, глішся

[сься], -ніцца,
-пяцца;
-люся, -лішся [сься], -ліц-

ца, -ляцца

звбльніць і зволіць зак., адпаведна -ню, -піш, -ніць,
сяць; -лю, -ліш, -ліць,
-ляць

звон (гук) -пу, -пе; (прадмет) -ца, -не, мн. званы,
-нбў
звбпавы

звбнка прысл.
звонкагалбсы

звбнкаець [сьць]
звонкі
звонкі карт., наз., -нак і
-нкаў, адз. звонка, “нцы
звбнку прысл.

звбрацы

звбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць
забетраны
звбстрыванне [ньне] -пні
звбстрывацца хезак., -аецца, -аюцца
незак.,

звбстрываць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
звўжапаець [сьць] -цю
звўжаны
[ньне]
-ипі,
звужвашце
-ппяў
звўжвацца і звужацца кезак.,

адпаведна

-аецца,

-атюоцца; -аецца, -йюцца
звўжваць і звужаць незак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,
-асш, -ёе,
-аюць; -йдю,
-аюць

звужнце [пьпе] -ппі, -нпяў
звўзіцца зак., -зіцца, -зяцца
звўзіць зак., звужу, звузіш,

зіць, -зяць; -зіў, -зіла,
-зілі; звузь, -зьце Гсьце]
звыканне [иьне] -пні
звыкацца

-аешся

незак.,

[сься],

-4юся,

-4ецца,

-аюцца

звыкйць незак., -ію, -асш,
-ае, -4юць
звыкла прысл.

звыкласць

[сьць] -цю
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звыклы

звяршыць
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Ь

звыклы

звыкнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -пецца, -нуцца;

звікся, звиклася, звык
ліся; звыкніся, -іцеся
звикцуць зак. -ну, -неш,
-пе, “гуць; звык, звыкла,
-лі: звыкці, звыкніце

з вішадку прыназ.
звысбку
звычаёвы

звычай -аю, -аі [айі], -аяў
.
звычайна прысл.
звычайнасць [сьць] -цю
звычайны

звычнасць [сьць] -цю
звычны

звышвартасць

[чч]
-цю

звышвысбкі
звышвышіцны ав.
звышгалактыка [жг] астр.,
зыцы, -ык
“ра,
звышгенератар
[ж]
“ры, граў

звышгігант [жг] -нта, -ндо
[цьце], -нтаў
звыштук [жг] фіз.,
-каў
звышгукавы [жг]

-ку,

звышдаклёдны [жд] тэз.

звышдальпаббйны [жд]

звышдальнаббйны [жд]
звышдбеледны [жд]
звышзадача [3] -чы, -ч
звышзбрка [3] астр., “рцы,
грак
звышкамплёкт -кта, -кце,
таў
звышкамплёктны
звышкаштарыиены
звышлімітны
звышмагістраль -ллю [льлю],
-лей
звышмагіетральны
звышмагутны
звышмёрны
звышмёткі
звышмбдна прысл.

[ньне]

звышнапружанне
“пні
звышпармальны

звыпшарматыўны
звышнатуральца прысл.
звышнатуральнаець [сьць]
-цю
звытпатуральны
звышнізкі [ск]
звышпёмяць -ццю [цьцю]
звышпачўццевы [цьце]
звышпланавы

звышправаднік
-коў

-ка,

звышправадпікбвы

Еў,

звышправбдпасць [сьць]-цю
звышправодны

звышсепсацыя

“ыі

[ыйі],

ый

звышескладаны

-пеш,

-пе,

звяў,

-пуць;

звяла, звялі; звянь, звяцьце і звяць

звяпчаны[зьвя]
звянчацца [зьвя] зак., -йюся, -ёешся [сься], -аецца,

[сьць] -дю

звышчуллівы [льлі]
звышштатны
звышшчыльнЫы

звяга [зьвя] разм., звязе
звяганне [зьвя] [цьне] -нні
звягаць зьвя] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
звяглівасць [зьвя] (сьць]
разм., -цю

звяглівы [зьвя] разм.
звяглб [зьвя] разм., м. і н.,
гла, -лё
звягнуць (зьвя] зак., -ну,

гнеш, -не -нуць; -нуў, -нула. -нулі

звягия (зьвя] разм., -пі
звядённе [зьвя] [ньпе] -шші
звядаць [зьвя] незак., -ёю,
ўпьне]

-ппі
звязак [зьвя] -зка [ск],
-зку, -зкаў
звязанасць [зьвя] [сьць]

-ю
звязаны [зьвя]

звязацца [зьвя] зак., звяжўся, звяжашея [сься],

жацца, -камся, -жацеся,
-жуцца
звязаць [зьвя] зак., звяў,

звяжаш, -жа, -кам, -жа-

[пьме]

незак,
га1ося, -асшся ўсься], -аец-

звязваць [зьвя] мнезак., -аю,

-аёш, -ае, -аюць

чаго-н.)

звянуць [зьвя] зак., звяпу,

звышцякучы
звышчалавёк -ка, -ку, -каў
звышчалавёчы
[льлі]
звышчуллівасць

ца, -аюцца

(са-

пы

-цю

це, -куць
звязачны [зьвя]
звязванне [зьвя]
лпі
[зьвя]
звязвацца

звязлы [зьвя]
звязпа [зьвя] прысл.
[сьць]
[зьвя]
звязнасць
-цю
звязнік [зьвязьнік] бат., -ку

звёпы, л і -наў; (група
людзей) звбпні (зьвеньпі],
-пняў; з ліч. 9, 9, 4 -- звя-

звышцякўчасць [сьць] фіз.,

звядзёцпе

звязкавы [зьвяск] акат.

стаўная частка

звышціск фіз., -ку
звыпіцяжкі [шк]

[зьвя]

-зак

звянб [зьвя] -неё, ми.

звышурбчна прысл.
звышурдчны
звышурбчныя наз.
звышустбйлівы
звышхўткасны
звышхўткі

-деш, -ае, -ёюць

звязка [зьвяск] -зцы [сд],

звязны [зьвя]
звялы[зьвя]

звышскбраены
звышстойкі
звыштобкі эл., -каў
звыштобнкі
звыштрапны
звыштэрмінбвы

звышцвёрды [цьвё]

[сьць]

звышмбдны
звышмбцпы

звышсакрэтны
звышсветлавія [сьве]

звышударны

звычка -чцы [цц], -чак

звыш прыназ.
звышадчувальнаець
[сьць] -цю
звышадчувальны [чч]

звышпраграмны
звышпрыбитак -тку, -ткаў
звышранні [ньні]

-аюцца

звянчаць [зьвя] зак., -аю,
-деш, -ае, -ёюць
звяральны [зьвя]
незак.,
[зьвя]
звярйацца
[сься],
-аешся
-бюся,
гаецца, -фюцца
звярйць [зьвя] незак., -аю,
-деш, -ае, -ёюць
незак.,
[зьвя]
звяргйцца
гаецца, -аюцца
звяргаць [зьвя] незак., -ёю,
-аеш, -ае, -бюць

звяр'ё [зьвя] -р'і
звяржэнне [зьвя]

[ньне]

-нні, -нняў
звярзці [зьвярсьці]
звярзў,

зак.
-зём,

-зёш, -зё,

зверзяцё, звярзуць; звёрз,
звярзлё, -лб, -лі і звёрзці

звярзціся [зьвярсьці] зак.,
звярзёцца, -зўцца; звёрзся [сься], звярэзлася, -лб-

ся, -ліся і звёрэціся
звярпўцца [зьвя] зак., звяр-

пуся, звёрнешся

-пецца, -пемся,
-пуцца

[сься],

-пецеся,

звярпўць [зьвя] зак., звярліў, звёрпеш, -пе, -пем,
-неце, -нуць
звярбк [зьвя] -рка, -рЕЎ,
-ркбў
звярстаны [зьвя]
зак.
[зьвя]
звярстацца
гаецца, -ёюцца
звярстаць [зьвя] зак., -4ю,
-д4еш, -4е, -йюць

незак,
звяртацца [зьвя]
[сься],
-4ешся
аюся,
аар
зв
і
а
ц
ц
ю
б
,
ца
ец
га
чацца, звардочвацца

звяртаць

[зьвя]

незак,

-4ю, -дош, -4е, гаюць і
зварачаць, зварбчваць
М
Д
м.
,
.
м
з
а
р
]
я
в
ь
з
[
а
г
ў
р
я
в
з

-ўту, Т -ўгам, ми. Р -ўгаў
”
р
я
в
з
,
к.
за
]
я
в
ь
з
[
ь
ц
я
і
ц
і
звяр
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АРА
звярына

шу, -шяш, -шыць, шяМ,

звершыцё, звяршёць
звярына [зьвя] звярінец [зьвя] “нца, -ацы,
-ццаў

звярыны [зьвя]
звярэдзіцца [зьвя]
-даіўся, -дзішся

зак.

[сься],

“дзіцца, “дзяцца

звярэдзіць [зьвя] зак., джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
бат. “рду,
звярэц [зьвя]
“рцы

звярэць [зьвя] незак., -Зю,

-бош, -де, юць
звяслбўвацца [зьвя] незак.,
[сься],
-аешся
гаюся,
-аецца, -аюцца
звяступ [зьвя] разм., звеступа, -нё, -пбў
разм.
[зьвя]
звястўцка
.,
-пцы, -нак
звяць [зьвя] зак.,
-пеш,

-пе,

-пуць;

звяну,
звяў,

звяла, звялі; звяпь, звяцьце, часцей звянуць
згаблёўванпе [ньпе] -пні
згаблёўвацца незак., -аецца,

-аюцца

незак., -аю,
згаблёўваць
-аеш, -ае, -аюць
згабляваны
згаблявацца зак., -люецца,
-глююцца

згабляваць зак., згаблюю,
-беш, -ое, -бюць; згабляваў, -ала, -алі; згаблюй, -йце
згаварвацца незак., -аюся,
-аецца,
“аешся [сься],
“гаюцца, часцей згаворвацца

згаварыцца зак., згаваруся, згавбрышся [сься],

,

“рыцца, -рацца

згаварыць зак., згаварў,
згавбрыш, -рыць, -рым,

“рыце, -раць

згавбр -ру, -ры, -раў
згавбранасць [сьць] -цю
згавбраны
згавбрвапне [пьпе] -ппі
згавбрвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

“аюцца і згавёрвацца

згавбрлівасць [сьць] -цю

згавбрлівы
згадйпы

згадацца зак., -4ецца, -4юц-

ца
згадаць зак., -4ю, -асш, -ас,
-йюць
згадванне [нэце] -ппі
згадвацца незак., -асцца,
-аюцца

згадваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
згаджальцы

згаджаны разм.
згаджацца пезак., -аюся,
-йсшся [сься], -аецца,
“аюцца
.

згаджванне [пьпе] -ппі
згаджваць разм., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
згадзіцца разм., незак., зак.,
-гджуся, -дзішся [сься],

згарбаціць, звак., -ёху, -ёціш,

“аціць, -ацяць

згарбачаны
згарбёць разм., згак.,
-ёеш, -бе, -ёюць

-ёю,

згаджуся,

згарнўцца зак., згарнуўся,
згбрпешся [сься], гнецца,

дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
згёдзіць разм., зак. -ДжУ,
,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
згадзіць зак. згадку, Зго“дзіш, “дзіць, -дзяць
згадка [тк] -дды [цц], -дак

зак., згарушчу, згарўсціш,

“дзіцца, -дзяцца

згадзіцца

зак.

',

згбдзішся [сься], -дзіцца,

згаіць [айі]
згаю, згбіш

-бяць
згайданўцца

развм., зак.,
[ойі], -біць,

,
-иуся,

зак.,
[сься], -пёцца,
-гнёшся
-нёмся, “няцёся, -нуцда
згайданўць зах., -нў, -цёш,
“аб,-пбм, -няцё, -нўць
згайсйць зак, -дю, -аеш,
-бе, -ёюць, часцей згбйсаць
згалабўрдзіць разм., зак.,
гджу, -дзіш, -дзіць, -дзяць
згаладаласць [сьць] -цю
згаладалы
згаладёць
ёі
згаладацца
разм., зак., адпаведна -бюся, -бешся [сься], -бецца,

-ёюцца; -аёю, -йеш, -ёе,
-ёюць
'
згалёлы
згалённе [ньне] -нні
зак., -ёю,
згалёць разм.,

-беш, -бе, -ёюць
згаліць зак., згалю, зголіш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
згамтаны

згамтацца зак., -аецца, -аюц-

ца
згамтаць зак., -аю,' -аеш,
-ае, -аюць
згапеныразм.
згапіць разм., зак., -ию,
-піш, -піць, “пяць
згапьбаваны
зганьбіць
і
згапьбаваць

зак., адпаведна -блю, -біш,
-біць, -бяць; -бўю, “бўеш,
-буе, -бўюць
зганйцца
незак., -яецца,
“яюцца
зганяць зак. (каго куды-небудзь)
незак. (каго з
чаго-небудзь,

адкуль-ке-

будзь) -йю, -ясш, -яе,
яюць
згарадзіць зак., згарадяіў,
згарбдзіш, -дзіць, -дзяць
згаральнаець [сьць] -цю

згаральны
згарапие [пьпо] -пні

згараць пнезак., -4ю, -аеш,
-4е, -фюць
згарбацсць зак., -ею, -геш,

-ве, -гюць

згарбаціцца зак., -ёчуся,
-ацішся
[сься], -ёціцца,
-ацяцца

“пуцца; згарнуўся, -ўлася,
гуліся
згараўць зак, згарпу, згбрпеш, -не, -нуць; згариўў,
,
гўла, ўлі
разм.,
[сьці]
згарўсціць
-ціць, “цяць

зак., -зе,
згарчэць разм.,
-Зюць
згары прысл.
згарэлы
згарэць вак, -рУ, “рыш,

-рыць, “рым, -рыцё, -рёць
згасёнпе [пьне] -нні
згасаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць

згасіць разм., зак., згашў,
згасіш, -сіць, -сяць
згаелы
згаснуць зак., -пу, -неш
[сьне], -не, -нуць; згас,

згасла, -лі [сьлі]
згатаваны
згатавацца

ца
хец
-тў
згатаваць

зак.,

-туецца,

згатую,
зак.,
зўеш, -ўе, -ўюцьў згатаваў, -йла, -ёлі; згатўй,
,
-ўйце
згвёлчанне і згвалтаванне
[выбутн. г] [цьне] дая
абодвух -ші, -ппяў

згвадчаны і згвалтавёны
[выбухтн. г]
згвалтаваць
і
згвалціць
[выбугсн. г] зак., адпаведна -лчу, -пціш, -аціць,

-ацяць; -тўю, -тўеш, -туе,
-тўюць
згіб -бу, -бе, -баў
згібальцік -ка, -ку, -каў,

часцей згінальнік
згібанне (ньпе] -нпі, часцей згіпанне

згібацца

мезак.,.

-аЮюсЯ,

сься], -йсцца,
-бошся
-йюцца, часцей згінацца
згібаць незак, -аю, г4еш,

-4о, -аюць, часцей згінаць
згібённе [пьпе] разм., -нпі
згібёць зак., -бю, -беш, -ве,
-ёюць
згібіна разжм., -не, -н
згідзіцца абл., зак., -джуся,

-гдзішся [сься],
дзяцца

згідзіць

абл.,

зак.,

-дзіцца,
-джу,

-дзіш, -дзіць, “дзяць
згін -ну, -не, -паў

згінальцік -ка, -ку, -каў і
згібальпік

згінённе [пьце] -нні ё згібанпе
-4юся,
незак.,
згінацца
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згінаць

згуляны

аааннннаааааааааааааааааааанннанаааннашананннннннна

-4ешся
[сься],
-аецца,
-аюцца і згібацца,
згінаць кезах., -4ю, -аеш,
-йе, -йюць і згібйць
згіцёнче [ньпе] -нні
згінуць зак., -цу, -неш, -не,

згбдліваець [сьць] -цю

Ззгрўжаны

згбдлівы

згружацца згружвацца
незак., адпаведна “аюся,

згбдна прысл.
згоднаець [сьць] -цю
згбдиік -ка, -ку, -каў

згладжаны

згбдніца -ды, -ц
згбдніцкі
згодніцтва -вс

згладжванне [ньне]
згладжвацца незак., -аецца,
-аюцца

згодны
згбены
згбйсаць

-нуць

згладжваць

-аю,

незак.

-асш, -ае, -аюць
згладзіцца зак,
-дзяцца

-дзіцца,

згладзіць зах., -джу, -дзіш,
-дзіць, -ДЗЯць

згламэздаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

зглёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -ДЗЯць

з глузду: з глузду з'ёхаць
[зьйе]
зглуміцца разм.; зак., зглўміцца, -мяцца
зглуміць разлм., зак., зглумлю, зглуміш, -міць, -мяць
зглўмленыразм.
-пеш,

зглўхнуць зак., -ну,

“пе, -пуць; Зглух, зглухла, -лі; зглухні, -іце
зглынаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць

зглынўць зак., -иў,

-нёш,

-няцё,

-аўць;

-пё, -пём,

зглыпуў, -ўла, -ўлі; зглыпі, -іце
згпаіць [айі] зак., згнаю,
згндіш [ойі], -біць, -бяць;

згяаіў, -іла, -ілі;
“іце

згиаі,

згнёсці [сьці] разм., зак,
згняту, згпяцёш, -цё, “цём,
згпецяцё, згнятўць; згнёў,

згняла, -лб, -лі;
“іце і згнясці

згняці,

згніваць незак., -4е, -аюць
згнілы разм.
Ў
згнісці і згніць зак., для
абодвух -ію, -ібш, -іё, -іём,
-іяцё, -іюць; згпіў, згніла, -лб, -лі; згній, згнійце
згабены
згнбйвацца незак.,

-аюцца

-аецца,

згибйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
згнюсіць разм., зак.,
шў, згпюсіш,
“сіце, -сяць

-сіць,

згню-

сім,

згнясці [сьці] разы.) вак,
згняту, згпяцбш, -цё, “цём,
згнецяцёб, згпятуць; згпёў,
гняла, -лб, -лі, часцей
згнёсці

згпятанне [льпо] разм., -нпі
згнятаць разм., пезак., -4ю,
сш, -49, -4юць
згбда -дзе
згоджанасць [сьць] -цю
згбджаны
згбдліва прыел.

зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць і згайеаць
згблены

згбольвацие [пьпе] -нпі
згбльвацца незак.,

-аецца,

гаюцца
згбльваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
згоп -ну, -не, “наў
згбнка -нцы
згбошшы
згоншчык -ка, -ку, -каў
згбраць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
згбрбіцца зак., -блюся, -біш-

ся [сься], -біцца, -бяцца
згбрбіць зак., -блю, -біш,
-біць, “бяць
згбрбленасць [сьць] -цю
згорблены
згбрклы
:
згбркнуць зак., -не, “нуць
згбрнуты і згбрпецы
згбртванне [ньне] -нні
згбртвацца незак., -аецца,
гаюцца
згортваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
зграбанне [льпе] -нні
зграбацца незак., -аецца,
-аюцца
зграбаць кезак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць
зграбна прысл.
зграбнаець [сьць] -цю
зграбны

згразіць зак., зграя, згробзіш, -зіць, -зяць

зграшыць

зграшу,

зак.

згрэшыш, -шыць, -шаць
зграя -4і [айі], -ай-ё -аяў

згрубёлы

-ёю,

-ёеш,

[сьці]

зак.

згрубёць зак.,
-ве, -ёюць
згруваеціцца

ціцца, цяцца

.

зак.,
[сьці]
згрувасціць
[сьці],
-йсціш
-ашчу,
-аАсціць, -асцяць
згрувашчаны

згрувішчвацца лезак., -аецца, аюцца

згрувёшчваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
згруджвацца хезак., -аецца,
-аемся, -аецёся, -аюцдца

згрўджваць

пнезак.,

“аеш, -ае, -аюць
зак.,
згрўдзіцда

-аю,

-дзіцца,
“дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
згруджу,
ззак.,
згрўдзіць
згрудзіш, -дзіць, -дзяць

“ешся
[сься], -бецца,
-дюцца; -аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца
згружаць г згрўжваць иезак., адпаведна -аю, -асш,
-4е, -бюць; -аю, -аеш»-ае,
-аюць
згружванне [пьне] -ппі
згрузіць зак., згружу, згру-зіш,-зіць, “зяць

згрузка [ск] -зцы (сц]
згрупаваны
згрупавацца зак., згрупуецца, -ўемся,
-ўецеся,

-ўюцца
згрупаваць зак., згрупўю,
“ўеш, -ўе, “ўюць; згрупавёў, -ёла, -ёлі; згрупуй,
-йце
згрупбўвацца незак., -аец-

ца, -аемея, -аецёеся, -аюцца

згрупбўваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

згрыбёлыразм.
згрыбёць разм.

-беш, -ёе, -ёюць

-аю,

зак., -бю,

згрызацца незак.,
-аецца,
“аюцца
згрызаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -4юць
згрызены
згрызбты разл., -бт, адз.
згрызбта, -бце
згрызці [сьці] зак., -зу,
-зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зўць; згрыз, зррызла, -лі

[зьлі], згрызі, -іце

згрызціея [сьці] раз», зак.,

-зёцца, -зўцца

,
згрэбены
згрэбці [пц] зак., зграбу,
-бёш, -бё, -бём, -бяцё,
-бўць; згроб, згрэбла, “лі
згрэбціся [пц] зак., зграбёцца, -бўцца; згрддся

[пся], згрэблася, -ліся
згўба -бе
згубіцель -ля, -лю, -ляў

згубіцельха -льдцы, -лек
Згублюся,
згубіцца зак.,
згубішея [сься], -біцца,
-бяцца
згубіць зак., згублю, згубіш, -біць, -бяць
згублепы
згубна прысл.

згубнасць [сьць] -цю
згубны
згуканы раз.
згукаць разм. зак., -аю,

“беш, -ае, -Зюць
Згукваць разм., незак., -аю,

-аеш, “ае, аюць

згўльвацца хезак.,

-асшся
-аюцца
зруляны

[сься],
:

-аюся,

-аецца,

здаць
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згуляцца

А
А
А
згуляцца захк., “яюся, гЯешся [сься], -яецца, -яюцца

згуляць зак., -Яю, -Яеш,-яе,
-яюць

згуртавапа прысл.
згуртавёнаець [сьць] цю
-иш,
згуртаванне (пьне]
-пняў
,
згуртаваны
згуртавёцца зак., згуртуецца, -ўемся, -ўецеся, -уюц-

,

ца

згуртую,

згуртаваць зак.,

-ўсш, -ўе, ўюць; згзгуруртутай,-

ваў, -ала, -ёлі;
,
зуйце
згуртоўвацне [пьпе] -ині
згуртоўвацца незахк., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
-аю,
згуртоўваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
згуеёнпе [ньпе] -нні
згусаць незак., -йс, -4юць
Згўспуць зак, -не [сьне],
гуць; згус, зеўсла, -лі
[сьлі]
згустак -тка, -тку, -ткаў
згусцёлы [сьце]
згусцёць [сьце] зак, -6е,
-ёюць

згусціцца [сьці] зак., згў-

сціцца, -цяцца

згусціць [сьці]
шэў,

зак.,

згўсціш

згу[сьці],

-ціць, -Цяць

згушчальнасць [сьць] -цю
згушчальнік -ка, -ку, -каў
згушчанасць [сьць] -дю

згушчаныі згушчбны
згушчацца незак., -аецца,
-аюцца

згушчаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць

згушчэнне [пьно] -нпі
згэтуль разм., прысл.
здабраваць разм., зак.,

не

здабывацца кнезак., -аецца,
гаюцца

здабываць кегак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць

здабитак -тку, -ткаў
здабытчык [чч] -ка, -ху,
-каў
здабитчыца [чч] разл., -цы,
-Ц

здабыты

здабыўни: здабыўпёя прамысловасць,
зак.,

-будуцца

“будзецца,

здабыццё [цьцё] -цці
здабыць
зак.,
здабуду,
“дзеш,

быў,

-дзе,

-ыда,

-дуць;

-ылб,

зда-

-ылі;

здабудзь, -дзьце [цьце]

здабыча -чы

здабычлівы разм.
здавальцёцшце [пьпе]

здавальняцца незак,

о

здавацце [ньне] шпі
здавацца

незак.,

ЗДаЮСЯ,

-аецца,
-аёшся [сься],
;
а
ц
ц
ю
а
,
я
с
ё
ц
я
а
,
я
с
м
ё
-а
здаваўся, -алася, -аліся;
,
здавайся, -йцеся .

здавёць незак., здаю, -аеш,
-аб, -аём, -аяцё, -аюць;
здаваў, -ёла, -алі; здавай,
-йце
разм.
здавен і здавён
.,
.
прысл.

ў
а
д
н
ё
в
а
д
з
і
а
н
ў
а
д
н
ё
в
а
д
з
на прысл.
здавблена прысл.
здавбленаець [сьць] -цю
здавблецне [ньне] -ині

,
здаволены
здавбліцца зак., -люся, -ліш-

ся [сься], -ліцца, -ляцца
здавбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць

здавбльванце [пьпе] -пні

здавбльвацца незак., -аюся,

-аешся
гаюцца

]сься],

-аецца,

-аеш, -ае, -аюць
зак.,
здагадацца
-дешся

-аю,

незак.,

здавбльваць

[сься],

-4юся,
-ёецца,

-бюцца і дагадацца

здагадвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

гаюцца і дагадвацца

здагадка

[тк]

-дцы

[цц],

-дак і дагадка

здагадліва прысл. і дагадлі-

ва
здагадлівасць [сьць] -дю і

здабраваць
здабыванне [пьпе] -нні

здабыицца

ся, -яешся [сься], -яецца,
«люцца:
-яю,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
я
ц
ь
л
а
в
а
д
з
-яеш, -яе, -Яюць
здавальняюча прысл.
ю
ц
ь]
ьц
[с
ь
ц
е
а
ч
ю
я
н
ь
л
а
здав
,
здавальняючы

дагадлівасць
здагадлівы і дагадлівы
пнезак.,
разм.,,
здаганяць

-Яю, -яеш, -Яе, -яюць, часцей даганяць
здагнаць разм., зак., здагао, здагопіш, -піць, -няць;
здагцёў, -ала, -алі; здагаці, -іце, часцей дагнаць
здадзецы
здаіць [айі] зак, здаю,
здбіш [ойі], -біць, -ояць;
здаіў, -іла, -ілі; здаі, здаіце
здалёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе,
-бюць, часцей здблець
здалёк і здалёку прысл.
здаля разм., прысл.
зданкі разм., -пак, часцей
здань
здашё [льнё] і здаше
[цьпе] разм., адпаведна
гні, -пиёў; -нпі,
часцей здаць

-плі
-яю-

-нияў,
'

здапцёвы [пьпё] і зданневы (ньпе]

здань здацию [пьпю], -пей

і ляў і зданнё, здание,

зданкі

з дапамбгай прыназ.
здаравёйшы
здаравённы

здаравёць незак., -ёю, -ёеш,

-ёе, “ёюць
здаравіла агульн., м. Д -лу,
Т -лам, М -ле, ж. ДМ-ле,
Т -лай і -лаю, мн. Р -л
здаравяка і здаравяк адпаведна Р -кі, ДМ -ку, Т
-кам, мн. Р -к і -каў; -ка,
-ку, -коў
здаравяцкі
здаравячка -чцы [цп], -чак

здарацца

незак.,

-аецца,

-аюцца

здарма прысл.: не здарма
здарбгейка разжм., ласк., -ку
і здарбўечка
здарбвіцца разм.,
-віцца, -вілася
здарбвы

незак.

[сься],

-аецца,

здарбжанасць [сьць] -цю
здарбжаны
здарбжвацца незак., -аюся,
-аешся

-аюцца

здарбжваць

незак,

здарбжыцца

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-жышся [сься],
-кацца

-аю,
-жуся,

-жыцца,

здарбжыць зак., -ку, кыш,

-жыць, “жаць

здарбў разм., прым., вына.

здарбўе -ўі [ўйі]

здарбўечка разх., ласк., -ку,
часцей здарбвейка

здарбўкацце (цьне] -пні
здарбўкацца разх., незак.
-аюся, -аешся ўсься], -аецца, -аюцца
здарыцца зак., здарыцца,
-рацца; -рыўся, -рылася
здарэшие [цьце] -лпі, -ппяў
здатанавацца разм., зак.,
-иўюся, -пўсшся [сься],
ліўсцца, -нўюцца
здатачны
здатнасць [сьць] -цю
здатны

здатчык [чч] -ка, -ку, -каў
здатчыца [чч] -цы, -ц

здаўлепа прыся.
здаўлецы
здаўмёцца разм., зак., -ёюся, -ёешся [сься], -ёецца,
-ёюцца

здаўна прысл.
з даўпых-даўна і здаўных.
даўпа прыся,
здацца зак., здймея, здасіся, здасца, здадзімся, здасцёбся [сьце], здадуцца;
здаўся, здалася, здалося,
здаліся; здайся, здайцеся
здасі,
здам,
здаць зак.,
[сьць], здадзім,
здасць
здаецё [сьце], здадўць;

здача
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здаў, здала, здалб, здалі;
здай, здайце
здача -чы
здвабиие [пьпе] -нні
здвбенасць [сьць] -цю

“аецца, -аюцца

здвбіцца [ойі] зак., -біцца,

-бяцца
здвбіць [ойі] зак., -бю, -біш
[ойі], -біць, -бяць
здвбйванпе [ньце] -нні
-аецца,

гаюцца

здвбйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
здзёйенспы [зьдзейсьне]
[зьдзейсьпі]
здзейсніцца
Зак., -ніцца, -няцца

[зьдзейсьні]
здзёйсніць
зак., -пю, -ніш, -ніць,
-няць
здзек [зьдзе] -ку, -каў

здзёкавацне[зьдзе]

-нпі, -пняў

[цьне]

здзёкавацца [зьдзе] незак.,

здзёкуюся, -уешся [сься],

-уецца, -уюцца

здзёкліва [зьдзе] прысл.
здзёклівы [зьдзе]
здзёлачны [зьдзе] гандл.
здзёлка [зьдзе] -лцы, -лак
здзёльна [зьдзе] прысл.
здзёльна-прагрэсіўны
[зьдзе]
здзёльна-прэміяльны
[зьдзе]

здзбльчасць [зьдзе]
-цю

[сьць]

здзёльцы [зьдзе]

здзёльшчык [зьдзе] -ка, -ку,
-каў

здзёльшчыпа [зьдзе] -не

здзёльшчыца [зьдзе]
-“Д

-цы,

здзервяпё-

здзеравянёлы і

лы[зьдзе]

здзеравяпённе і здзервянён[ньне] для
не [зьдзе]
абодвух -нпі
здзеравянёць і здзервянёць
[зьдзе] зак., для абодвух
-ёю, -беш, -ёбе, -ёюць
здзёрці [зьдзе] зак., здзя-

ру, -рэш, -рэ, -ром, здзерацё, здзярўць; здзёр,

здзёрла, здзёрлі; здзяры,

аяце, часцей садраць

здзёрціся

[зьдзе]

зак.

здзярэцца, -рўцца; здзёрся, здзерлася,

здзёрліся,

часцей садрацца

здзёты [зьдзе] разм.
здзеўбапўць

[зьдзе]

зак.,

“аў, -пёш, -иб, -нём, -пя-

цё, -аўць
здзець [зьдзе] разм.,

зак.,

здзёну, -неш, -ле, -нуць;
здзеў, здзёла, -лі; здзець,
здзбпьце
здзёяцца
[зьдзе]
разм,
зак., здзбецца; здзбялася
10 Зак, 1565

здзёрты [зьдзё] часцей еадраны
здзёўбаны [(зьдзб] і здзяўбапы
здзёўбвацца [зьдзё] мезак.,

здвбены

здвбойвацца незак.,

здольны

здзёўбваць [зьдзё]

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

здзівіцца [зьдзі] зак., здзіў-

ліся, здзівішся
“віцца, -вяцца

[сься],

здзівіць [зьдзі] зак., здзіўлю, здзівіш, -віць, -вяць

здзімённе
-ші

[зьдзі]

здзімацца , [зьдзі]

[пьне]
незак,

зак.

[зьдзі]

“віцца, -вяцца

здзіравіць [зьдзі] зак., -ёўлю, -ёвіш, -авіць, -авяць
здзіральны [зьдзі]
здзіральшчык [зьдзі] -ка,
-ку, -каў
здзіральшчыца [зьдзі] -цы,

здзірацне

[зьдзі]

[ньне]

-нні
здзіраўлены [зьдзі]
[зьдзі]
здзіраўлівапне
[ньне] -нні
здзіраўлівацца [зьдзі] не-

зак., -аецца, -аюцца

здзіраўліваць [зьдзі] незак.,

-аю, -аеш, -зе, -аюць

[зьдзі]
здзірацца
-бецца, -ёюцца

незак.,

здзіраць [зьдзі] незак., -ёю,
-ёеш, -йе, -4юць
[зьдзі]
здзірванёлаець
[сьць] -цю

здзірванблы [зьдзі]
здзірванёцне [зьдзі] [ньне]

“нні

здзірванёць
-ёе, -бюць
здзірваніць

[зьдзі]

зак.

зак.,
[зьдзі]
-ню, -ніш, -ніць, -няць

здзіў [зьдзі] разм., -іву,
-іве
здзіўлена [зьдзі] прысл.
здзіўлённе [зьдзі] [ньне]
-нпі
здзіўлены [зьдзі]
незак.,
здзіўляцца [зьдзі]
[сься],
-Яюся, -йяешся
-яецца, -юцца
незак,
здзіўляць [зьдзі]
-по, -яеш, -яе, -Яюць
здзіўляюча [зьдзі] прысл.
здзіўляючы [зьдзі]

здзічэлаець [зьдзі] (сьць]
-дю
здзічэлы [зьдзі]
[ньне]
здзічэнце [зьдзі]
-ппі
здзічэць [зьдзі] зак., -Эю,
-беш, -5с, -Зюць
здзьмўуты [зьдзь]

здзьмўханы [зьдзь]

здзьмўхванце
[ньце] -нпі

[зьдзь]

здзьмўхвадцца [звдзь]

не-

зак., -аецца, -аюцца
здзьмўхваць і здзьмухаць
[зьдзь] незак., адпаведна
-аю, -аеш, -ае, -аюць; -4ю,

-Яеш, -4е, -фюць
здзьмўхнуты [зьдзь]
здзьмўхнуць [зьдзь]

спу,

-неш,

здзьмухнуў,

-не,

зак.

-нуць;
-улі;

-ула,

здзьмухці, -іце

-ёецца, -ёюцца
здзімаць [зьдзі] незак,
-4ю, -аеш, -ёе, -ёюць
здзірагіцца

здзьмўхаць (зьдзь]
зак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць

здзьмуць [зьдзь] зак., -му,
-меш, -ме, -мём, -мяцё,
-ула,
здзьмуў,
-муць;

-ўлі; здзьмі, -іце ё здуць
здзявацца [зьдзя] разм., незак., -аецца, -ёюцца
незак.,
[зьдзя]
здзяваць
-бю, -аеш, -ае, -ёюць

здзяйснённе [зьдзяйсьнецьне] -нпі, -нняў
[зьдзяйздзяйеняльцасць
сьпя] [сьць] -цю

здзяйсняльпік [зьдзяйсьня]

-ка, -ку, -каў
здзяйспяльны (зьдзяйсьня]
[зьдзяйсьня]
здзяйсняцца
незак., -яецца, -яюцца
[зьдзяйсьня]
здзяйсняць
незак., -Яю, -Яяеш, -яе,
-Яюць
здзяўбапы [зьдзя] ё здзёў-

баны
здзяўбці [зьдзя] [пц] ёі
[зьдзя] зак.,
здзяўбаць
адпаведна -бў, -бёш, -бе,
-бём, здзеўбяцё, здзяўбўць; здзёўб, здзяўбла,
-лб, -лі; здзяўбі, -іце; -80,
-деш, -ае, -аюць; -аў, -ала,
-ёлі; -ай, -айце
зак,
[зьдзя]
здзяцінець
-ею, -ееш, -ее, -ёюць
здзяціціцца [зьдзя] разм.,
зак., -пюся, -пішся [сься],
-піцца, -няцца
здаўбаць абл., зак, -аю,

-аеш, -ае, -аюць

з дня па дзёць

здбба -бе

здббны
здббрыцца разм., зак., -руся, рышся [сься], -рыцца, “рацца

здббыч раз.м., чы
здбены
здой -бто, -бі [ойі]

.

здбйвапне [ньпе] -ині

здбйвацца

незак,

-аецца,

-аюцца,

здбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
здбйны

здблсць зак., -ею, -есш, -се,
.
геюць і здалёць
здбльпаець [сьць] -цю, -цёй

здбльпік гіст., -ка, -ку, -каў
здбльлы
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здольшчык

-кКУ,

-ка,

здбльшчык гіст.,
-каў
здблышчына -не
здор -ру, “ры
здбрава прыся.

здбўжвацца незак. -аецца,

-аюцца

-жыцца,

забўжыцца зак.
экацца
здбхлы

здбхнуць

зеленавокі

-ну,

зак.,

гне, -пуць; здох,

-пеш,

здохла,

-лі; зддхні, -іце

,
:
здрабпёлы
здрабнёнце [ньпе] -ппі
здрабиёць зак., -ёЮ, -беш,
-ёе, -бюць
здрабпіцца зак.,

здрббніц-

ца, -няцца
здрабніць зак.

,
здрабню,

здрдбпіш, -піць, -нім, -ні-

це, -пяць
здрабняцца незак.,

-яецца,

яюцца

здрабняць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
здравіца -цы, -ц
здрада -дзе

здраджаны

здраджваць

-аю,

незак.,

гаеш, -ае, -аюць

здрадзіць зак., -дзу, -дзіш,
“дзіць, -дзяць

здрадліва прысл.
здрадлівасць [сьць] -цю
здрадлівы
здраднік -ка, -ку, -каў

здрадпіца -цы, -ц
здрадніцкі
здрадніцтва -ве
здрадпы
здранцвёласць

[нцьве]

[сьць] -цю
здрапцвёлы [нцьве]
[пдьвельпе]
здрапцвёшие
апі
[нцьве] зак.,
здранцвёць
-бю, -беш, -ёе, -ёюць
здрапаныразл.
здрапаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
здрасаваны разм.
здраеавёць разм., зак., здрасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
здратаваны
здратавёаць зак., здратўю,

-кымся,
ца,
-жацца
зак.,
здружыць

-ліЫцесЯ,
,
здружу,

,
М
Ы
ж
,
ь
ц
ы
к
,
ш
ы
ж
ж
здрў
-жыце, -жаць
,
здрыганўты

лёшся

“іўся,

зак.

здрыганўцца

-пецца,

[сься],

-нёмся, -цяцёся, “іўцца
здрыганўць зак, -ну, -пеш,
-нё, -пём, -няцё, -нуць

хезак., -бюся,
здрыгацца
[сься], -аецца,
-дешся
-аюцца
здрэйфаваць

мар.,

зак»

-фуе, -фуюць

здрэйфіць разм, зак., -флю,
-фіш, -фіць, -фяць; здрэй-

здрэйфі,

фіў, -іла, -ілі;

“іце

здубблы часцей здубяпёлы

здубёць зак., -бю, -ёеш, -ве,
гбюць, часцей здубянёць
здубліраваць зак., -рую, -руеш, -руе, “руюць

вдубянёлы і здубблы

здубяпёць зак., -ёю, -беш,
ёе, -бюць і здубёць
здувйць незак., -ёю, -аеш,
е, -аюць; здуваў, -ёла,

гёлі; здувай, -айце

здўжаныразм.
здужаць разм., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
здўжваць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
здўмацца разм., зак., -аец-

ца, -аюцца

здўмаць разж., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
здўмваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
здураваць разм., зак., зду-

ь
юц
-ў
,
-ўе
ш,
-ўс
ю,
ру
здурнёлыразм.

здурнёць разм,
-беш, -ёе, -ёюць

зак., -ёю,

здўру разм., прысл.

здурэць разм., зак, -мо,
-беш, -Эе, -Зюць
здуць зак. здую, здусіП,

здўе, здўюць; здуў, зду-

ла, здулб, здуліў

здуй,

-йце, часцей здзьмуць

здрахлёласць [сьць] -цю
здрахлёлы
здрахаёць зак., -бю, -беш,
-бе, -ёюць

здўшапы
здушванпе [пцьне] -ппі
здўшвацца незак., -асцца,
гаюцца
здўшваць незак., -аию, -асш,
-ае, “аюць
здушиць зак., здушу, здушыш, “ныць, -шым, -шы-

здрок абл. -ка, -ку, -каў

це, -шаць
здымак “мка, -мку, -мкаў і

-усш, -уе, -уюць

здраўшца -цы, -ц

здрббяспы

здружаны

здружвацца

незак.,

-аюся,

ў(сься],
-аецца,
-аешся
-аюцца
-аю,
незак,
здрўжваць
-аеш, -ае, -аюць

здружыцца зак., здружіўся,

здружышся [сься], -яіыц-

знімак
здымёпне [пьпе] -ппі і зпімапе

здымацца

-бешся

незак,

[сься],

“аюся,
“аецца,

“аюцца і зпімацца
здымаць пезак., -аю, -4еш,
-йе, “дюць і зпімаць

здымачни

здіямка -мцы, -мак

здымпік спец, -ка, -ку, -каў
здиямны

зак,
разм.
здирдзіцца
-джуся, -дзішся [сься],

“дзіцца, -дзяцца

здыхата разм., -ацё
здыхацца зак., -аюся, -аешся сься], -аецца, -аюцца

здыхаць незак., -йю, -аеш,
-йе, -бюць
здхля разм. агульн., м.
ДИ -лю, Т -лем, ж. ДМ
глі, Т -ляй і -ляю, мн. Р
,
-ляў
здыхлйк разм., -кё, -кў,
,
-кбў

здыхліна
і
здыхляціпа
разм., для абодвух “не

здэмаралізаваць разм., зак.,
-зуі, -зўеш, -зуе, -зўюць
здэтанаваць зак., здэтанўе,
-юць
зёбра -ры, -раў
зебрбід [ойі] заал., -да, -дзе,
даў
зёбу м., нескл.

з'ёдзены [зьйе]
з'ёдкі [зьйетк] -каў
з'ёдліва [зьйе] прысл.
з'ёдлівасць [зьйе] [сьць]
-цю

з'ёдлівец [зьйе] -іўца, -іў-

, ду, -іўцаў.

з'ёдлівы [зьйе]

з'езд [зьйест]

(стод; мес-

ца, па якім з'язджаюць)

-да, -дзе, -даў; (дзеянне)

ЦА
з'ёздаўскі [зьйе]

з'ёзджапцы [зьйежд]
(зьйсждж] гіст.,
з'езджая
наз.

з'ездіжвацца [зьйеждж] незак., -аецца, -аюцца

з'езджваць [зьнеждж] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
з'ёздзіцца [зьйсзьдзі] зак.,

'гдзіцца, -дзяцца

[зьсезьдзі] зак.,
з ёздзіць
дну [жд], -дзіш [зьдзі],
-дзіць, -Дзяць

зёйгер тэх., -ра, -ры, -раў
зейгераванне [пьне] 792»,
-ппі
зейгераваць

тэг.,

пнезак.,

рую, -русш, -руе, -рўюць

збйскі
збкры абл., -раў

зеландзец [ньдзе] зелёапдца

[итц], -ду, -цаў

зелапдка [нтк] -дцы [птц],
-дак
зелёпдскі [нцк]
зедйндцы інтц] -цаў

Зеландыя Зеландыі [ыйі]

зблсена прысл.
зеленавата прысл.
зелепаваты
зелецавбкі
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зелснавочка

зікаць

А

зелсепавдчка

заал.,

[цц], -чак

-чцы

зеленкаваты ё зелянкавы

зблець -нню [цьпю] і зеляпіна

зёлле [льле] -ллі
зёллейка

[льле] ласк., -ку

зелянгаес -са, -сёе, -саў
звеляпёцца пгезак., -бецца,
-ёюцца
зелянёць пезак., -ёю, -беш,
-бе, -ёюць
зеляпіва -ве

зеляніна -не, часцей зёлець
зеляпіць зак., зеляцю, зядеёціш, -піць, -няць
зелянкавы часуей зеленкав4ты

зеляпкбвы (колер)
зелянўшка -шцы, -шак
зелянюсенькі разл.
зеляцюткі разл.
зеляпявыразм.
зёмец гіст., зёмца, -цу, -цаў
землеапісальны
землеапісённе [ньне] -нні
землекапалка разл., -лцы,
“лак
землекапальны
землекарыстальнік -ка, -ку,
-каў
землекарыстанне
[ньне]
-нпі
землепрахбдзец -дца [да],

-дцу, -дцаў

землетрасённе [ньне] -нні,
-ппяў

землеўгнабнне [пьпе]
-ипі
землеўгнбішыс.-г.

с-г.,

землеўладальнік -ка, -ку,
гкаў
землеўладальпіца -ды, -ц
землеўладальніцкі

землеўладанне [ньне] -нні,
-пняў
землеўласпік
[сьні] -ка,
-ку, -каў
землеўласпіца (сьні] -цы,

землямёр (асоба) -ра, -ру,
-раў; заал., -ра, -ры, -раў
земаямёрны

земляны

землярбб “ба, -бе, -баў
землярббскі [пск]
землярбдства (пств] -

землярббчы [пч]
землярийка заа,

-яйцы,

-ыек

землярыціны
землясбе -са, -се, -саў
землясбепы
землячбк разлж., ласк., -чка,

-чку, -чкбў
земнаводиы
земпавбдныя заал., наз.

зёмпы часцей зямпія
зёмскі гіст., прым., наз.

земенарад -да, -дзе, -даў

зёмства гіст., -ве
зёмшчына гіст., -не

зензубель спец.,
-ляў
зеніт -іту, -іце

-ля,

-лі,

зенітчыца [чч] -цы, -ц

зепкаванне [ньне] тэг., -нні
зенкаваць тэг2., незак., зян-

-ўеш, -ўе, -ўюць;

зепкаваў, -ала, -алі
зёнкер тэг., -ра, -ры, -раў,
зецкераванне [ньне] тэх.
“нні

зепкераваць тэг., незак,
рую, грўеш, -рўе, “рўюць

зёнкі абл., -нак, адз. зёнка,

“іцы
Зераўшан р.,
Зераўшане
зераўшапскі

Зераўшана,

зёрне -ні, мн. зёрпі, -няў ёі
зярняты, -т
зерпеачыстка -тды [с”д]

землеўласнінкі [сьпі]
землеўпарадкавальны
землеўпарадкаганне
[ньпе] -пні

[тк]
[тк]

землеўпарадчык

-ка,

-ку, -каў
зернепаддобны

[чч]

-ку, -каў

земаечарпалка -лцы, -лак
землечарпальны
земаечарпапие [пьпе] -нппі
землябітпы буд.
землявбз -за, -зе, -заў

землявбзка [ск] -зцы [сц],
-зак
землявёзны

землязнавец і землязпаўца
адпаведна

-аўца,

-йўцу,

-аўцаў; дм -цу, Т -цам,
ми. Р -цаў

землязнаўства -во
землякбп -па, -пе, -паў
землякбпны
108

зеринеплюшчылка -лцы, -лак
зерпесартавальныс.-г.

зернесаўгас -са, -се, -саў
зернесушилка -лцы, -лак
зерцесушыильны

зёрнетка

памяпш.,

ласк.,

-тку, -так ў -ткаў і зярпятка
зёрпеткавы с зярийяткавы

зернеўббрачны

зерпеўвільгатняльцік
-ка,
-ку, -каў
зериеўлбўнпік -ка, -ку, -каў

зернефураж -кў, -жы

зернефуражны
зерияваты

зернясклад -да, -дзе, “даў
зериясхбвішча -чы, чі -чаў
з"ёсці [зьесьці] зак., з'ем,
з'ясі, З“есць [сьць],, Зя

дзім, з'ясцё
сьце], з'ядўць; з'еў, з ёла, з'ёлі;
з'еш ў з'еж, з'ёшце ё з'бЖде [шце]
з'ёеціся [зьесьці]
разм.,
зак,
з'бсца,
з'ядўцца;

з'ёўся, з'ёлася, з'ёліся

збўра разм., -ры, -раў
зёўранле [ньне] разм., -нпі
зёўраць незак., -ае, -аюць
Зеўс Зёўса, Зёўсе
Зеўсаў гнеў Зёўсава гнёву

з'ёўшы [зьйе]:
з'ёўшы

як

мыла

зефір -ру, ры

зефіравы
зефірны

з'ёхацца [зьйе] зак., з'ёду-

ся, з'ёдзешся [сься], зб
дзецца, -дуцца; з' ёхаўся,
-алася, -аліся; з'ёдзься
Дцься], з'ёдзьцеся [цьце]

з'ехаць [зьйе]

зак.,

з'ёду,

-дзеш, -дзе, -дуць; з'ёхаў,
-ала, -алі; з'едзь, з'ёдзьце

[цьце]

Зёяр., Зёі [ейі]

зёлкі -лак, адз. зёлка, -лцы

з'ёрзаць [зьйо] разм., зак.,

зернеачышчальны
зерпебаббвы
зерпебаббвыя наз,
зёрневы і зернявы
зерпедрабілка -лцы, -лак
зериедрабільны
зернепагруўзчык [шч] -ка,

“Д

зериявбзка [ск] -зцы [сц],
-зак
зерняві часуей зёрисвы
зерпялёд заал., -да, -дзе, -даў
зерняёднызаа,
зерцямийны
зерияпўльт -льта, -льце,
-льтаў

зеў зёбва, -ве, -ваў

зецітка -тцы [цц], -так
зенітцы
зепітчык [чч] -ка, -ку, -каў

кўю,

зернявбз -за, -зо, -заў

-аю, -аеп, -ае, -аюць
зжаваны [жж]
зжаваць [жж] зак., зжую,
“уёш, -уб, -уём, “уяцё,
-убць; зжаваў, -ёла, -алі;
-зжуй, -йце
зжаліцца [жж] зак., -люся,
-глішся

[сься],

-ліцца,

-ляцца

зяйрыць [жж] разм., зак.,

“ру, “рыш, -рыць, -раць

зжаты [жж]
зжжаўцёлы [жж]

зжаўцёць [жж] зак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць

разм.,
[жж]
зжахиўцца
зак., “іўся, -пёшся [сься],

-нбцца, -пёмся,
-аўцца

-пяцёся,

зжахиўць [жж] разам., зак.,

ліў, -нёш, -нё, -цём, -пяцё, -иўць

зжацца [жж] разм., зак.
сажпўся, -пбшся [сься],
міёцца, -пёмся,

“пяцбся,

-нўцца; зжаўся, ““блася,
-бліся; сажціся, -іцёся ,

зжаць (яж] зак., сажпу,
-пбш, -иб, -нём, -няцё,
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зяоўвацца

;
лі
-ё
,
а
л
й
,
ў
а
ж
г
;
ь
ц
ў
а
сані, “іце
,
к
а
з
е
н
]
ж
ж
[
а
ц
ц
а
в
ў
б
ж
з

гаецца, “аюцца
ю,
-а
,
к.
за
не
]
э
ж
[
ь
ц
а
в
ў
б
ж
з
-асш, -ае, -аюць
зяібўклы [кж] разм.
зжбўкнуць [жэ] зак., -пу,
-деш, -пе, пуць; зжоўк,
зкбўкла, глі
разм,
зжўльцічаць [пск]

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
зжўхцуць [жж] зак. -ну,
-неш, -пе, -пуць; зух,
заўхла, -лі
зжываше [яск] [ньне] -нні
зжывацца

“юся,

Да,

-аешся'

невак.,

ўсься],

-бецца, -бюцца

зжываць, [яск] незак., -ёю,
-беш, -йе, -4юць

[жж]
зжынацца
-бецца, -дюцца

незак.,

зіжынаць, [жж] незак., -ёю,
-бсш, -ёе, -Зюць
[ньне]
зжырённе [яск]
разм., -ині
зжыраць [яск] разм. незак, -4ю, -аетш, -йе, -ёюць
зжыты [яск]
зяцца

зламацца

[жак]

зак.,

зжы-

вўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцзжылася,
зжыўся,
ца;
зжывіся,
-ліся
-лбея,
цеся
зжыць [жж] зак, зжыву,
-вёш, -вё, -вём, :вяцё,
вуць; зжыў, зжыла, -лб,
-лі; зжыві, -іце
з-за пр ыназ.

з-за граніцы
ззаду прысл., прыназ. і ад-

заду

ззамаладу разм., прысл.
з-за мяжы
з-за таго што злучн.

ззелянёлы [зьзе]
ззелянбць зак., -бю, -ёеш,
-ёе, “ёюць
ззывацца незак., -ёецца,
-ёюцца
ззывёць незак., -йю, -8епі,
-4е, -дюць
ззяблы[зьзя]
ззябцуць [зьзя] захк., -ну,
-неш, -це, -пуць; ззяб,
ззябла, -лі; ззябпі, -іце
взяпце [зьзяпцьпе] -нпі
ззяць [зьзя] незак., -яю,
-леш, -яе, -Яюць

зігаспбра бат., -ры, -р
зігзаг -га, -гу, -таў

зігзагам прысл.

зігзагападббны
зігбта біял., -бце, -бт

зіма -меё, -м
зімавальцік -ка, -ку, -каў
зімавальны
зімавапне [ньпе] -ппі
зімавіць незак,
зімўю,
“уеш, -уе, зўюць
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-дку, “дкаў

зімарбдкавыя
наз.

[тк]

зімаўстбйлівасць

заал»,
[сьць]

-цю
зімаўстойлівы

зімачка ласк., -чцы [пцы],

-чак
..
,
а
к
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,
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З
зімбабвіец -ійца, -ійцу, -і-

;
.
.
.
ў
а
зімбабгвійка -ійцы, -іск

зімбабвійскі
зімбабвійцы -цаў
зіміца разм., ласк., -цы
зімка -мцы
зімпа разм., прыса.

зімні часцей зімбвы
зімнік -ку, “каў

зімовачны
зімбвішча -чы, -ч і -чаў
зімбвыі зімні
зімбі і зімбю прыся.
зімбўе ўі [ўйі], -Ўяў

зімбўка -бўцы, -бвак
зімбўнік -ка,-ку, -каў
зімбўшчык -ка, -ку, -каў
зімоўшчыца -ды, -ц
з'інелы [зьйі]

з'інее,

-еюць; З'інеў, -ела, -елі
зіпўн -нё, -неё, -ноў
зірк

разм.,

“цімся,

-ціцёся,

-цяцца, часцей зіхацёцца

зіхцёць разм., незак,

чу,

зіхціш,

-ціць,

зіх-

-цім,

-ціцё, -дяць, часцей зіха-

цёць

зіянне [цьпе] -пні
злабадзённасць [сьць] -цю
злабадзённы
злавёцне (ньне] -нні
злавацца незак, злуюся,
“Уёцца,
-убшся [сься],
зуёмея, “уяцёся, -уюцца
злаваць незак., злую, -убш,

-уё, -уём, -уяцё, -уюць
злавёсна прысл.
здавёесны
злавіраваць зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць; злавіраваў, сала, -алі; злаві-

руй, -йце

зімныабл.

з'іпедь [зьйі] гак.

-ціцца,

выкл.

зірканне іпьне]. разм., -нні

злавіцца разх., зак., злбвіц-

ца, зловяцца; злавіўся,
ілася, -іліся
здавіць зак. злаўлій, злб-

віш, “віць, -вяцьў, злавіў,

“іла, Алі; злаві, -іце
злагада -дзе
злад: зладу няма
зладжана прысл.
зладжанасць [сьць] -цю

зладжаны
зладжвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся

-аюцца
зладжваць незак., -аю, -аеш,

зіркасты і зіркаты разм.
разм.
[сьць]
зіркатасць

-ае, -аюць
зладзёйка -ёйцы, -бек

-цю
зіркаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зіркпуць разм., зак. -пу,
-пеш, -не, -нуць; зіркнуў,
-нула, -нулі
зірнўцца разх., зак., зіриў-

зладзёйства -ве
зладзеявата прысл.
зладзеявёты
злёдзжуся,
зладзіцца зак.,
злёдзішся [сься], “дзіцца,

ся, -нёшся (сьсяў, -пёцца, -пёмся, зірняцёся, зірпўцца.

зіраўць зак. -иў, -нёш, -нё,
-пём, -пяцё, -аўць
зіхатлівы
зіхатиўць зак., ў, -пбш,
-нё, -нём, -пяцё, -нўць
зіхацённе [пьпе] -дні і зіхцбнне
зіхацёцца незак., зіхачуся,
зіхацішся [сься], -ціцца,
цімся, -ціцёся, -цяцца і

зіхцёцца
зіхацёць незак., зіхачу, зіхаціш, “ціць, -цім, -ціцё,
-цяць і зіхцеёць

зіхаць абл., незак., -4ю,
.-беш, -бе, -ёюць
зіхиўць зак., -п, спбш, -нё,
.спём, -пяцё, -аўць
зіхбткі разм.
зіхбтныразм.
зіхабппе [ньне] -ппі, часцей зіхацёнпе
зіхцёцца разм, незак., зіхяўся, зіхцішся
[сься],

зладзёйскі

“дзяцца

зладзіць зак., злёджу, зладзіш, -дзіць, -дзяць
зладзібга разх., м., ДМ -ту,
Т -там, мн. Р гт і -гаў
зладзюжка [ші] разхм., “.,
ДИ з-кку, Т -яікам, жн.

-жак
злажыцца зак, злажўся,
злбжышся [сься], -ныцца, кацца
злажыць зак., злажў, злбжыш, -жыць, -кыМ, -жыце, зкаць

злазіць (спускацца) незак.,

(пабыць дзе-н.) зак., злётку, злазіш, зіць, -зяць
злайдачыцца разх., зак.

“чуся,

-чышся

[сься],

-чыцца, -чацца
звлакавы
злакавыя паз.
злакападзбиы

злакі -каў, адз. злак, -ка,
-ку
зламёны г забмапы
зламацца зак., злбміцца,
“мяцца
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зламаць

злітоўваць

анна

зламаць зак., зламлю, злбміш, -міць, -мяць

зламысна прысл.
зламыснаець [сьць] -дю
зламиспіію [сьпі] -ка, -ку,
-каў

зламыеціца [сьці] -цы, -ц
зламысны
злапёмятнасць ў злапамятліваець [сьць] для абодвух -цю і злапбмнасць
злапамятны ё злапамлтлівы, злапбмны
задпаць разх., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
злёпіць абл., зак., -плю,
-піш, -піць, “яць
злаплены абл.
злапбмнаець
[сьць]

-цю,

часцей злапёмятнасць
злапбмны часцей злапамяч-

ны
зларадна прысл.
злараднасць [сьць]
злараднічаць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

зларадны

зларадества [цтв]
зласліва [сьлі] прысл.
злаелівасць [сьлі]
[сьць]
-цю

зласлівец [сьлі] -іўца, -іўду, -іўцаў

зааслівіца [сьлі] -ды, -ц

зласлівы[сьлі]
злаелбвіць незак,

-боўлю,
-бвіш, -бвіць, -двяць
злаелёўе -ўі [ўйі]
зласнёйшы [сьне]
златаны
златаць зак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць.
златашыць разх., гак., златашу, златбшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
златка заал., -тцы
[цц],
“так
злаўчацца пезак., -аюся,
-дешся
[сься], -аецца,
“аюцца
злаўчицца
захк.,
-чўся,
“чышся [сься], -чыцца,
“чымся, -“чыцёся, -чацца
злахмаціць зак., -ёчу, -аціш,
“ёціць, -ёцяць
злахмачаны
злачішец -пца, “нцу, -нцаў
і злачуішца

злачыцка -нды, -нак
злачынна прысл.
злачыцнасць [сьць] -цю
злачынны

злачынства -ве, -ваў
здачынца х., ДМ -цу, Т
“цам, жн. Р -цаў, часцей
злачітец
злашчаснасць [сьць] -дю
злашчасны
злаякасцасць [сьць] -цю
злайкасны
злаяпы

злёлць зак., -4ю, -аеш, -ае,
-аюць
злёва [зьле] прысл,
злёглы [зьле]
злёгчы [зьлехч] зак, зля-

гу, зляжаш, зляжа, зля-

жам, зляжаце, заягуць;
злёг, зляглё і злёгла,
зляглб і злёгла, зляглі і
влёглі
забгчыся
[зьлохч]
зак,
злягуся, зляжашся Дсься],
зляжацца,
злягуцца;
злёгся, зляглёся і злёгдася, зляглося і злёглася,
злягліся і злёгліся
зледзянёлы [зьле]
зледзяпёдце [зьле] [пьпе]
-нні
зледзяпёць [зьле] зак., -ёе,
“ёюць,
зледзяніць
[зьле]
зак,
гніць, “няць
злёжаны [зьле]
злёжацца [зьле] зак., -кыцца, -жацца, часцей

зяля-

жацца

заёжаць [зьле] зак., -жу,
-кыш, -жыць, -жаць
злёжвальнасць
[зьле]
[сьць] -дю
злёжванне [зьле]
[ньне]
-нні
злёжвацца [зьле]
незак.,
“аецца, -аюцца
злёзці [зьлесьці] зак., -зу,
-зеш, -зе, -зуць
злёйшы [зьле]
злёпак [зьле] ліка, -пку,
-пкаў
злёпка [зьле] разм., -пцы,
-пак
злёбплены [зьле]
злёпліванне [зьле] [ньне]
-нні
злёплівацца [зьле] незак,
“аецца, -аюцца і зляпляц-

ца
Злёпліваць

-аю, -аеш,

[зьле]

незак,

-ае,

-аюць і

зляпляць
злёціцца [зьле] разм., зак.,

“ціцца

злець [зьле] разм., незак.,
злёю, здбеш, злёе, злбюць
злёгку (зьлёхк] прыся,
злёт [зьлё] -ёту, -ёце, -ётаў

злётацасць [зьлё]
[сьць]
-дю
злётацца [зьлё] разм., зак.,
-аюся,

-аешся

-аецца, -аюцца

злётаць

[зьлё]

зак.,

[сься],
-аю,

гаеш,-ае, -аюць
злівацне [зьлі] [ньпе] -цпі

злівацца [зьлі] незак., -аец-

ца, -аюцца

зліваць [зьлі] незак. -а0,

-деш,-4е, -аюць
злізаны [зьлі]
злізацца [зьлі] зак., зліжацца, зліжуцца

злізАць [зьлі] зак., зліяеў,
зліжаш, -жа, -кам, -каце, -куць
злізвапие [зьлі] [пьпе] -ші
злізвацца
[зьлі]
незак.,
-аецца, “аюцца
злізваць [зьлі] лпезак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
злізиўць зьлі] зак., -пў,
-нёш: [зьце], -нё, -пём,

-пяцб, -нўць

зліквідаваць [зьлі]

разм.

зак., -дўю, -дўеш, -дўе,

-дўюць

з ліку [зьлі] прыназ,
злінёепы [зьлі]
злінёіць [зьлі] [ейі] зак,
злінёю, -віш, -біць, -вім,
“біце, -бяць; зліцвіў, -іла,

“ілі; злінёй, -ўце

злінёйвацца [зьлі]

незак.,

злінёйваць

незак.

-асцца, -аюцца

[зьлі]

-аю, -аеш, -ае, -аюць
злінялы [зьлі] разм.
зліняць
-яюць

[зьлі]

зак.,

-яе,

зліпанне [зьлі] [ньне] -нні
зліпацца

[зьлі]

“вецца, -бюцца

незак.,

зліпёць [зьлі] разм., незак.,
-бе, -дюць

зліплы[зьлі]
зліпнуцца (зьлі] зак., -нец-

ца, -нуцца

злітавапасць [зьлі] [сьць]
уст., -цю, часцей спаянасць
злітаваны [зьлі] уст., часцей спайны
злітавацца [зьлі] (праявіць

літасць) зак., злітуюся,
-уешся
[сься],
-уецца,
-уюцца; злітаваўся, -алася, -аліся; злітуйся, -йце-

ся і злітасцівіцца
злітавацца [зьлі] уст., зак.,
злітуецца, -ўюцца, часцей
спаяцца
злітаваць [зьлі] уст., зак,
злітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць,
часцей спаяць
злітак [зьлі] -тка, -тку,
“ткаў

злітасцівіцца [зьлі]
разм» зак.,

[сьці]

злітасціўлю-

ся, -івішся [сься], -івіцца,

злітасцівіўся,
-івяцца;
“ілася, -іліся: злітасціўся,
-іўцеся, часцей злітавацца
зліткавы [зьлі]

злітнасць [зьлі] [сьць] -дю
злітны [зьлі]
злітоўвацце [зьлі]

[пьпе]

уст., -ппі, часцей спайванпе
злітоўвацца [зьлі] незак.
уст., -асцца, -аюцца, часцей спайвацца

незак,
злітоўваць [зьлі]
уст., -аію, -аеш, -ае, -аюць,
часцей спайваць

злямцаваць
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зліцеся і злійся, -йцеся
зліццё [зьліцьцё] -цці
зліць [зьлі] зак, Юю, -ібш,
-16, -іём, гіяцё, юць і
салый, -льбш, -льб, -льём,
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ц
і
л
з
,
і
л
з
;
і
л
і
л
з
,
д
я
і
л
з
,
а
л
і злій, -йце
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[ньне]
[зьлі]
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,
-цні
незак.
[зьлі]
злічвацца
-аецца, -аюцца.
злічваць [зьлі] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зліцца [зьлі] зак., злічыцца, -чацца

злічыць [зьлі] зак., злічу,
злічыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць

злічэнне [зьлі] [ньне] -нві
зло зле [зьле]
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ў
а
к
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-к
а,
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н
ч
і
з
я
о
л
з
злоязічніца -цы, -Ц
злоязычны

злубянблы разм.

злубянёць разм., вак., -ёе,
-бюць
злузаны
злузёцца зак., -ёецца, -бюцца

здўзаць зак., -ёю, -беш, -ёе,

-бюць
заўзвание [ньпе] -нні
злўзвацца незак., -аецца,
-аюцца

заўзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
злўпіцца,
злупіцца зак,

-пяцца
злупіць зак., злуплю, злўпіш,

-піце,

-піць, -пім,

-пяць

заўплепы
заўпліванне

разм.

[ньне]

-нні

злўплівацца незак., -аецца,

-аюцца

злўпліваць

-аю,

пезак.,

“аеш, -ае, -аюць
злучальпаець [сьць] -цю
злучальнік -ка, -ку, -каў
злучальны
злучапа прысл.

Заўчапае Каралёўства Вя-

злбжаны

забіваць пезак., -аю, -аеш,

лікабрытаніі і Паўпбчиай
Ірлёндыі [ыйі] Злўчаным

забжніца 7эз., “цы, -Ц

Каралёўстве

-ае, -аюць

злом-му, -ме

забмак -мка, -мку, -мкаў
забманы часцей зламаны
злбмка -мцы

злбмліванне (пьпе] -нпі

злёмлівацца пезак., -аецца,
-аюцца
-а1,
пезак.,
злбмліваць
-аеш, -ае, аюць
забпапы разм.
злбпаць разм.,

зак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

злбспа прысл.
злбспаець [сьць] -цю
злбснік [сьпі] -ка, -ку, -каў
забепіца [сьпі] -цы, -ц
злбеніцкі [сьпі]
зезак.,
забенічаць [сьпі]

-аю, -аеш, -ас, -аюць
забены

злбець [сьць] -цю
злот злота, заць злбтаў
злотнік уст. -ка,

-ку, -каў

злоты паз.

злоў злову, злово
злоўжыва
м нце [пьпе]

ляў

-цпі,

Вяліка-

брытапіі і Паўпбчпай Ірландыі
злучанапялёсткавы бат.
бат.,
злучанапялёсткавыя
наз.
злучаны
Злўчапыя Штаты Амёрыкі
длўчацых

рыкі

Штатаў

Амё-

-аюся,
пезак.,
злучацца
-дешся
[сься], -аецца,
-аюцца
злучаць незак., -ёю, -аеш,
-ае, “аюць
заўчванне [пьпе] с.-г., -ппі
заўчвацца с.-г., незак., -аецца, -зюцца
заўчваць с.-г., пезак., -аю,

-гасш, -ае, -аюць
заўчка с-г., -чцы [цп]
заўчиасць [сьць] -цю

зяўчнік -ка, -ку, -каў
злучнс.-г.
злучбк злучка, -кў, -коў
злучыцца зак., злучуся, злучышся

“чацца

[сься],

-чыцца,

злучу,

злучыць зак.,

злу-

чыш, -чыць, -чаць

злучэнне [ньне] -нпі, -нняў

заўшчаны

заўшчвацца незак.,

-аюцца

-аецца,

злўшчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

злўшчыцца зак., -чыцца,
“чацца
заўшчыць захк., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
злы

злыбеда -дзе, -д
злыганы

злыгацца зак., -йюся, -ёеш-

ся Дсься], -аецца, “аюцца

злыгёць зак., -аю, -аеш, -ёе,

-йюць
злыгвание [ньне] -нні
злягвацца незак.,
[сься],
-гаешся

-аюся,
-аецца,

гаюцца
злыгваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
злідзень разм., -ДпЯ, -дню,

-дняў

злыдні -пяў

злысёлыразм.
злысёць разм.,

зак. -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
злапаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разх,
[зьлю]
злюбіцца
зак., злюблюся, злюбішся
[сься], “біцца, “бяцца
заюбка [зьлю] разж., агульн.,

м. ДМ злюку, Т -кам, ж.
ДМ злбцы, Т злюкай і
-аю; мн. Р злюк

злягапне
-нні
злягацца
-бюся,

[зьля]

[пьне]

[зьля]

незак.

-дешся

[сься],

-бецца, -йюцца

злягаць [зьля] незак, -ёю,

-деш, -4е, -аюць

зляжалы [зьля]
зляжіацца [зьля] зак., -кыцца, -гацца і злёжацца

(пьпе]

[зьля]

злякапие

разм., -нці

разм»
[зьля]
злякацца
зак., -йюся, -4ешся [сься],
-4ецца, -ёюцца
разм.,
[зьля]
злякаць
зак., -4ю, -беш, -йс, -йюць
злягиўцца

зак.,

[сься] ,

[зьля]

ліўся,
-“пёцца,

разм,

ліёбшся
-нёмся,

-пяцёся, -іўцца
злякаўць [зьля] раз.м., зак.,
ліў, -нёш, -нё, -нём, -пяцё, -аўць
злямцавіны [зьля] і злямчапы
злямцавацца

[зьля]

зак.,

-пўецца, -цўюцца і займ.
чыцца

злямцаваць

[зьля]

саўю, -цўеш, -цуе,
юць і здямчыць

зак.,

-ду-
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злямцоўванне
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злямцбўванне [зьля] (ньпе]
-ппі
злямцбўвацца [зьля]
пезак., -аецца, -аюцца
злямцбўваць [зьля] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
займчаны
[зьля] часцей
злямцаваны

злямчыцца

[зьля]

-чыцца,

зак.,

-чацца,

часцей

злямцавацца
злямчыць [зьля] зак., -чу,
-чыш, -чыць, -чаць, часцей злямцаваць
заяпацы [зьля] раз.

зляпаць [зьля] разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
заяпіцца [зьля] зак., злёпіцца, “пяцца

зляпіць [зьля]

вак, зляц-

-лю, злбпіш, -піць, -пім,

-піце, пяць

зляпаяцца [зьля]
-Яецца, -яюцца,
злёплівацца
зляплЯць
[зьля]
-яю, -яеш, -яе,
часцей злёпліваць

незак.,
часцей
незак.,
-яюць,

злятацца [зьля] зак. і незак., -бюся, -бешся [сься],
-бецца, -йюцца
злятаць [зьля] зак. і незак., -ёю, -ает, -ае, -аюць
зляцёцца [зьля] зак., -ціцца, -цімся, злеціцёся, зля-

цяцца

зляцёць [зьля] зак., злячу,
зляціш, -ціць, -цім, зле-

ціцё, зляцЯць
змабілізавацца разлм., зак.,
-зўюся,

-зуешся

[сься],

-зўецца, -зуюцца
змабілізаваць разл.,

зак.,

-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
змагаппе [ньне] -нні
змагар і змаганец адпавед-

на -рё, -ру, -рбў; -нца,
-пцу, -пцаў

змагарка -рцы, -рак
змагарны

змагацца

незак,

-4юся,

-дешся
-бюцца

[сься],

-аецца,

змагаць незак., -4ю, -аеш,
-йе, -дюць

змагчи [хч] зак., змагу,
зможаш, -жа, -кам, -жаце, змогуць; змог, змагла,
-ло, -лі; змажы, -ыце
змагчися [хч] зак., змагу-

ся, зможашся [сься], -ацца, -амся, -ацеся, змбгуцца; змбгея хся], змагла-

ся, -лбся, -ліся; змажися,
лацеся
змазаны
змазацца зак, змажуся,
зкашся
-куцца;

[сься], -жацца,
змажея [сься],

-кцеся [нце]

змазаць вак., змажу, -каш,

-ка, -ніуць; змаж, -жцо

[шце]

змазачна

-

ахаладжальны

зманьваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
змаргиўць зак. глу, глібш,
-и6ё, -пём, -ияце, -аўць і
зміргиўць

[з выбугн.

змардаванасць [сьць] -цю
змардаванне [пьпе] -ипі
змардаваны
змардавёцца зак. змардўюся, -ўсшся [сься], -ўецца, “ўюцца
змардаваць зак. змардўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць
змаркатнёлы разл.
змаркатиёць
разх., зак.,
-ёю, -беш, -бе, -ёюць
змаркбціцца разл, зак., -кбчуся, -кбцішся
[сься],

тэт.
змазачны
змазванне [ньпе] -ппі
змазвацца
незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
змазваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

змазгавёць

г]

разм., вак., змазгўю, -ўсш,
“ўе, ўюць

змазка [ек] -зды [сп], -зак
змазчык [шч] -ка, -ку, -каў
змазчыца [шч] -цы, -ц
змайстраваны

змайстраваць
зак., -рўю,
“руеш,-рўе, -рўюць; змай-

струй, -ўйце

змакаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -дюць
змакрэлы

змакрбць зак., -5ю, -зеш,
-8е, ёюць
змаладўшнічаць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
змалаціцца зак., змалбціцца, змалбцяцца
змалаціць
зак., змалачуў,
змалбціш, -ціць, -цяць

змалёўванне [ньне] -нні

змалёўвацца незак., -аецца,

“аюцца
змалёўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
змалку рагм., прысл. і адмалку
змалбцца
зак., змёлецца
[зьме], -люцца
змалбць зак., змялю [зьмя],
змёлеш, -ле, -дем, -леце,
“люць; змалоў, -бла, -блі;
змялі, -іце
змалбчаны

змалбчвацца незак., -аецца,
-аюцца
змадбчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
змалпавёць зак., -пўю, -пўш, -пуе, -пуюць
змаляваны

змалявацца зак., -люецца,
-лююцца
змаляваць зак, змалюю,
абеш, -бе, -ююць; змалій, -йце

зман -пу, -не
зманеўраваць

-кбціцца, -кбцяцца.

змарнаваны
змарнавёцца зак., змариўюся, -ўешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

змарпаваць зак., змарпую,
зўеш, -ўе, “ўюць
.
змарнатравіцца зак., -віцца,
-вяцца
змарнатравіць зак., -аўлю,
-авіш, -ёвіць, -авяць
змарпатраўлепы
змарнёла прысл.

змарнёласць [сьць] -цю
змарнёлы
змарпёнпе [ньне] -нпі
змарнёць зак., -ёю, -ёеш,
-ве, -ёюць

змарджаны
змарбзіць зак., -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
змарудзіць разх., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
змаршчак разм., -ка, -ку,

-кбў
змаршчыцець

зак,

змаршчыцпіць
-ніш, -ніць,

зак.,
-няць;

-ею,

-веш, -ее, -еюць; -еў, -ела,
-елі
-пю,
-ніў,

-ніла, -нілі; змаршчынь,
-пьце
зак., змарўся,
змарицца
змбрышся [сься], -рыц-

ца, -рацца

ая

змарыць зак., змару, змбрыш, -рыць, -раць
зматаны
зматацца зак., -ёюся, -аешся [сься], “ецца, “ёюцца

зак.,

-рую,

“рўеш, -рўе, руюць

,

зманіць гак., зманю, змапіш, -піць, -пім, -ніце,
-пяць
зманлівасць [сьць] -цю
змаплівы

змапўць разм., зак, іў,
-пёш, -иб, -пём, -няцё,
-іІўць
зманціраваны [пьці]
змапціраваць [пьці]

зак,

“рую, -руеш, -рус, “руюць

зматаць Зак., -4ю, -4еш, -4е,

-аюць
разм., зак.
зматлашыць
зматлдшыш,
зматлашу,
“шыць, -шацьі зматлашў,
паш, шыць, -шым, -шыцё, -шёаць

змаўкаць лезак., -йю, -беш,
,
-йе, -4юць
змаўляцца незак., -яюся,
[сься], -яецца,
-ясшся
-гяюцца

змаўчаць

,

зак, -іў, -чыш,
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змахвацца
ь
ц
а
ч
,
ё
ц
ы
ч
,
м
ы
ч
-чыць,
і змоўчаць

-аецца,

незак.

змахвацца

-аюцца
зміхваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
змахдяваць

змахлбюю,
-0юць
змахиўты

змахиўць

змокпуць

зак»,

разм.,

-19ё,

-09ш,

,

,

зак. -ну, пеш,

-пб, -нём, -няцё, -нўць
змаху прысл.

змацавальнік спеў., -ка, -ку,

-каў

змацавальцы
[ньпе] -нні,
змацаванне
-нняў
,
змацавацы
змацавацца зак., змацуюся,

-ўешся

[сься],

-уецца,

змацаваць

зак.

змацую,

-уюцца

.
ь
ц
ю
ў
е,
,
-ў
т
с
ў
змацбўванне [ньне] -нні

змацбўвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
аешся

-аюцца

змацбўваць

незак.

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
змачўся,
змачыцца зак.,
змбчышся [сься], -чыцца, -чацца
змачыць зак., змачу, змбчыш, -зыць, -чаць
змсевікбвы [зьме]

змеегалбў [зьме] заал., -бва,
-бве, -оваў
змеегалбўка [зьме]
-бўцы, -бвак

заал.,

змесгалбўнік [зьме] бат.
-к
змеепадббпы [зьме]
змвепаклбнства [зьме] -ве
змёеў [зьме] нар.-паэт.
змей [зьме] -бя, -бі [ейі],
-бяў
змёйка [зьме] -ёйцы, -бек
змёйкавы [зьме]
заал.,
[зьме]
змёйкавыя
наз.
змёла [зьме] -пе, -н

змецаявёхавец [зьме] -аўца,

-аўцу, -аўцаў

зменавёхаўскі [зьме]
зменавёхаўства [зьме] -ве
змёцепы [зьме]
змёпліва (зьмецьлі] прысл.
змёбпліваець
[зьмецьлівасць] -цю
змёнлівы [зьмепьлі]
зменнасць
[зьме] [сьць]

-цю

змёнцы [зьме]
зменшаны [зьме]
змёншаць [зьме] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць, часцей

змёншыцца
змёншвацца [зьме]
“аецца, -аюцца,

змяншацца
змёшшваць [зьме]

незак,

с
а
ч
,
ь
ц
ю
а
,
е
а
,
ш
е
а
-аю,

незак,

цей змяпшаць
,
у
к
,
а
к
]
е
м
ь
з
[
к
ы
ч
змбуш
-каў

-аю, -аеш, -ае, -аюць
змёшчапы [зьме]
-рца,
змеяббрац [зьме]

Зака

змеявік [зьме] тэх., змеевіка, -ку, -коў
змеяёд [зьме] заал., -да,
-дзе, “даў
змеялбў [зьме] -бва, -бве,
-бваў

змёншчыца [зьме] -цы, -Ц

[зьме]

змбцшыцца
-шуся,

-пыцца,

[сься],

-шышся

-шацца ёі змеён-

шаць
змёншыць [зьме] зак., -шу,
-пыш, -шыць, -шаць
змбньвацца [зьме] незак.,
(сься],
-абшся
-аюся,

гаецца, “аюцца
змёньваць [зьме] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
змёраны [зьме]
змёраць

[зьме]

зак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць; змёраў,
гала, -алі; змёрай, -айце і
змерыць
часцей
[зьме]
змёрэлы
змёрзлы
змёрзнуцца

-ецца

[зьме]

зак,

[зьне], -нуцца;

змёрзся [сься], змеёрэлася, -ліся [зьлі]
змёрзнуць [зьме] зак., -ну,
-неш [зьпе], -не, -нуць;
змёрз, змёрзла, -лі [зьлі];
змёрзні [зьні], -іце
змёрзціся [зьмерсьці] зак.,
змёрзнецца [зьне], -нуцца; змёрзся [сься], змёрзлася, -ліся [зьлі]
[зьме] зак.,
змёркнуцца
гнецца; змёрклася
змёркнуць [зьме] зах., -не;
змерк, змёркла, -лі
змёрлы [зьме] часцей змёрлы
змёрці [зьме] разх., зак.,
самрэ, -рбм, -рацё, -рўць;
змёр [зьмёб], змёрла, змёрлі
змёрыць [зьме] зак., змёру,
-рыш, -рыць, -раць; змёрыў, -ыла, -ылі; змер,
змёрце, часцей змёраць
-сту, -сце
змест [зьме]

[сьце]

-рцу, -рцаў

[зьме]

Змеянбсец

астр,

Змеянбсца, Змеяпбсцы

змеяня ў змеянё [зьме] для

абодвух РДМ -няці, Т
-нём, мн. -няты,-нят, -нятам, -нятамі, -нятах

змеяшыйка [зьме] заал.,
-ійцы, -ыек
змеяйшчарка [зьме] заал.,
-рцы, -рак
змёрзлы [зьмё] і змёрзлы
змёрлы [зьмё] і змёрлы
змігаўць [зьмі] зак., -нў,
-нбш,
-нўць

-нё,

-нём, -пяцё,

змізарнёласць [зьмі] [сьць]
-дю
змізарнёлы [зьмі]
змізарнёць [зьмі] зак., -ёю,
-ёеш, -ёе, -ёюць

змікіціць [зьмі] разм., зак.,

“чу, -іціш, -іціць, -іцяць
змілавацца [зьмі] зак., зхі[сься],
луюся, -уешся

“уецца, -ўюцца

[зьмі] разм,
змілавацца
зак., змілуюся, -ўешся
[сься], -ўецца, -ўемся,
-ўецеся, -ўюцца
вміласцівіцца [зьмі] [сьці]
зак., -сціўлюся, -сцівішся
[сься], -сцівіцца, -сцівяц-

ца
незак.,
[зьмі]
зміпацца
-децца, -ёюцца
змінаць [зьмі] незак., -аю,
,
-4еш, -ае, -аюць
змірацца [зьмі] незак., -аю-

ся, -йешся [сься], -аецца,
,
-аюцца

змёсці [зьмесьці] зак., змя-

зміраць [зьмі] незак., -аю,

змёсціва [зьмесьці] -ве

зміргаўць [зьмі] захк., -нУ,
нёш, -нё, -цём, -пяце,
-иўць, часцей змаргиўць
,
змаргиўць
змірыцца [зьмі] зак., ЗМіруся, змірышся [сься],

ту, змяцбш, -цё, -цём, змепляцё, змятуць; змёў, змяла, -лб, -лі; змяці, -іце

змёцены [зьме]
змёціць [зьме] зак., -ёчу,
-ёціш, -ёціць, -ёдяць

змбшапаець [зьме]
-цю
змёшаны [зьме]
пы
:
змёшвальпаець

[сьць]

ё змяша-

[сьць] спец., -цю
змёшвальцік [зьме]

[зьме]
тэз.

-ка, -ку, -каў
змбшвапце [зьме]
-ппі

[пьпе]

[зьме]
-аюся,
-аешся
-аспца, “аюцца

незак.,
[сься],

часцей. змешвацца

незак.

[зьме]

змёшваць

-деш, -ае, -аюць

“рыцца, -рацца

,

.,

змірыць [зьмі] зак., змірУ,

змірыш, -рыць, -раць .
змірэппе [зьмі] [ньпе] -нпі
змова -бве, -бў
змбвіны-п
-бўлюся,
зак.,
змбвіцца
-бвішся [сься], -бвіцца,
“бвяцца.
змога -бзе

змбжацы
змбклы
змбкцуць

зак, -пу, -пеш,
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-не, -нуць; змок, змбкла,
-лі
змбладу прысл.

змбра -ры
змбрапа прысл.

змбрацасць [сьць] -цю
змбраны
змбрванние (пьпе] -ппі
змбрвацца
хезак., -аюся,
-асцца,
[сься],
-аешся
гаюцца
змбрваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
змбршчапы
незак., -аец-

ца, -аюцца
незак., -аю,
змбршчваць
“аеш, -ае, -аюць
змбршчыца
і змбршчка
разм., адпаведна -не, -н;

-чцы, -чак
змбршчыцнка -нцы, -нак
зморшчыцца зак.,
-чуся,
“чышся

[сься],

-чыцца,

-чацца
змбршчыць зак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць
змбтванне [ньне] -нні
змбтвацца

незак.,

змыліць

змрочны

змблаты
змбльваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
змор -ру, “ры

змбршчвацца

змрбчна прысл.
змрочнасць [сьць] -цю

-аецца,

-аюцца
змбтваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
змбтка -тцы [цц]
змбўкнуць зак., -ну, -неш,
“не, -нуць; змоўк, -кла,
“клі
змбўленаець [сьць] -цю
змбўнік -ка, -ку, -каў, часцей змоўшчык
змоўніца -ды, -д, часцей
змоўшчыца
змбўніцкі
змбўпцы
змбўчаць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць; -чаў, -чала,
“чалі; змбўч, -чце, часчей змаўчаць

змбўчвацне [пьне] -ппі
змбўчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
змоўшчык -ка, -ку, -каў і
змёўпік
змоўшчыца -ды, -д і змбўпіца

змоўшчыцкі
змёчаны
змбчванне [пьпе] -пні
змбчвацца кезак., -аецца,
-аюцца
змбчваць лезак., -аіо, -аеш,
-ае, -аюць
змрачнаваты
змрачнейнца
змрачиёць зак., -бю,
-бе, -ёюць

-беш,

змрўжыцца абл., зак., зкыц-

ца, -кацца
змружыць абл., зак, -жу,
-кыш, -ліыць, -жаць
змудраваць разм., ак., змудрўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
змудрагёліЦь разх., зак.,
“лю, -ліш, -ліць, -ляць
змўльваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
змуляцы

змуляцца і змўліпца зак.,
адпаведна -яецца, -яюцца;
-ліцца, -ляцца

змўляць і змуўліць зак., адпаведна

-яюць;

-яю,

-яеш,

-лю, -ліш,

-ляць
змураваны
змураваць

зак.,

-уеш, -уе, -ўюць

-яе,

-ліць,

змурўю,

змўрзаць разм., зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
змусіць зак., змўшу, змусіш, -сіць, -сяць
змуціцца зак.,
змуціцца,

“цяцца
змуціць зак.,
ціш,

сціць,

це
змучу, змў-цім,

-ціце,

-цяць
змўчанаець [сьць] -цю
змучаны
зуўчвацца
-аешся

.

змылю,

змы-

ліш, -ліць, -ляць
змыльвацца кезак., -асцца,
“аюцца
змыльваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
змісла абл., прысл.
змыелы абл.

змыты

змыў -ыву, -мво
змыўка -ўцы
змаўны

зміяўшчык -ка, -ку, -каў
зміўшчыца -ды, -ц
зміяцца зак., -люся, -мешся [сься], -ыецца, -мюцца
змыць зак., -ыи, -меш, -ые,
-ьцоць
змычка -чцы [цц], -чак
змяіны [зьмяйі]
змяісты [зьмяйі]
змяіцца [зьмяйі]
незак.,
-яіцца, -яяцца
змяклы[зьмя]
змякцуць [зьмя] зак., змяк-

ну, -неш, -не, -нуць; змяк,
змякла, -лі

змякчальцае [зьмя] наз.
змякчальнік [зьмя] зім. ёі
мед., -ку

змякчальны [зьмя]
змякчаны [зьмя]
змякчацца

незак., -аюся,
[сься], -аецца,

“аюцца

зак.,

[зьмя]

незак,

-дюся,
-аешся
[сься],
-бецца, -ёюцца
змякчаць [зьмя] незак., -ёю,
-деш, -4е, -аюць

змўчваць незак., -аю, -аеш,

змякчыцца [зьмя] зак., -чў-

-ае, аюць
змўчыцца, зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца; змучся, змўчцеся

ся, -чышся [сься], “чыц-

змўчыць

зак.,

-чу,

-чыш,

-чыць, -чаць; змуч, змўчце
змўшана прысл.
змўшацнаець [сьць] -цю
змўшапны
змушёцца
незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-ёешся
-ёюцца.

змушаць незак., -аю, -аеш,
-йе, -бюць

змушэнне [цьне] -нпі
змывальны
змывае [ньне] -нні
змывёцца незак, -4ецца,
-дюцца
змываць незак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць
зміивачны

змыканце [ньне] -нпі
змыкёацца
незак, -юся,
-дешся
“юцца

[сься],

-йецца,

змыкаць лезак., -ёю, -аеш,

змрок -ку

“ае, -дюць
змылак -лка, -лку, -лкаў

змрбкавыя заал., каз.
зурбкам прысл.

змыліцца зак., -ліцца, -ляцца

ца, -чымся, змякчыцёся,
“чацца
змякчыць [зьмя] зак., -чу,

-ЧЫШ, -ЧЫцЬь, -чыМм, змякчыцё, -чаць

змякчэнне [зьмя] [ньне]
-нні
змякчэць [зьмя] зак., -5ю,
-беш, -зе, -зюць
змялёлы [зьмя]

змялёць [зьмя] разхм., зак.,
-бе,-бюць
змянённе
-пні

[зьмя]

[ньпе]

змяпіцца [зьмя] зак., змя-

нюся,

змёпішся

[сься],

“ніцца, “няцца
змявіць [зьмя] зак., змяню,
змёпіш, -ніць, -пяць

змяншацца [зьмя] незак.,
-4ецца, -аюцца і змёппвацца
[зьмя] незак,
змяншаць
-4ю, -асш, -4с, “ёюць ё
змёншваць

змяншэнне [зьмя] ([цьпе]
-дні
змяпяльпасць [зьмя] [сьць]

-цю
змянйльны [зьмя]

змяняцца

[зьмя]

мезак,
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змяняць

-Яешся
-яюся,
-яецца, яюцца

[сься],

,
ю
Я
,
.
к
а
з
е
н
]
я
м
ь
з
[
ь
ц
я
змяп

-Яеш, -Яе, -Яюць
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
]
я
м
ь
з
[
ь
ц
змярё
-аеш, -де, -йюць
]
е
н
ь
н
[
]
я
м
ь
з
[
е
ш
ц
а
змярз
гнні

змярзёцца, [зьмя]
-аецца, -дюцца
змярканне [зьмя]
-пні

пезак.,
[ньпе]

змяркацца

[зьмя]

незак,

змяркаць

[зьмя]

незак,

-аецца; -ёлася
46; -ала

[зьмярцьве]

змярцвёла

прысл.
змярцвёлаець

(зьмярцьве]

[сьць] -цю

змярцвёлы [зьмярцьве]
ь
н
е
в
ь
ц
р
я
м
ь
е
з
н
[
н
ё
в
ц
р
я
м
з
пе] -шшпі
[зьмярцьве]
змярцвёць
зак., -ёю, -беш, -ёе, -ёюць
змярцвіць [зьмярцдьві] зак.,

-віМ,
-гвіць,
змярцвіш,
змерцвіцё, змярцвяць
змясіць [зьмя] Зак. змяшў, змёсіш, -сіць, -сяць
змястоўна [зьмя] прысл.
змястбўнаець [зьмя] [сьць]
-цю

змястоўны [зьмя]
змясціцца [зьмясьці] зак.,
змёсцішся
змяшчўся,
-ціцца,
[зьмесьцісься],
-цяцца
змясціць

[зьмясьці]

захк.,

змяшчу, змёеціш [зьмесь-

ці], -ціць, -цяць

змятанце

зисважальпаець

[зьмя]

[ньне]

-яш
змятасць [зьмя] [сьць] -цю

тезак.,
[зьмя]
змятацца
“4ецца, -бюцца
змятёць [зьмя] незак., -4ю,
-деш, -ае, -йюць
зматы [зьмя]
змяцца зьмя] зак., сампёцца, ліўцца; змяўся [зьмя],
змялася, -ліся
змяць [зьмя] зак., сами,
-иёш, -иё, -ём, “іяцё,
“іўцьў змяў [зьмя], змя-

ла, -лі; сампі, -іце
змяшальнік [зьмя] -ка, -ку,
-каў
змяшальны [зьмя]
змяшаны [зьмя] і змешаны
змяшацца [зьмя] зак., -41-

ся, -йсшся [сься], “.фецца, -4юцца
змяшаць [зьмя] зак., -аю,
-беш, -4е, -аюць
змяшчальнасць
[зьмя]
[сьць] -цю
змяшчальпы [зьмя]

змяшчацца [зьмя]
-ося,
-аешся
-бецпа, -бюцца

незак,
[сься],

,
к
а
з
е
п
,
]
я
м
ь
з
[
ь
ц
а
змяшч
-4ю, -деш, -а9, -аюць
змяшчэнне [зьмя] [пьне]
-нні
[аьпе]
змяшЭнце [зьмя]
“шні
.
н
а
м
,
й
я
і
-я
]
я
м
ь
з
[
,
й
я
зм
змёі [ейі], -бй; з ліч.
4-- змяі

знавец знаўца,

-ду, -цаў і

знаўца

з-над прыназ.
знадвбрку прысл.
зпадвбрны

знаёмаець [сьць] абл., -цю

сіш, -сіць, “сяцьў

зипасіў,

“іла, -ілі
з паскбку прысл.
зцатиасць [сьць] -цю
знатны
знатбк зпатака, -Еў, -кбў
знатбцтва -ве

зпатўжапыразм,
знатужвацца разм.,

незак,

-аюся, -аешся [сься], -аец:

ца, -аюцца
знатужваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, гаюць

разм.,
зак.,
знатўжыцца
-жуся, -жышся [сься],

-жыцца, -кацца

зпаёмая наз.
знаёмец разм., -мца, -мцу,

зцатўяіыць разм., зак.,

-мцаў
знаёміцца пнезак., -МлЛЮсяЯ,
-міцца,
[сься],
-гмішся
“мяцца; знаёмся, -мцеся
знаёміць незак., -млю, -міш,

знаўца -цы, -ду, -цаў і зпа-

знаёмка разм., -мцы, -мак
знаёмства -ве, -ваў
знаёмы прым., наз.
зпёйда разм., агульн., м. Д
-ду, Т -дам, М-дзе, ж. ДМ
-дзе, Т сдай і -даю, мн. Р

знахарыць кезак., “ру, рыш,
-рыць, -раць
знахбджанне [ньне] -нні
знахбдзіцца незак., -джуся,

-д і-даў
зпайдыш і зпайдзён разм.

-Джу,
зпахбдзіць незак.,
-дзіш, -дзіць, -Дзяць
знахбдка [тк] -дцы [цп],
гдак
знахбдліва прысл.
знахбдлівасць [сьць] -цю
знахбдлівы
знацца кезак., знёюся, -бешся [сься], “Зецца, -бюцца;
знаўся, зналася, -ліся;
“зпайся, цеся
знаццё [цьцё] разм., -цці
зпаць наз., -ццю [цьцю]
зпаць незак., знаю, -аеш,
-ёе, -дюць; знаў, зпала,
-лі; зпай, знайце

-міць, -мяць; зпаём, -мце

адпаведна -ша, -шу, -шаў;

-на, -не, -паў
знайка разм., жарт., М. ДМ
зпайку,

Т

знайкам, мн.

Р знаек

зпайсці [сьці] зак.,

знай-

г дў, знойдзеш, -дзе, -дуць;
зпайшоў, знайшла, -лб,
глі; знайдзі, -іце
знайсціся [сьці] зак., знай-

дуся, знойдзешся [сься],
“дзецца, -дуцца; зпайшоўся, зпайшлася, -лбся, -ліся; знайдзіся, цеся

зпак -ка, -ку, “каў

зпакавы
зпакамітасць [сьць] -цю
зпакаміты
з палёту прысл.

зпаменаваць незак., зпамяпую, -ўеш, -ўе, -ўюць
знамянальна
знамянальнасць [сьць] -цю
зпамянальны
знаны разм.

зпаравіцца разх., зак., зпазпарбвішся
раўлюся,
[сься],

-гвіцца,

-вімся,

чу,

-жыш, -кыць, -каць

вец
знахар -ра, -ру, -роў
знахарка -рцы, -рак
знахарекі
знахарства -ве

-дзішся

[сься],

-дзіцца,

“дзяцца

значанне (цьпе] -пні
зпдчаны
зпачкіст -ста, -еце [сьце],
“стаў
значкістка -тцы [стц], -так
значна прыся.
зпёчнасць [сьць] -цю

зпачны
значбк -чка, -чкў, -чкоў
значымасць [сьць] -цю
зпачымы

зиічыцца

незак.,

“чышся [сься],
-чацца

-чуСЯ,

-чыцца,

-віцеся, -вяцца
знаравіць разм., зак., знараўлі, зпарбвіш, -віць,
-вім, -віце, -вяць

зпачыць хезак., -чў, -зыш,

знарбк прысл.
зпарбўлены разм.

зпачзние [ньпе] -пні
знебывацца [(зьпс] разу»
-аешся
-бюся,
незак,
[сься], -йаедцца, -аюцца
зневажальна [зьпе] прыс".

зиарбчыстасць [сьць] -цю
зпарбчысты абл.
зпасіцца
зЗак.,

зибсіцца,
-сяцца; знасіўся, -ілася,

“іліся

знасіць зак.,

зпашу,

зпб-

-“тыць, -чаць

зпачыць

разх.,

пезак.,

“паць, -ч4ЦЬ

зпеважальпаець
[сьць] -цю

[зьне]
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зисважальнік

зныць

нання

зневажальнік
-ку, -каў

[зьпо]

-ка,

зневажальціца

[зьце] -ды,

-д

зпёслася, знёсліся; зиясіся, -іцеся
зиёшнасць [зьпе]
[сьць]

-дю

зневажальны [зьпе]

зпёшне [([зьце] прысл,

зпеважанне і

зпешисгандаёвы [зьне]

[зьне]

зневажнне

[пьне]

для

або-

двух гаі, чшяў

зпеважацца [зьне] незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -4юцца
зневажаць [зьне]
незак.
-аю, -аеш, -4е, -йёюць
зибкуль [зьце] прысл.
зцелюбёлы [зьне]
знелюбсць [зьпе] зах, -619,

зпелю-

-беш, -бе, -бюць;
бёў, --ёла, -ёлі

зпелобіць [зьне] зак., зпелюблю, знялюбіш, -біць,
-бяць; зпелюбіў, -іла, -ілі
знелюдзёць [зьце]
разм.
зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць,
часцей зняліюдзець
зпемагацца [зьне]
незак.,
[сься],
-аюся,
-аешся
-аецца, -Зюцца
знемагаць
[зьне]
незак.,
-4ю, -аеш, -ае, -ёюць

знемагчы, [зьне], [хч] зак.,
зпемагу, знямбжаш, “жа,
-кам, -жаце,

знямдгуць;

зпямбг, знемагла, -лб.. -лі
знемагчыся [зьне] [хч] зак.,

знемагуся,

знямбакашся

[сься], -кацца,

-жамся,

-жацеся, знямбгуцца; знямбгся, знемаглёся, “пбся,
-ліся
зпемажзнне [зьпе] [пьне]
-ннізненавідзець

[зьне] зак,
“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць
зненавідны [зьне] разм.
знепрытбмпець [зьне] зак.,
-е10, -веш, -ее, -еюць
знерваванасць [зьне] [сьць]
-цю

знервавапы [зьпе]

зпервавацца [зьне]
зак.,
знервў юся, “ўешся [сься],

“ўецца, -ўюцца
зперваваць
[зьпе]
захк.,
зпервуію, -ўет, -ўе, -ўюць
зперухбмець

[зьне]

зак.,

-ею, -веш, -ее, -еюць
зпёсены [зьпе]
знеелаўлёшне [зьпе] [ньпе]
-пці

знеслаўляцца [зьце] незак.,

“яюся, -Ясшся [сься], -Яец:
ца, “яюцца
знеслаўляць [зьпе] незак.
-яю, -яеш, -яе, -яюць
зиёсці [зьесьці] зак., зиясў, -сёш, -сё, -сём, зпесяцё, зпясуць; зпёс, зибела,

зпбелі; зпясі, -іце
знёсціся [зьпесьці]
зак.,
зняеўся, -сёшся
[сься],
-сбцца, -сёмея, зиесяцёся,
зпясуцца; зпёсея [сься],

знешнепалітычны [зьпо]
знешиеэканамічны [зьне]
зибшні [зьпе]
зпіжалынк [зьпі] -ка, “ку,
-гкаў

зпіжальны [зьпі]
зпіжаны [зьпі]
зпіяіацца [зьні] незак., -йюся, -бешся [сься], -аец“ца,-бюцца
зпіжаць [зьні] хезак., -аю,
-беш, -ае, -аюць
зпіжбнце (зьпі] [ньне] -нні
зпізацы [зьні]
зпізацца [зьні] разм., зак.,
зшжацца, -жуцца
зцізаць [зьпі] разм., зак.,
зніжу, зпіжаш, -ка, -куць

знізванне
[зьні]
[ньне]
-нні
знізвацца
[зьні]
незак.
-аецца, -аюцца
зпізваць [зьні] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
знізіцца [зьпі] зак., зпіжуся, знізішся [сься], -зіцца, -зяцца

знізіць [зьні] зак., зпіжу,
знізіш, -зіць, -зяць
зцізу [зьні] прысл.
зпікённе [зьні] [ньне] -нні
знікаць [зьні] незак. -ёю,

-депі, -ае, -ёюць
зніклы. [зьні]
зпікнённе
[зьні]
““-нні
зпікнуць

[ньне]
,
зак., -пу,

[зьні]
-неш, -це, -нуць; знік,
знікла, -лі; зпікпі, -іце
зпімак [зьні]
-мка, -мку,
-мкаў, часцей здімак
зпіманне [зьні] [ньпе] -пні,
часцей здымаппе
знімацца [зьні] незак, -ёюся, -дешся [сься], -ёецца,

“юцца, часцей здымацца
зпімёць

[зьпі] кезак., -аю,

-беш, -йе, -аюць,

часцей

здымаць

знітаванасць [зьні] [сьць]
-цю
зпітаваны [зьпі]
зпітавацца Дзьпі] зак., знітўецца, -ўюцца.

зпітавёць [зьні] зак.

зні-

тую, -ўеш, -ўе, -ўюць

зпітоўвацне [зьні] [ньпе]
-ппі
зпітбўвацца [зьпі] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, гаюцца

зпітбўваць

[зьві]

незак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць

зпіцёць [зьпі] разм.,
-бе, -бюць
зніч [зьні] -чу, -чы

зак.,

зпічка

[зьні]

-цы

[пц],

гчак

зпіштажацца [зьпі]

разм.,

незак., -йсцца, -аюцца
зпіштажаць, [зьві] разм.
незак, -4ю, -асш, -йс,
-аюць
зпіштаяў ше [зьці] [пьпе]
разм., -шні
зніштдожаны [3ьпі] разм.
зніштбжыцца [3ын] разх.,
зак., -кыцца, -кацца
зніштожыць [зьні]
разм.
вак., -ку, зкыш, -кыць,
-жаць
зпішчальна [зьпі] прысл.
знішчальпасць [зьпі] [сьць]

-цю

зпішчальпік [зьпі] -ка, -ку,
-каў
зпішчальніца [зьні] -цы, -ц
знішчальны [зьні]
зпішчапы [зьні]
знішчацца
[зьні]
пезак.,
-аецца, -4юцца
знішчаць [зьні] незак., -4ю,
-деш, -йе, -4юць
зпішчыцца [зьпі] зак., -чыц-

ца, -чацца

зпішчыць [зьні] зак., -чу,
-чыш, -чыць, -чаць
[ньпе]
знішчунце [зьні]
-нні
зибйдзены

зное -су, -се
зибсак -ска, -ску, -скаў
зносаўстойлівасць
[сьць]
-цю

зносаўетбйлівы
зносіны-п
зпбсіцца

кнезак.,

знбсішся [сься],
-сяцца

зпбшуся,
“сіцца,

знбсіць лезак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -бсяць
зпбска знбецы, -сак
зпоў прысл.

зибўку прысл.

зпбў-такі прысл.
знбшапасць [сьць] -цю
зпбшаны
[сьць]
зибшвальнасць
спец., -цю

зцбшвацце [ньце] -пні
зибшвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца

зинбшваць хезак., -аю, -аеш,
гае, -аюць

зпудзёць зак, -бю, -ёеш,
,
-бе, -ёюць
-дкўся,
зак.,
зпудзіцца
зиўдзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца
заўдзіць зан. -дзіць; -дзіла
знутры прысл.
зцываць незак., -4ю, -4сш,
,
-4е, аюць
зпыць зак, зпыпо, зпмеш,
зпыў,
зуылюць;
зпые,

зла, зиітлі; злый, зпый.
це
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знюхапы

зшбханы [зьпю] раз.

»
м
з
а
р
]
ю
н
ь
з
[
а
ц
ц
а
х
зпб
зак., аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
,
к
а
з
,
.
м
з
а
р
]
о
ш
ь
з
[
ь
ц
а
х
б
зш
гаю, -аеіш, -ае, -аюць
,
м
з
а
р
]
ю
н
ь
з
[
а
ц
ц
а
в
х
о
зш
-аешся
-аюся,
незак,
а
ц
ц
ю
а
,
а
ц
ц
е
а
,
]
я
с
ь
[с
зпябіты [зьня] разм.
,
м
з
а
р
]
я
п
ь
з
[
а
ц
ц
ы
б
зпя
зак., зпябўдуся,

[сься],

-Дзешся

-дзецца, -дуццая;,

зпебылёс
знябыўся,
,
-лбся, -ліся
знявага [зьпя] -азе
зняважаны [зьня]
зпяважваць [зьня] незак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

зняважліва [зьня] прысл.
[зьня]
зняважліваець
[сьць] -цю
зняважлівы [зьня]

зняважыць [зьня] зак., -ку,

-кыш, -жыць, каць

знявёраны [зьня]

знявёрвацца [зьня] незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
зпявёрваць [зьпя] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
[зьня]
зпявёрыцца
[сься],
-“руся, -рышся
“рыцца, -рацца

знявёрыць [зьня] зак., -ру,

-рыш, -рыць, -раць
знявёчанасць [зьня] [сьць]
-цю

зпявёчанне [зьня] [ньне]
-нні і абязвёчацне

зпявёчапы [зьня] і абязвёчаны
знявёчванне [зьня] [ньне]
-ппі і абязвёчванпе
знявёчвацца [зьня]
-аюся,

незак.,

[сься],

-аешся

гаецца, -аюцца і абязвёч-

вацца
зпявёчваць [зьпя]
-аю, -аеш,

-ае,

незак.,
-аюць і

абязвёчваць
знявёчыцца [зьпя]
зак.,
“уся,
-чышся
[сься],
“тыцца, -чацца і абязпвё-

чыцца

знявёчыць [зьпя] зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць і абяз-

вёчыць
зпявбленая [зьня] паз.
зиявблепие
-пці
зпявблены

[зьпя]

[пьпе]

[зьня]

прыл.,

паз.

зпявбліць [зьпя] зак., -лю,
-ліш, -ліць, “ляць

зпявбльвапне [зьпя] [пьпе]
“плі
знпявбльвацца [зьпя] незак.,
-аецца, -аюцца
знявбльваць [зьня]

незак,

-атюо, -асш, -ае, -аюць
знядўжаць ў знядужыцца

[зьня]

[зьня] разм. зак., адпа-

зцяўцёрцу

ведна

зняцца [зьня] зак., зцімўся, знімешея [сься], -мецца, -муцца; зняўся, зиялася, -абся, -ліся; зніміся, -іцеся
зняцце [зьпяцьце] -цці
зняць [зьня] зак., зціму,

-аю,

-жышся

-жуся,

гаюць;

прысл.

-ае,

-аеш,

[сься], -ятыцца, -жацца

зпялюдзець

[зьня]

разм.

зак., -ею, -веш, -ее, -еюць

і зпелюдзёць
зпямёласць [зьпя]

-цю
зпямблы[зьня]
знямбшцие [зьня]
-нні

знямёць [зьня]

разм.,

[сьць]

звімеш, -ме, -муць; зняў,
зняла, -лб, -лі; звімі, -іце

[ньпе]

знячэўку [зьпя] прысл.
зоаветиўнкт-кта, -кце, -ктаў
зоаветэрынарны
зоагеаграфічны
зоагеаграфія -іі [ійі]

зак., -ёбю,

-ёеш, -бе, -ёюць
знямбга [зьня] -бзе
знямбгласць [зьня] [сьць]

-дю

зоагебграф -фа, -фе, -фаў

[сьць] -цю

зоамарфізм -зму, -зме
зоамарфічниы
зоапалеанталёгія -іі [ійі]
зоапаталбгія -і [ійі]
зоапланктбн -ну, -пе
зоапсіхалбгія -і [ійі]

зоагігіёна -не
зоагігіенічны
зоамагазін -на, -не, -наў

зцямбглы [зьпя]
знямбжана [зьня] прысл.
знямбжанасць [зьня]

знямбжаны [зьня]

знянацку [зьня] прысл.
зняпраўдзіць [зьня] зак.,

“дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць

знясілена [зьня] прыс.
знясіленасць [зьня] [сьць]
-дю
[ньне]
знясіленне [зьня]
-нні і абяссіленне
знясілены [зьня] і абяссілены

зоапсіхблаг -га, -гу, -гаў

зоатамія -іі [ійі]
зоахімічны

зоацэнбз -зу, -зе
збдчы [чч]

зблак -лку і -лаку

знясілець [зьня] зак., -ею,
-веш, -ее, -еюць; знясілеў,
гала, -елі і абяссілець
знясіліцца [зьня] зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,
“ляцца
знясіліць [зьня] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць; знясізнясіль,
ліў, -іла, -ілі;
-льце і абяссіліць
зпясільванпе [зьня] [ньне]
-нні і абяссільвание

зпясільвацца [зьпя] незак.,

[сься],
-аешся
“аюся,
-аецца, -аюцца і абяссільвацца

знясільваць [зьня]
-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

і

абяссільваць
зак,
[зьпя]
зняелавіцца
-ёўлюся, -авішся [сься],
-бвіцца, -авяцца, часцей
абняелавіцца
зияелавіць [зьпя] зак., -аўшо, -авіш, -бвіць, -йвяць,
часцей абпяславіць

зняелаўлешне [3ьпя] [ньпе]
ші, часцей абияелаўленпе
зняслаўлены [зьпя] часцей
абпяслаўлены
зняслаўлівацца [зьня] незак., -аюся, -аешся [сься],
-асцца,

-аюцца,

часцей

абпяслаўлівацца
зпяслаўліваць [зья]

ке-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей абпяслаўліваць
зпйты [зья]

зблата -лаце

золатавалбсы
золатавышывальны

-льні,
золатавышывальня
-лень і -льняў
золатагалбвы
золатаздабывальнік -ка, -ку,

-каў

золатаздабыўні
золатаздабыча -чы

золатапагбннік [ньні] разх.,
-ка, -ку, -каў

золатапрамыелбвасць [сьць]
-цю
-бўца,
золатапрамысабвец

.
-бўцу, -бўцаўлб
вы

золатапрамыс

золатаўтрымліваючы

золаташукальпік

-ка, -ку,

-наў

золаташукальніцкі

зблатка разм., н., ДА -кУ,
Т -кам
золатца [цц] ласк., -цы
зблачак ласк., -чку
збленцыі залёны

збака прысл.
зблкаець [сьць] -цю
збакі
золь ж., -ллю [льлю]
золь л., спец., -ля, -лі

збльнаець [сьць] спец., -цю
збльныспец.
збльшчык спеўу., -ка, -ку,
-каў

збпа -пе, -н
збнавы часцей збипы
зонд -да, -дзе [пьдзе], -даў
[пцк]
Збндскія астравя
Збпдскіх астравбў

зручнасць
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зонны

збнныі збнавы
памянш,
збрачка
чцы [ццы], -чак

ласк.,

-аешся
“аюцца
зрапепы

[сься],

-аецца,

зрапіцца зак., -нюся, -пішся
[сься], піцца, -няцца
зрапіць зак., -ню, -ціш,

збрачцы
збрка -рцы, -рак
збрка прысл.

збркавы
зоркалётчык -ка, -ку, -каў
зоркападббны

-піць, -няць

зранку

прысл.

і

зрашшя

разм,

зрбднепы

зоркапайвальцік -ка, -ку,
скаў
збркасць [сьць] -цю

зрасіць разм. зак., зраш,
зрбсіш, зрбсіць, зросім,
зросіце, зрбсяць; зрасіў,

збрчаты

зрастание [пьне] -шпі
зрастацца незак.,
-аюся,
[сься], -аецца,
-ешся
-аюцца
зраехбдаванне [ньне] -нні

збркаўка бат., збркаўцы
збркі
збриа прысл.
збрнасць [сьць] -цю
збриы

збрыць незак., “ВУ, -рыш,
“рыць, “раць
з-пад і з-пада [спа] (перад
збегам зычных) прыназ.
з-па-за [спа] прыназ.

з-па-над [спа] прыназ.

з пбваду прыназ.
з прычыны прыназ.
з прычыны тагб што злучн.
зак., зраблюся,
зрабіцца
зробішся [сься], -біцца,
“бяцца

зрабіць зак., зраблю, зрб-біш, -біць, -бяць; зрабі,
“іце
зрадзёлы разл.

зак.,

-ёе,

зрадзёць разм.,
“ёюць
зрбдзіць,
зах.,
зрадзіць
гдзяць, часцей урадзіць
зрадніцца зак., зраднюся,
“ніцца,
[сься],
лішся
“шімся, -ніцёся, -няцда

зрадніць зак., зрадню, -піш,
“ніць, -нім, -піцё, -няць
і
зразённе [ньне] -нні
зрэзванне
-аюся,
незак.,
зразацца
[сься], -аецца,
-4ешся
-ёюцца і зрэзвацца
зразаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць і зрэзваць

з разбёгу [зьбе] прысл.
з разгбну прысл.

з размаху прысл.
зразныспец.
зразу разм., прысл., часцей
адразу
зразумёла прысл.
зразумёласць [сьць] -цю

зразумёлы
зразумённе [пьпе] -нпі
зразумёты
зразумёць зак., -бю, -веш,
-бе, “ёюць

зразы куйл., -заў, адз. зраза,
-зе
зраіцца
[ойі],
зраіць
зрдіш

Іайі] зак., -біцца
-бяцца
Гай зак, зра,
оні. -біць, -бяць;

зраіў, -іла, -ілі; зраі, -іце
зракацца
пезан.,
“аюся,

“іла, -ілі; зрасі, -іце

зрасхбдавапы
зраехбдавацца зак. -дуецзрасхбдаца, -дуюцца;:

ваўся, -алася, -аліся
зраехбдаваць зак., -дую, -дуеш, -дуе, -дуюць; зрасходаваў, -ала, -алі; зрасхб-

дуй, -йце

зрасці [сьці] разм., зак.,
зрасцё, зрастуць; зрос,
зрасла, -ло, -лі [сьлі]
зрасціся [сьці] зак., зрастўся, зрасцёшся [сься],

-дёцца, -цёмся, зрасцяцё-

зрбсся
зрастўцца;
ся,
[сься], зраслася, -лбея,

“ліся

[сьлі];

зрасціся

[сьці], -іцеся

зра-

зрасціць [сьці] зак.
шчу,

[сьці],

зрбсціш

ціць, -цім, -ціце, -цяць;

зрасці, -іце
зраўнаваны
зраўнавацца зак., зраўпўю-

ся, гўешся [сься], -ўец.,
ца, -ўюцца
зраўнаваць зак., зраўяўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць
зраўнёўвапне [хьне] -няі

зраўнбўвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца
зраўпнбўваць»

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

зраўняцца

-Яешся

“яюцца

зраўняць

зак,

[сься],

-аю,

-ЯЮсЯ,

-Яецца,

зак., -яю, -яеш,

-Яе, -Яюць
зрахавйныраз.

зрахавацца разж., зак., зра[сься],
хўюся, зўсшся

-Уецца, -ўюцца

зрахавёць разм., зак., зра-

хўю, -ўсш, -ўс, -ўюць
зракўся,
зак.
зрачиея
зрачэшся [сься], -чЭцца,

-чбмся, -чацёся, зракўцца;
зрбкся, зраклася, -лбся,
-ліся). зрачыся, -яцеся
-ппі,
[пьне]
зрашчэнне
-пняў
-ціцца,
зак.,
зрашэціцца

-цяцца

зрашэціцьзак., -Эчу, -зціш,
-Эціць, -дцяць
зрашэчаны
зрашэчвацца пезак., “аецца,
-аюцца
зрашэчваць
незак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
зрбблены
зрбду разм., прысл,
зрбены
зрок -ку
зрбкавы
зрослапялёсткавы бат.
зроелапялёсткавыя бат., наз.
зрдоелы
[сьце],
зрост -сту, -еце
-стаў
зрбстак -тка, -тку, -ткаў
зрбўнівацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
зрбўніваць незак., -аю, -аеш,
гае, аюць
зрошаны

зрбшчаны
зрбшчванне [ньне] -нні
зрбшчвацца незак., -аецца,
“аюцца
зрбшчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

зруб "ба, -бе, -баў

зрубавы
зрубіць зак., зрублю, зрў-біш, -біць, -бЯць
зрублены
зрубцавёны [пп]

зрубцаваць [пд] зак., зруб-

дўю, -ўеш, -ўе, “ўюць;
зрубцуй, -йце

зрубцбўвацца

-ёлі;

-ёла,

зрубцаваў,

[пц]

незах.,

-аецца, -аюцца
зрудзёлы
зрудзёць зак., -бю, -ёеш,
-бе, -ёюць
зружавёць зак., -бю, -веш,
-бе, -бюць
[сьць]
зруйнавальнасць
“цю
зруйнавальнік -ка, -ку, -каў
зруйнавальны
зруйнаванне [ньне] -нні
зруйпаваны
зруйнавацца зак, -пўецца,
“аўюцца
зруішаваць зак., зруйную,

гўеш, -ўе, -ўюць
зрукі разм., прысл.

зрўльваць незак., -аю, -аеш,
,
-ае, -аюць
зрулюю,
зруляваць зак.
-беш, -юе, -оюць
зрух-ху, -хаў
зрухиўцца разл., зак., -пуся, -нёшся [сься], -пёццда,
ліёмся, -пяцёся, -иўцца
зрухиўць разм., зак., -иў,
“нёш, -пё, -пём, -няце,
-аўць
зрўчниа прысл.

зручнасць [сьць] -цю

зумер
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зручны

зрўчны
зрушаны
зрушвапне [пьпе] -нні
зрўшвацца незак. -аюся,
гаешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
зрўшваць і зрушаць незак.,

адпаведна -аю, -аеш, -ае,

гаюць:

-ёю,

-бсш,

-аюць

зак,
зрўшыцца
гшышся [сься],
-шацца

-йе,

-шуся,
-шыцца,

зрушыць зак., -цу, -шыш,
“шыць, -шаць
зрушбнпе [ньце] -пні

зрывёнце [пьпо] -пні
-4юсЯ,
зрывацца незак,
[сься], -ёсцца,
-дешся
,
-4юцца
зрывёць незак. -4ю, -беш,
-йе, -дюць
зрыивісты
зригванпе [ньне] -нпі
зригвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
зрыгваць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

зригнутыразм.

зрыгаўць разм. зак, -яў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-іўць

зрыяіэлы

зрыжць зак., -5ю, -Зепі, -Эе,
-Фюць
зрыкашэціць зак., -ціць,
-цяць
зрынёцца незак.,
-аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца

зрыпаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
зрынуты
зрипуцца зак., -пуся, -нешся [сься], “нецца, -нуцца;
зрынуўея, -улася, -уліся;

зрынься, -ньцеся
зрынуць зак., -пу, -неш, -пе,

“пуць; зрыпуў, -ула, -улі;
зрыпь, -пьце

зрысаваны і зрыебвація
зрыеаваць зак, зрысўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць; зрыса-ваў, -ёла, -алі; зрыеўй,
-йце
га
зрысбўванне [поле] -нні
зрысбўвацца незак., -аецца,
гаюцца
певак.,
зрысбўваць
-аю,
-аеш, -ас, -аюць
зріяты
зрыў зрыву, -ве, -ваў
врыўкі -гаў
зріяўшчык -ка, -ку, “каў

зрыўшчыца -ы, -ц
зрыфмаваны

зрыфмаваёць зак., зрыфмўю,
-ўсш, -ўе, -ўюць
зрыхтавацца
абл.,
зак,
зрыхтўюся, “ўешся [сься],
“ўецца, -ўюцца

зрыхтавёць аба., зак., зрыхті, -ўеш, -ўе, -ўюць
зрыць гак, зрію, зриеш,
зрые, зрыюць; зрыў, зрыла, зрылі; зрый, -йце
зрэагаваць зак. зрэагўю,
“ўеш, зўе, -ўюць
.
зрэб'е -б'і
зрэбпікі уст., -каў
зрэбціца разм., -пе
зрэбціца разх., -цы
зрэбны
зрэджанаець [сьць] -цю

зрэджаны
зрэджванне [цьне] -ині
зрэджвадцца незак., -аецца,
-аюцца
зрэдаваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

зрэдзіцца

“дзяцца

зак.,

зрэдзіць зак., -джу,
-дзіць, -дзяць

-дзіцца,

,

-дзіш,

зрэдку [тк] прысл.
зрэдчае [чч] абл., прысл.
зрэз -зу, -зе, -заў
зрЭзак Ука [ск], -зку, -зкаў
зрэзапы
зрэжуся,
зак.,
зрэзацца
-жашся

[сься],

-жацца,

-жуцца; зрэжся [сься],
зжцеся [шце]
зрэзаць зак., зрэжу, -жаш,
-жа, -жуць; зрэж, -жце

[шце]

зрэзванне [ньне] -нні, часцей зразапне
зрэзвацца знезак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца, часцей зразацца
зрэзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей зразаць

зрэзка [ск] -зцы [ец]
зрэзчык [шч] -ка, -ку, -каў
зрэпка анат., -нцы, -нак

зрэнкавы
зрэпеціравапы
зрэпеціраваць зак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
зрэшты
зуаў зуава, -ве, -ваў
зуб (у роце) -ба, -бе, жн.
зубы, зубоў; з ліч. 9, 9,
4--зубы; (у баране ёі
інш.) -ба, -бе, мн. зубы,
-66ў
зубавы і зўбавы
зубадзёр разм., -ра, -ру,

-раў

зубадзёрка разм., -рцы, -рак
зубалячэбпіца -цы, -д
зубалячэбиы
зубалячзіше [пьпе] -ппі
зубападббны
зубапратэзаваппе
[шьне]
-нці
зубапрат5зны
зубарЭз -за, -зе, -заў
зубарэзны
зубарэзчык [шч] -ка, -ку,

-каў

зубаскал раам., -ла, -ле, -лаў
зубаскаліць разм., незак.
-лю, -ліш, -ліць, -ляць

зубасказьства разм., -ве
зубаскрышальны разм.
зубасты
зубатавец гіст., -аўца, -аў-

цу, -аўцаў

зубатасць [сьць] разх., -цю

звубатаўшчыцпа гіст., -не
зубатка заал., “тцы [ца],
-так
зубаты
зубатычына разм., -це, -н
зубаўрачэбны
зубачыстка -тцы [стц], -так
зубашліфавальны
зубашліфавальшчые

-ка,

СБУ, -каў
зўб'е бі,
зубёц зубца [пц], -ци, -цбў
зубішча -чы, -ч і чаў
зубіла -ле, -л і -лаў
зубільпік тэгт., -ка, -ку, -каў
зубільны
незак.,
зубіцца,
зубіцца
“бяцца
зубіць незак., зублю, зўбіш,
-біць, “бяць

зубішча -чы, -ч і -чаў
зубкаваты [пк]
зўблены
зубнападпябённы лінгв.

вубшк разм., (зубныіўрач)
-ка, -ку, -кбў; бат., -ку,

-кбў

зубніца бат., -цы, -ц
зубны
зуббк «бка [шк], -бкў, -бкбў

зуббўны: зубоўныскрыгат
зубр зра, гры, -рбў
зубрабізон заал., -на, -пе,
-паў

зубраця і зубранё рознаска.,
для абодвух РДМ -пяці,
Т -пём, мн. -пяты,, -нят,
-пятам, -пятамі, -нятах
зубровы
зуброўка -ўцы
зубрыла разм, агульн., м.
Д -лу, Т -лам, ЛІ -ле; ж.
АМ-ле, Т -лай і -лаю, мн.
Р-д
зубрыны
зубріица -цы, -ц

зубрыцца разм., пезак., зўбрыцца, “рацца
зубрыць разм. незак. зуб-

ру, зубрыш, -рыць, -раць

зубрэнне

“ні

[ньне]

разм.

зубчасты і зубчаты [пч]
зубчатка [пч] тэг, -тцы

[цы], -так

зўбчык [пч] -ка, -ку, -каў
зуёк заал., зуйка, -ку, -коў
зўлу м., ж., нескл.
зулуе -са, -се, -саў

зудуека зулўсцы, -сак
зулускі
зулўсы -саў

зумер -ра, -ры, -раў
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зумерыць

з'яднацца

ана

зумерыць спец., незак., -ру,

срыш, -рыць, -раць
зўмканне [цьпе] разм., зші
зумкаць разхм., незак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
зуриа муз., -нё, мн. зўриы,
лі -цаў; з ліч. 9, 9, Я-зурны

зурнёч -ча, -чу, -чоў
зусім прысл.

зусідль разм., прысл., часцей адусідль
зух разм., -ха, -ху, -Х аў
зухавата прыса.

зухаватасць [сьць] -цю

зухаваты

з
з
з
з

ходу прысл.
цягам прысл.
цямна прысл,
часам прысл.

з часу на чае прысл.
ЗША [зэшэа] (Злўчаныя
Штаты Амерыкі) нескл.
зыб х., зыбу, зыбе
зібавіца разм., -цы, -ц

зыбанне [ньне] разм., -нні

зыбанўцца зак., -нўся -нёбшся [сься], -нёцца, -нёмся,

зыпачвацца

пезак., -аюся,

[сься],
-аецца,
“аюцца, часцей перайначвацца
звындчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей перайначваць
зыпачыцца
зак.,
“чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца, часцей перайначыцца
зыначыць зак., -чу, -чыш,

-аешся

“чыць, -чаць, часцей

шс-

райнёчыць
зыр: па зыры
зыране -п
зыраёнпін -па, -пе, мн. зыраёпе, п
зыранка -нцы, -нак
зырапекі
зырка прысл.

зыркасць [сьць] -цю
зыркаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць; зыркаў,
дала, -алі; зыркай, -йце
зыркі
зыркнуць разм., зак., -иу,

ца
зыбапўць зак. “яў,

“неш, -не, -нуць; зыркнуў,
гула, -улі; зыркні, -іце
зырпуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
зырчэй прысл.
зырчэйшы

зібацца незак., -аюся, -аеш-

зырыцца і зырыць абл., неадпаведна -руся,
зак.,

гняцёся, -нўцца і зыбиўц:

-нёш,
-пб. -нём, -няцё, -нўць і
зыбнўць

ся [сься], -аецца, -аюцца

зыбаць

незак., -аю, -аеш,

лае, -аюць
зыбісты
зібка [пк] -бцы [пд], па“
зібкасць (пк] [сьць] -

зыбкі [пк]
зыбнўцца зак., яўся, -пбш-

ся [сься], -нёцца, “нёмся,
-няцёся, -нўцца, часцей
,
,
зыбапўцца
зыбиўць гак, -пў, -пёш,

гнём, -няцё, -нуць, часцей
зыбапўць
зыбўп -нў, -пё, -ноў
-зыбучы
зызпуць хезак., -ну,

-пеш

[зьце], -пе, -пуць; зыз,
зызла, зызлі [зьлі]
зык-ку, -каў
зыиканпе [цьнс] -ппі
зыикаўка разм., -аўцы, -авак
зыикаць разм., незак., -аю,
-гаеш, -ае, -аюць
зыкпцудць разм, зак., -цу,
“цеш, -не, -пуць

зымправізаваны
зымправізаваць зак., -зую,
-зўсп, -зўе, -зўюць
зымшиыць зак., -шу, пыш,
“ашць,
-шйць
зымшЭэлы

-шям,

-шыцё,

зымібць зак., -Эе, -Эюць
зыпйчапы часцей перайна-

чаны
зьпёчване

цыпе]

-пі,

часцей перайначгапне

“рышся [сься], -рыцца,
“рацца; -ру, “рыш, -рыць,
“раць
зысці [сьці] захк., зыдў, зыдзеш, зыдзе, зыдзем, зыдзеце, зыдуць; зышоў, зышла, зышлё, зышлі; зыдзі, -іце, часцей сысці
зысціся, [сьці] зак., зыдуся, зыдзешся [сься], зы
дзецца, зыдземся, зыдзецеся, зыдуцца; зышобўся,
зышлаёся, зышлбся, зышліся; зыдзіся, -іцеся,

часцей сысціся

зыхбд -ду, -дзе
“джу,
незак.,
зыхбдзіць
-дзіш, -дзіць, -ДзЯць
зыхбдзячы з прыназ.
зыхбдны
зычліва прысл.
зычлівасць: [сьць], -дю

зычлівец -іўца,

-іўцу,

4ў-

цаў

зычлівіца -цы, -ц
зычлізы
зычна прысл.

зы'шасць [сьць] -цю
зычны
зычыць

пезак., -чу,

-чыш,

-“тыць, -чаць; зыч, зічце
зэдаль разм., зэдля, -лі, -ляў
збдлік разм., -ка, -ку, -каў
зэканбміць зак., -млю, -міш,
-мяць; зэкапбм,
міць,
-мце
зэканбмасны

Ззльва г. п., Зэльве
зэльвепскі
Зэльвенскі раёц 8эльвепскага раёпа
зэт (назва літары мацінскага алфавіту) зэта, зЭцо
зюзюкаць абл., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

зюйд -ду, -дзе
зіайдавы
зюйд-вёет зюйд-вёсту, зюйд-

вёсце [сьце]
зюйд-вёставы
зюйдвёстка
разм, -тцы
[стц], -так
зюйд-зіюйд-вёст зюйд-зіюЮйдвёсту,)
зюйд-зюйд-вёсце
[сьце]
зюйд-зюйд-бет зюйд-зюйдбсту,
зюйд-зюйд-дсце
[сьце]
зюйд-бет зюйд-бсту, Ззюйд-

бсце [сьце]

зюйд-бставы

зябер бат., зябру, -ры
зябіць незак.,
бяць

зябіць,

зя-

зябка [пк] прысл.
зябкасць [пк] [сьць] -цю
зябкі [пк]
зяблевы
зябліва -ве
зяблік -ка, -ку, -каў
зябліць незак., зябдю, -ліш,
-ліць, -ляць; зябліў, зябліла, зяблілі; зяблі, -іце
зяблыразл.
зябнуць незак., -ну, -неш,
-пе, -нуць; зяб, зябла,
зяблі; зябні, “іце
з'ява [зья] з'яве, з'яў

зявак: даць зевакё

зявака агульн., м. ДМ -ку,
Т -кам, ж. ДМ зявацы, Т
зявёкай і -аю, мн. Р -к
зявённе [ньне] разм., -нпі
зявёцца разм., незак., -ёецца; -алася

зяваць разм., незак., -аю,

-феш, -де, -аюць
з'явіцца [зья] гак., з'яўлюся, з'явішся [сься], -віц-

да, -вяцца
з'явішча [зья] -чы, -ч і-чаў
зявбк разм. зяўка, зяўку,
зяўкоў
[зья] (сьць]
з'ядальцаець
-цю

“

з'яданне [зья] [пьпе] -пиі
з'ядацца [зья] мезак., -аецца, -аюцца
з'ядаць [зья] незак, -дю,
-деш, -ае, -аюць
з'ядзёнпе [зья] [пьне]: па
з'ядзёцле

з'ядпанасць

[зья]

[сьць]

[сься],

-йецца,

.
цю,
з'яднішпе [зья] [ньпе] -ппі
з'ядпаны [зья]
з'яднацца [зья] зак., -б1ося,
гсшся

-аюцца
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з'ядиаць [зья] зак, -ёю,
-дсш, -4е, -аюць
з'ядноўванне [зья] [пьне]

Зялёцы Мые Зялёнага Мишса

[зья] незак,

зья]

-ппі

з'ядноўвацца

-аецца, -аюцца

з'ядибўваць

незак.

[зья]

-аю, -аеш, -ае, “аюць
]
е
ц
ь
п
а
ж
д
е
ж
я
е
ь
н
з
ц
[
і
ж
д
з
з'я

аші
з'язджёцца [зьяждж] незак., -Аюся, -дешся [сься],
-децца, -аемся, -аецеся,
-бюцца

з'язджаць [зьяджк] незак,

-аю, -беш, -ае, -ёюць
зязіблечка -чцы [пцы], -чак
злзіблька -льцы, -лек
зязюльчын і зязюлін
зязюля -лі, -ль
зязюляня і зязюлянё рознаскл., для абодвух РДМ
“пяці, т -нём, мн. -паты,

гнят, -нятам, -нятамі, -нятах

зякраты разм.
зялёніва -ве
зялёціўны
злаёніўшчык -ка, -ку, -каў
зялёціўшчыца -ды, -цд
зялёпуха разм., -усе
зялёпецькі ласк.
зялёнка (грыб) -нцы, -пак;
(лекавая вадкасць) -нцы
зялёны

зялб -лё
з'ядчалы [зья]
з'ядчаць ё з'ялчэць

зак., адпаведна -ае, -аюць;

-бе, -ЭюЦь

зямёлька разм., ласк., льцы
зямельны
зямёд. абл.,

-мцй,

-мцу,

-мцбў

зямлістасць [сьць] -дю

зямлісты
зямліца разм., ласк. -цы
зямая-лі, мн. зёмлі, зямбль
Зямля (планета) Зямлі
Зямля Фраёнца-Ібсіфа Зямлі
Франца-“бсіфа

зямляк земляка, -кў, -коў
зямляпначны
зямляне -н
зямляцін -на, -не, мн. зямляпне, зямляпка -пдцы, -нак
зямляцкі
зямляцтва -ве, -ваў
зямлячка -чцы [цц], -чак
зямни і зёмны

зямфбад (зямёльны фонд)
-пда, -ндзе [ньдзе]

зяніца уст., -цы, -ц
зянкбўка тэг., -бўцы, гбвак
зянбвец баг. -бўцу, -бўцы

зяпа -пе, зярнёны
зярпістаець [сьць] -цю

зярпісты
зярніцца тэг, незак., -піцца, -няцца
зярпіць тэз, незЗак., зярию,
-ніш, ліць, “нім, зерпіцё,
зяриЯць
зярицятка

памянш.,

-тку, так
нетка

ласк,

і -ткаў і зёр-

зярийткавы і зёрпеткавы
зярняўка бат., -яўцы, -яЯвак
зярцаёла уст., -ле, -т
зяўкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
з'яўлённе [зья] [ньне] -пні
з'яўляцца [зья] незак., -яюся, -Ясшеся [сься], -яецца,

“юцца
зяўнўць разм., зак, Іў,
-нёш, -нё, -нём, зеўняце,
зяўнуць

зяхаць разм., незак., -аю,
г4еш, -ёе, -ёюць
[зья]
з'яхіднічаць

разм.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
зяхнўць разх., зак., -пў,
-нёш, -нё, -нём, зехняцё,
зяхнуць

зяцейка разм.,

пласк., -кі,

-ку, -каў

зяцеў
зяцёк разм., ласк., зяцька,
-Еў, -кбў
зяць -цЯ, -цю, мн. зяці, -цёў;
з ліч. 9, 9, 4-. зяці

І
ме

І (назва літары, якая абазначае гук [1]) н., неска.
злучн., часц., выкл.
іанасфёра [сьфе] фіз., -ры
іанасфёрны [сьфе]
іанізаваны
іанізавацца

зак.

і незак.,

іапізуецца, -ўюцца
іапізаваць Зак. і незак., іапізўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
іацізатар -ра, -ры, -раў
зашзацынны

іацізацыя -мі [ыйі]
іапійскі гіст.
іанійцы гіст., -паў

ое
іаціт гім., -у, “іце, “ітаў
іапітавы зім.
іанітныгім.
Іанічнае мбра Іапічным мбры
іашічныгіст., аргіт.
Іапічныя астравія Іапічных
астравбў
Іардан р., Іардёпа, Іардёпе
іар;дёпец гнда, -нду, -ццаў

Тарданія -іі [ійі]
іарданка -пцы, -нак
іардйнскі
іарданцы -цаў
іба н., несёйл.

ібёры гіст., “раў

іберыец гіст., -ыйца, -ыйцу,
-ыйцаў
іберыйкагіст., -ыйцы, -ыек
іберийскі
іберыйцыгіст., -цаў

Ібёрыя гіст., Ібёрыі

[ыйі]
ібіс заал., -са, -се, -саў
ібісавы
івалга -лзе, -лг ў -лгаў
івалгавыя заал., наз.
Іванава г., Іванагва, Івёпаве
іванаўскі

Ігапаўскі раён Івапаўскага
раёпа

Івапа-Фрапкбўск г., ІвёпаФралкоўска, Івёпа-Франкоўску
Івапа-Франкбўская
вббласць [сьць] Івёпа-Фрапкоўскай вббласці
іваца-франкбўскі
ігасёвы
івасі ж., неска.
івацэвіцкі

Івацэвіцкі раёип Івацэвіцкага раёна

Івацэвічыг., Івацэвіч і Івацэвічаў

Івянёц г,
ція
івянёцкі

Івяпца, Івян-

Ігарка г., Ігаркі, Ігарцы

ігарскі
ігла -лё, мн. іглы, -лаў
іглапогія заал., наз.
іглападббны
ігласкурыя заал., наз.
ігліцка -нцы, -нак
іглісты
ігліца -цы, -ц
іглічны
іглічыць разм., незак.,
“чыш, -чыць, -чаць

-чу,

ігпаравйцце [пле] -нпі
ігпараваны
ігнаравацца незак., -руец-

ца, -руюдца

ігпараваць зак. і незак., і-

парую, -ўеш, -ўе, -ўюць

іголачка -чцы [цц], -чак
іголачнік -ка, -ку, -каў
ігблачніца -ды, -Д
ігблачны
іголка -лцы, “лак
ігблкавы
іголкападббны
іголкатрымальнік -ка, -ку,
-каў

іголкатэрапія хед., -іі [ій
іголкаўкблванне
[ньне]

мед., -цці
іголкафільтр спеу., -ра, -ры,
граў
ігбльпік -ка, -ку, -каў

305

ігольніца

ізатропны

аа

ігбльпіца -цы, -ц
ігольчасты
ісбльчаты
ігбльшчык спец., -ка, “ку,
гкаў
ігбльшчыца спец., -цы, -ц

іжбра -ры

ідэалагічна прысл.
ідэалагічны

ідэалізаванпе [пьпе] -шпі
ідэал ізавапы

ідэалізавацца незак., -зўецца, -зўлюпца
і незак.,

ігра “ры, мн. ігры [1], -раў

ідэалізаваць зак.

іграві
ігральны

ідэалізацыя -ыі [ыйі]

-зўію, -зўеш, -зуе, -зўюць

іжбрац -рца, -рцу, -рцаў
іжбрка -рцы, -рак
іжбрскі

ікбрцы гцаў
іжыца лінгв., [йі] -цы
ізабара спец., -ры, -р

ізабариыспец.
ізабарычныспец.

-стаў
ідэалістка -тцы [стц], -так
ідэалістычна прысл.

ізабата спец., -аце, -ат
ізабрбнта метэар., ж., -нце
[ньце], -шт і -нтаў
ізабутылёи гім., -ту, -пе
ізагамія біял, чі [ші]

ігроцкі разм., уст.
ігрункбвызаал.
ігрўша -шы, гц ёў груша
ігрўшавы і грушавы
ігрушападббны і грушапа-

ідэалёгія -і [ійі], -ій

і -маў
ізаглбса лінгв., -се, -е

дббны
ігруўшына -не, -п і грўшына
ігрышча разм., -чы, -ч ёі

ідзіша-вобразны
ідзіша-выхаваўчы

іграшпе [пьпе] -нпі
іграны
незак,

ідэалізм -му, -ме

ідэаліст -ста, -ецо
-йецца,

іграцца
-аюцца
іграць незак., -аю, -асш, -4е,
-дюць і граць
ігрбк іграка, -кў, -коў

.ігр“чаэк ў-ка, -ку, -каў

ігуёна заал., -не, -н
ігумен царк., -на, -не, -наў
ігумення [ньня] царк., -нні,
-нняў
ігумецскі царк.
ігуменства царк., -ве
ідал [йі] -ла, -ле, -лаў
ідалапакабннік [цьні] -ка,
-ку, -каў

ідалапакабнніца

[ньні]

-іцы, -іц

ідалапаклбннідкі [ньні]
ідалапаклбиства -ве
ідальскі
ідыёма -ме, -м

ідыёт -ёта, -ёце, -ётаў
ідыётка -тцы [цц], -так
ідыёцкі
ідыёцтва -ве

ідылічна прысл.

ідылічнаець [сьць] -цю
ідылічны

ідылія -іі [ійі], -ій
ідыш плінгв., м., нескл.
ідыямарфізм -му, -ме
ідыямарфічны
ідыяматызм -ма, -ме, -маў
ідыяматыка -ыцы, -ык
ідыяматіічны

ідыямбрфны
ідыяплазма біял., -ме, -маў

ідыясінкразічны мед.
ідыясінкразія хед., -іі [ійі]
ідыясінкратычны хед.
ідыясбма біял., -ме, -м
ідыятызм -му, -ме
ідДыятічны

ідыятыя -ыі [ыйі]
ідэаграма лінгв., -ме, -м

ідэаграфізм лікгв., -му, -ме
ідэаграфічны ліпгв.
ідэаграфія лінгв., -іі [ші]
ідэдал (паз. канкрэтны) -ла,
-ле, -лаў; (наз. абстрактны) -лу, -ле, -лаў

[сьце],

ідэалістычнасць [сьць] -цю
ідэалістычны

ізагеатэрма метэар., -ме, -м

ідэальна прысл.
ідэальнасць (сьць] -цю

ізаграф кніжн.,

ідэальны

ідэйка разм., -Эйцы, -Зек
ідэйна прыс.

ідзіша-грамадскі [цк]

-фа, -фе,

“фаў

ізаграфія кніжн., -іі [іш]
ізакліпа фіз., ж., -не, -н

ізакліналь геал., ж., -ллю
[льлю], -лей
ізаклінальцы
ізалейцин 2ім., -ну, -пе

ізалінія хметэар., “іі [ійі],
-ій
ізалірбвачны
ізалірбўка -бўцы, -бвак

ідэйна-мастацкі
ідэйна-палітычны
ідэйнасць [сьць] -цю

ідэйпа-твбрчы

ідэйца-тэарэтычны
ідэйна-тэматычны
ідэйна-эстэтычны
ідэйны
ідэнтыфікаваны кніжн.
ідэнтыфікавацца зак. і не-

ізаліроўшчык -ка, -ку, -каў
ізаліроўшчыца -цы, -ц
ізалявана прысл.
ізаляванасць [сьць] -цю
ізалявінне [ньне] -нні
ізаляваны

і не-

ізалююся, -бешся [сься],

зак., -куецца, -кўюцца

ідэнтыфікаваць

зак.

гак., -кўю, -куеш, -кўе,
-Еўюць
[ыйі],
ідэнтыфікацыя -ыі
“ый
ідэнтычна прысл.

ідэцтычнаець [сьць] -цю
ідэнтычны
ідэблаг -га, -гу, -таў

ідзя -зі [эйі], -эй

іегавіст
-стаў

-ста, -сце

[сьце],

іегагістка -стцы [с7ц], -так

ізалявацца

незак.,

і

зак.

“бецца, зоюцца
ізаляваць зак. і незак., ізалюю, -беш, -е, -оюць
ізалятар -ра, -ры, -раў
ізалятарны
ізаляцыйны
ізаляцыя -ыі [ыйі], -ый

ізаляцыянізм -му, -ме
-ста,
ізаляцыяніст
, [сьце], -стаў

ізаляцыянісцкі
ізамарфізм гім., -му, -ме

-ры, мн.

ісгавісцкі
ібпа ібне, ібп

ізамёр хіж., -ра,

іерадыякай царк., -на, -не,
-паў
іераманах царк., -Ха, -ху,
-хаў
ісрарх -ха, -ху, -хаў

[ыйі]
ізамерыя -ыі [ыйі]

іерагліфічны

іерархічны
іерархія -іі [ійі], -іі

-сце

ізамёры, -раў

ізамерызацыя

гім,

ізаметрычны
ізамётрыя і ізаметрия адпа-

ведна
[ыйі]

-ыі

[ыйі];

ізанёфа метэар., -фе, -ф
ізапрапілавыгім.

г., Іерусаліма,
Ісрусалім
Іерусаліме
іерусалімскі
Терыхби г., Іерыхбпа, Іерыхбне

ізатбпія -і [ійі]

ісрыхбискі

іерэй царк., -5я, -5ю, -зяў

ісрэйскі
ісрэйства -ве

іерэміяда іран., -дзе, -Д

-ыі

ізамбрфныгім.

ісратіязм уст., -му, -ме
ісратычны уст.

іербгліф -фа, -фе, -фаў

-ыі

ізапрбп хім., -ну, -не
ізапрэнавы
ізасілабізм літ., -му, -ме
ізатбп гім., -па, -пе, мн. ізатбпы, -паў

ізатоппы

ізатрапія фіз., -і [ійі]
фіз.,
ізатрбпнаець [сьць]
-цю
ізатрбппы фіз.

ільномалацілка
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ізатэра спец., -ры, -р
ізатэрма спец. -Ме, -М

ізатэрмічцыспеў.
ізатэрмія спец, Яі [1]
ізатэрычны метэар.
ізахарычны фіз.
ізахімёна метэар., -не, -Н

ізахбра Фіз., зры, -р
ізахраматычны біз.
ізахрбипаець [сьць]

фіз.,

.

ізгбйства гіст., -ве

ізлажіЗпне [пьне] (від пісь-

мовай работы) -нпі, -нняў

Ізмаіл [айі] г., Ізмаіла, Ізмаіле
ізмаільскі [айі]

ізмы іран. (пра тэорыі),
ізмаў, адз. ізм, ізма, ізме
[зьме]

ізпбў прысл., разм., часцей
зноў
Ізраіль [айі] Ізраіля, Ізраілі
ізраільскі [айі]
ізраільцяне [аш] ізраільцянін Дзі] “дяпіна,

-дяпіне, -цян

ізраільцянка

[айі]

ільгбтны і льготны
ільдзіна -не, -и ў льдзіца

.;,

іке [йі] -са, -сё, мн. іксы,
-сдў

іІксавы [йі]
іл [йі] ілу, іле

-нцы,

“пак

ілганне [цьце] -шпі і лган-

ілгаць лезак., ілгу, ілш,
ілок5, ілжбдм, ілжацё, іл-

тўць і лгаць
ілеўц -пё, -нё, -поў і лгуп
ілгўпня [пьня] -ипі, -нпяў
і лгуння
іла разм., -жы

ілжіва прысл. і лжыва
-цю і
[сьць]
ілжывасць
лжывасць
ілжывы і лявы

ілжэвучбцаець [сьць] -цю і
лжэвучбпасць
ілжэвучоныі лжэвучбны

-нні,
ілжэвучбние [ньце]
-нняў і лжэвучэцне
ёі
ілжэкласіцязм -му, -ме
лжэкласіцызм
ілжэкласічны і лжэкласічны
ілжэмастацкі і лжэмастацкі
ілжэмастацтва -ве ў лжэмастацтва

ізюбр заал., -ра, -ры, -раў

ілжэнавука -уцы, -ўк і лжэнавўка
ілжэнавукбвы ў лжэнавукбвы

ізюм -му, -ме
іканаббрац гіст., -рца, -рцу,

ілжэпрарбчы і лжэпрарбчы
ілжэпрысяга -язе і лжэпры-

ізумрўд (камень) -да, -дзе,
гдаў; (матэрыял) -ду, -дзе
ізумрудны і ізумрўдавы

ізіобравы

“рцаў

ікапаббрекі гіст.
іканаббрства гіст., -ве
іканаграфія Яі [ійі]

ікацапіс -су, -се
ікапапісец -ісца, -ісцу, -іецаў

іканапісны
іканаскбп спец., -па, -пе,
-паў
іканастас царк., -са, -се, -саў
іканастаены
ікапатэка спец., бцы, -Зк
іканпе [пьпе] -ппі, -ппяў
ікаеаэдр мат, гра, -ры, -раў
ікаўка разм., ўцы
ікацца незак., -аецца
ікаць незак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць
іклаты і іклаеты
ікнуцца зак., -нецца
ікнуць зак., -ту, -неш,

-пуць
ікбл ікла, -лё, -лбў
ікбнпа -пе, -н
ікопаграфічны
іконы
ікра -ры
ікрапік -ка, -ку, -каў

-ие,

ікранка (рыба) “іцы, -пак

ікранбжныанат.

ілжэпрарбк -ка, -ку, -каў

сяга
ілжэсвёдка [сьветк] агуль,

м. ДМ -дку, Т -дкам, ж.

ікапаграфічны,

ДМ -дцы [цп], 7 -дкай і
-дкаю, мн. Р -дак і -дкаў
і лжэсвёдка

ілжэсвёдчанце [сьвеччацьпе] -нпі, -нняў ёі лжэсвёдчанпе
ілжэсвёдчы [сьвечч] і ліжэсвёдчы
ілжэтэбрыя -ыі [ыйі] і лікэтэбрыя
ілірыец гіст., -ыйца,

цу, -ыйцаў

ільдзінка

льдзінка

-нцы,

-нак

;

ілька заал., ільцы,ілек
ількавы
ільма бат., ільмё

не

-цю
0.
,
ізахрбнны Фіз.
ізгбй гіст, -бя, -бю, -дбяў

ізгбйекі гіст.

ікрани
ікрыпка -пцы, -пак
ікрысты

-ый-

ілірийка гіст., -ыйцы, “лек
ілірийскі гіст.
ілірийцы гіст, “цаў
ілісты
ілбтыгіст., -таў
ільвіныі львіны

ільменіт мін., -ту, -це, -таў
ільменскі
ільмёнскі
Ільмень воз., Ільменя, Ільмені

ільмёць -мяпя, -мяні, -мяпёў
ільмбвыбат.
ільмовыя бат., наз.
ільмбўнік бат., ку
ільцавбд -да, -дзе, -даў
льцавёд

і

ільнавёдка [тк] -дцы [ца],
-дак і льпаводка
ільцавбдства [цтв] -ве і
льнавбдства
ільнавбдчы [чч] і льцавёдчы
ільцамялка -дцы, -лак і
льнамялка
ільнамяльны і льнамяльпы
ільнапўнкт -кта, -кце, -ктаў
ільнапўнкт
ільнасёмя Р -мя, Д -мю, Т
-мем, М -мі і льнасёмя

ільнасбядка -лды, -лак

і

льнасёялка
ільцасбяльны і

льцпасёяль-

і

льпаткацкі

ны

ільпаткацкі

ільнатриер с.-г., -ра, -ры,
-раў і льнатрыер
ільнатрыерны с.-г. ў льнатрыерны
ільпацёрка “рцы, -рак і
льпацёрка
ільнішча
разм.,
-шчыЫ,
-гшчаў і льнішча
і
ільпоапрацбўка -бўцы
лёнаапльпоапрацбўка,
рацбўка
ільноапрацоўчыі льпоапрацбўчы, лёпаапрацёўчы
ільноачыцчальпік -ка, -ку,
-каў і льноачышчальнік,
лёнаачышчальнік
ільноачышчальны і льполёпаачыачышчальны,
шчальны

ільповалакинб -пб і льнова-

лакиб, аёпавалакиб
ільцозавбд -да, -дзе, -даў і
льпозавбд. лёпазавбд

ільвіца-цы, -ц і львіца
ільвяня ў ільвяцё рознаска.,

ільнокамбайн -па, -пе, -паў
і льцокамбайн, лёпакамбай

ільга аба-, прысл. і льга

ільпокамбінат -ата, -аце,
-ётаў і льнокамбіпат, лёпакамбінат
ільпомалатарпя -рпі, -рапь
і -рняў і льпомалатарня,

для абодвух РДМ “ійці,
Т диём, ми. -пЯты, -цят,
-иЯтам, -ийтамі, -нятах і
львяня, львянё

ільтбта -бце, -бт і льгбта
ільтбтна прысл. і льгбтиа
ільгбтпаець [сьць] -цю . і
льгбтпаець

лёнамалатарня
ільномалацілка -лцы, -лакі
льномалацілка, лёпамалацілка
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ільпопарыхтоўка
-бўцы,
ільнопарыхтбўка
-бвак і льнопарыхтаўка,
лёнапарыхтбўка
ільпопарыхтбўчы і льнопарыхтоўчы, лёпапарыхтбўчы
ільпонасепнявбдства [ньня]

[цтв] -ве і льнонасепиявбдства, лёнанасениявбдства
ільнонасеннявбдчы [пьпя]
[ч] і льмопаеепнявёдчы, лаёпапассциявёдчы
ільпопастаўка-аўцы, -ёвак
ў льцопастаўка, аёцапастаўка
ільпопрадзённе [пьпе] -нпі
і льпопрадзённе, лёпапрадзёнпе
ільпопрадзільны і льпопрадзільны, лёнапрадзільны
ільпопрадзільня -пі, -няў і
льпопрадзільня, лёпапрадзільня
ільнопрадўкцыя -ыі [ыйі]
ў льнопрадўкцыя, лёнапрадукцыя
ільнопрамыслбвасць [сьць]
-дю і льцопрамысябвасць,
лёнапрамыслёвасць
ільнорасецілачны [ссьці] і
льпорасецілачны, лёпарассцілачны
ільпорассцілка [ссьці] -лцы
і льнорассцілка, лёнарассцілка
ільпосалбмка -мцы і льцоеалбмка, лёпасалбмка
ільносаўгае -са, -се, -саў і
льпосаўгае, лёнасаўгае
ільносушылка -лцы, -лак і
лёнасульцосушылка,
шиьлка
ільпотрапалка -лцы, -лак і
лёпатральнотрапёлка,
палка
ільнотрапальны ё льпотрапальны, лёпатрапальны

ільпотраста

-спб [сьце] і

льнотраста, лёнатраста:
ільноўббрачны і льпоўббрачны, лёпаўббрачны

ільпоўббрка -рды ў льноўббрка, лёнаўббрка
ільпоцерабілка -лцы, -лак і
льпоцерабілка, лёпацерабілка
ільпоцерабільны і льпоцерабільны, лёнацерабільны
ільноцерабільшчык-ка, -ку,
-каў і льпоцерабільшчыў,
лёнацерабільшчык
ільноцерабільшчыца -цы, -ц
і льпоцерабільшчыца, лё-

пацерабільшчыца

ізьночасалка -лцы,

-лак ў

льцочаейлка, лёпачасалка
ільпочасальныі льпочаеальпы, лёначасальпы
ільночасацне (пьпе] -ппі і
льпочасанние, лёпачасанне

імпазантинаець

ільнйнішча -чы, -ч і -чаў і
льняцпішча
ільняніі льняпія
ільепіцца
[сьні]
незак.,
-піцца, -няцца ёі льсніцца

ілібвій спеу., -ію, -іі [ійі]
ілювійльцы
ілюзійны
ілюзія чі [іш], -ій
ілюзіянізм -му, -ме
ілюзіяніст -ста, -сцо [сьце],
-стаў
ілюзіяністычны

-цю

імбецыльны хед.

імбір -ру, -ры
імбірпы
імбрычак уст., -чка,
-чкаў

ілюзбриасць [сьць] -цю

ілюзбриы.
ілюміцавіние [пьне] -нпі
ілюмінаваны
ілюміцавацца незак., -аўецца, -аўюцца
ілюмінаваць зак. і незак.,
-іўю, -нуеш, -нуе, -нўюць
ілюмінатар мар., -ра, -ры,
-раў; (спецыяліст) -ра,

“ру, раў
ілюмінацыйны
ілюмінацыя -ыі [ыйі], -ый
ілюстраванне [ньне] -нні
ілюстраваны
ілюстравацца незак., -ру-

ецца, -рўюцца

ілюстравёць зак. і незак,
“рую, -рўеш, -рўе, “рўюць
ілюстратар -ра, -ру, -раў
[сьць]
ілюстрацыйнаець
-цю
ілюстрацыйны
ілюстрацыя -ыі [ыйі], -ый
імабілізаваны мед.
імабілізаваць зак. і незак.,
-зўю, -аўеш, -зўе, -зўюць
імабілізацыя -ыі [ыйі], -ый
імаверна прысл.
імавёрпаець [сьць]
імаверны

імажынізм літ., -му, -ме

імажыціст -ста, -сце [сьце],
-стаў
[стц],
імажышстка -тцы

-так
імажынісдкі

імга (імгла) абл., імзб

імгла імглё ё імжа, імга
імгліста прысл.
імглістасць [сьць] -цю

імглісты
імгліцца пезак., -іцца

імгибнпы

імельмён ав., -на, -пе
імеша [йі] часц,
імённе [ньне] абл., -пиі,

-нпяў
імённы
імерсійны фіз.
імёрсія фіз., -іі [ійі],імерэцін -на, -не, -паў
імерэцінец -пца, -нду, -нцаў
імерэцінка -нцы, -нак
імерэцінскі
імерэціны і імерэцінцы адпаведна -паў; -цаў

імжа кы, часцей імгла
імжака абл., -Ацы
імжыеты
незак.,
разм.,
імжыцца
жыцца

імжыць і імжзць рагм., невак., для абодвух ЦЬ:
адпаведна імжыў; імжэў

іміграваць зак. ў незак.,
імігрўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

імігрант -нта, -нце [ньце],

-нтаў

імігрантка -тцы [н'ц], -так

імігранцкі

іміграціійны

іміграцыя -ыі [ыйі]
імігрыраваць зак. і незахк.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
-нні,
[цьпе]
імітавапне
-нняў
імітавапы
імітавацца незак., імітуец-

ца, “ўюцца

імам царк., -ма, -ме, -маў
іманёнтна прысл.

імапёптиаець [сьць] -цю
іманёптны
імаралізм кніжн., -му, -ме
імаральпы
-ллю
ж,
імартэль бат.,
[льлю], -лей і -ляў

імаець [йі] [сьць] уст., -цю
іматрыкуляваць зак. і незак., -пою, -лібеш,
-лююць

іматрыкулйцыя -ыі

філас,

-чку,

імгліць незак., -іць
імгиённа прысл.
імгнёпне [ньке] -ині, -ппяў

ілюзіянісцкі
ілюзбрпа прысл.

гый
іматэрыялізм

імбецяльнасць [сьць] лмед.,

-люе,

[ыйі],
-му,

-ме
іматэрыяльны філас.
імберац разхм., -“рцу, -рцы

імітаваць

незак.,

імітую,

-ўеш,-ўе, “ўюць
імітатар -ра, -ру, -раў
імітатарка -рцы, -рак
імітатарскі
імітацііты
імітацыя -ыі [ыйі], -ый
імкліва прысл.
імклівасць [сьць] -дю

імклівы
імкцёнпе [пьне] -нпі, -ппяў
імкнўцца
-пёшся

незак.,
[сься];

“іўся,
-ибцца,

-пёмся, -пяцёся, -нўцца,
імкиўць разм, незак. -ну,
-пёш, -пб, -пём, -пяцё,
-пўць
імпазантна

прысл.

імпазёцтнаець

[сьць]

-цю

імпазантны

і мпазаптиы
і мпанавйць

імпульсны

,
незак.,

1Мпа-

пую, -ўсш, -ўе, “ўюць ,
імпарт -рту, -рце

імпартаванце [пьпе] -нні
,
імпартаваны
імпартавацца незак., імпар-

тусцца, -ўюцца і незак»
імпартаваць зак.

імпартўю, -ўсш, -уе, ўюць
.
імпартны

імпарцёр -ра, -ру, “раў -пце
імпатпт лмед., -нта,
[ньце], “нтаў:
імпатэнтнасць [сьць] -цю
імпатэнтны
імпатэпцыя -ыі [ыйі

імпблер ав., -ра, -ры, -раў

імператар -ра, -ру, -раў
імператарскі
імператарства -ве

імператрыца -цды, -ц
грам.,
імператыў філас.,
-ыва, -ыве, -ываў

імператыўнасць [сьць] -дю
імператыўны
імпёрскі
імперфект грам., -кта, -кце

імпёрыя -ыі [ыйі], -ый
імперыял гіст., -ла, -ле,

імперыялізм -му, -ме
-ста,
імперыяліст
“лаў

“

У,

-сце

[сьце], “стаў
імперыялістычны

імперыялісцкі

імплазіўнылінгв.
імплантацыя хед., -ыі [ыйі],
-ый
імплікацыійіны

імплікацыя -ыі [ыйі], -ый
імпліцытна прысл.
імпліцытны

імпабзія лінгв, -і [ійі]
імправізаваны
імпрагізавацца незак, -зўецца, -зуюцца

імправізаваць зак. і незак.,
. саўю, -зуеш, -зўе, -зўюць
імправізатар -ра, -ру, -раў

імправізатарскі
імправізётарства -ве
імправізаціяйна прыса.
імправізацыйны
імправізацыя -ыі [ыйі]
імпрэсёрыо л., нескл,
імпрэсія зі [ійі], -ій
імпрэсіянізм -му, -ме
змпрэсіяніст
-ста,
-сце
,

[сьце], -стаў

імпрэсіяпістка -тцы [стц],
-так
імпрэсіяністачпа прысл.
імпрэсіяпістінчцы

імпрэсіяпісцкі
імпулье [йі] -су, -се, -саў

Імпульсатар мед., -ра, -ры,

-раў

імпульсіўна прысл,
імпульсіўнасць [сьць] -цю

імпульсіўпы

інвертаваць
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імпульстэрапія

мед.,

га

-і

[181]
імпбт -Эту, -эце

імпЭтна прысл.
імпэтны
імупабіялагішы

о.
імунабіллбгія -і [ій]
імупагенёз -зу, -зе
імунагепётыка -ыцы
імупадыягпастычны
імупадыягидстыка -ыцы
імупалагічны
,
імуналбгія -і [ійі]
імунамарфблаг -га,-гу,-гаў
імупамарфалёгія -іі [151]
імупапаталбгія -іі [ійі]
мед,
імунапрафілактыка
0...
о
ды
імунатэрапія -іі [ійі]
імунізаваны мед., юр.
імунізавацца зак. і незак,
-зўецца, -зўюцца

імунізаваць зак. і незак,
“зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
імунізацыйны
імунізацыя -ыі [ыйі]
імунітбт -Эту, -эце
імўннасць [сьць] -дю
імунны
імунблаг -га, -гу, -гаў
імхбвы
імчанне [ньне] -нні
імчацца (тутка рухацца)
-чышся
незак, -чўся,
-чымся,
[сься], -чыцца,
-чыцёся, -чацца; (пра час)
“чыцца
імчаць незак, -чу, -чыш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чёць
імша царк., -шы
-ка, -ку,
імшаёнік пчал.,
-каў; лес., -ку, -каў
імшанка заал., -нцы, “пак
імшанцы

імшара -ры, -р і імшарына
імшарнік -ку, -каў
імшариіца бат., -цы, -ц

імтарны
імшарына -пе, -и, часцей
імшара
імшыстасць [сьць] -цю
імшысты
імппяцца

пезак.,

-шыцца,

-шёцца
імшыць незак., -шу, -пяш,
лныць,
-шым,
-шыцё,
-шаць

імя рознаскл., Р імя і імепі, Д імю і імені, Т імем
і імспем, 4/ (аб) імі і

імепі; мн. Н імі і імёпы,
Р Імяў і імёцп, імёпаў, Д
імям і імёнам, Т імямі і
імёпамі, М (аб) імях і

імёпах
імяпінцік [ньці]
-каў
імяпіцніца (цьпі]
імяніпны
імяніша -н
імянні

“ка, -ку,

ды, -ц

іпавацыя лінгв., -ыі [ыйі],
ый
івагурацыя

кніжн.,

-ыі

[ыйі], -ый
іназін гім., -пу, -не
іпазінавы
іпазіт гтім., -іту, -іце
х.,

іц-актава прысл., наз.

нескл.

інактывацыя

-ыі

спец.,

[ыйі], ый

іпакуліравайне
спец., “нні
іцакуліравацца

[ньне]
спец., не-

. зак., -руецца, -руюцца

інакуліраваць спец., зак. і
незак., “рую, -руеш, -руе,

“руюць
іцакуляцыя спец., “ыі [ыйі]
інёкш прысл., часцей іна4чай
інакшы
-ыі
спец.
інаўгурацыя
[ыйі]
-ддзю
[йі]
інахадзь
[дзьдзю]

інахбдзец -дца [цц], -дцы,

ў
а
ж
іначай прысл. ў інакш

іначыцца абл., незак., -чу-

ся, чышся [сься], -чыцда, -чацца

іначыць абл.,

незак.,

-чу,

-ыш, -чыць, -чаць
інвазія спец., -іі [ійі], -ій
інвазійпыспец.

інвалід -да, -дзе, -даў
інвалідка [тк] раз.м., -дцы

[цц], -дак

інваліднасць [сьць] -цю
інвалідны

інвалютны

інвалюцыйны біял.

інвалібцыя біял., -ыі [ыйі],
“ый
іпвйр спец., -ру, -ры

інварыянт мат., -нта, -нцё
[цьце], -птаў
інварыянтнасць [сьць] -цю
інварыянтиы
інвектыва кніжн., -ве

інвентар -ру, -ры
інвентарны
інвентарызаваны

інвентарызавацца

незак.,

-зўецца, -зўюцца

інвентарызаваць зак. і незак., -зўю, -зусш, -зЎе,
-зўюць
,
інвентарызациішы
іпвептарызацыя -ыі [ыйі],
,
-ый
інвёрсар тэг., -ра, “ры, “раў
інверсіішы

іпвёрсія -іі [ійі], -ій
,
інверсіяваны спеў.
іпвертаванине [льпе] -нпі
2л.,
іпвертавацца
-туецца, -туюцца

пнезак.,

іпвертаваць эл., зак. ё незак., -тую, -тусш, -туе,
-тўюць
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іпвертар

іпжыпер

ана

іпвёртар

спец.,

-ра,

-ры,

іцдуктывіст

іцверцін гім., -пу, -не

іцвсстытар эк., “ра, -ру, “раў

інвестытўра эк., -ры
іпвестыціійны эк.

[ньце] эк., -нці
іцвесціраваны [сьці] эк.
іцвесціравацца [сьці] эхк.,

незак., -руецца, “руюцца
[сьці] эх.
іпвесціраваць
гак. і незак., -рую, -руеш,

.

. “руе, “руюць

іцгадятар -ра, -ры, -раў
інгалятбрый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
інгаляцыйны
ішгаляцыя -ыі [ыйі], -ый
інгібітар хіхм., -ру, -ры, -раў

іпгрэдыёит спец., -нту, -пце
[ньце], -нтаў
іпгўш -ша, -шў, -нбў
іпгўшка -шцы, -шак
інгушскі [уск]
інгушы-шоў
Інд р., Інда, Індзе [ньдзе]

індаафрыкапскі

індагерманекі

індаеўрапёец -ёйца, -ёйцу,
-ёйцаў

індаеўрапеіст [ейі лінгв.
-ста, -сце [сьце], -стаў
[ейі]
індаеўрапеістыка
зыцы
індаеўрапёйскі
індаіранскі [айі]
Індакітай Індакітая, Індакітаі [айі]
індакітайскі
індаксіл гім., -лу, -ле
індалбгія -іі [ійі]
індамалайскі

інданезіец -ійца, -ійцу,: -ійцаў

т

ем

е

інданезійка -ійды, -іек
індапезійскі

індапезііцы -даў
Іпданёзія Інданёзіі [ійі]
іпдасамёнт фін., -нта, -нце
[ньце]
індаейнт фін., -ита, -нце

це]
[нь
індасат фін.,

-та, -це
Індастан Індастана, Інда-

стане
іпдастанскі
іпдзёец [пьдзе] -ёйца,

цу, -ёйцаў

іпдзёйскі [льдзе]
індзейцы [пьдзе] -цаў
індбл гім., -лу, -ле

іпдблаг -га, -гу, -гаў
індскі [іптскі]

іпдуізм [уйі] філас., -му,
-ме
ідуіст [уйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў

індуісцкі [уй]
індуктар фіз., 24. -ра, -ры,

“раў

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
індуктыўнасць [сьць]

фіз.,

-цю

інвестыцыя эк., -ыі [ыйі]
[сьці]
іпвесціраванне

;

індыкатар

індуктыўны лог., фіз.
індукційны фіз.
індукцыя л0ог., фіз.,
[ыйі]

індульгенцыя

-ыі

рэл.,

-ыі

[ыйі], “ый
іпдўе -са, -се, -саў
іпдускі

індўстрыя -ыі [ыйі]
індустрыялізавацы
ішдустрыялізавацца незак.,

-зўецца, -зўюцца

індустрыялізаваць зак. і незак., -зўю, -зуеш, -зўе,
-зўюць
індустрыялізацыя -ыі [ыйі]
індустрыялізм уст., -му, -ме
індустрыяльны
індусы-саў
індуцыираваны
індуцяраваць зак. і незак.,
. рую, -руеіпй, -руе, “руюць
індывід кніжн., -да, -дзе,

разм., -ла, -ле,

-лаў
індывідуалізаваны
індывідуалізавацца

незак.,

саўецца,
зўюцца.
індывідуалізаваць зак. і не-зўе,

-зуеш,

зак., -зўю,

-зуюць
індывідуалізёцыя -ыі [ыйі]

індывідуалізм -му, -ме
-сце
-ста,
індывідуаліст
[сьце], -стаў

індывідуалістка -тцы [е"д],
-так
іпдывідуалістичиа

прысл.

індывідуалістычны
індывідуалісцкі
індывідуйёльна прысл.

[сьць]

іпдывідуальпаець
-цю

іпдывідуйльны

індывідуум

кліжн.,

-ма,

-ме, -маў
іцдига н., пескл.
іпдыгавы

індыгафёра бат., -ры

Індыгірка р., Іпдыгіркі, Індыгірцы
іпдыгірскі
індыгбід [ойі]

гім,

-дзе, -даў

“ду,

індыгбідны [ойі]

іпдыевы2ім.
іпдиец -ыийца, -ыйцу, -ый-

даў

індый гім., -ыю, -ыі [ыйі]
шдыйскі
Індыйскі акіян
та акіяпа
індыйцы-цаў

-ра,

.

“ры, “раў

іпдыкатарциыспец.
індыкатрыса мат., -сы, -се,
-е
індыкатіў грам., -ыва, -иве
індыкатінўна грам., прысл.

шдыкатиўны граж.
шдыкатэрый палеант., -ыя,
“ыі [ыйі]
індыкацыішыспец.

індуска -ўсцы, -ўсак

слаў.
індывідуал

(прыбор)

“ры, -раў; (рэчыва) -ру,

індуктывізм філас., -му, -ме

з

“раў.

-

індўктарны

Іпдіяйска-

ішдік -ка, -ку, -коў

індыкацыя спец., “ыі (ьйі]
індыкт гіст., -кта, -кце, -ктаў
іпдыферэцтна
кніжн),
прысл.
індыферэнтнаець [сьць] -цю
індыферэнтны
індыферэнтизм -му, -ме
індычаня і індычанё рознаскл., для абодвуг РДМ
-няці, Т -нём, мн. -няты,

-нят, -пятам, -нятамі, -нятах
індычка -чцы [цц], -чак
індычцік -ка, -ку, -каў
індычы
індычына -не

Індыя [йі] Індыі [ыйі]
індыяніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

індыяністка
-так

цы

[стд],

індыяністыка -ыцы
індыянка -нды, -нак

індэке -са, -се, -саў

іпдэксіраванне [ньне] спец.,
“нні
індэкены
індэпендзнт гіст., -нта, -нце
[ньце], -нтаў

індэтэрмінізм філас., -му,
-ме
-сце
-ста,
індэтэрмініст
[сьце], -стаў
іцдэтэрмініетычны
іней [йі] -ею, -еі [ейі]
ігектавйны (ньйе] мед.

йгектавёць [ньйе] зак.і не-

зак., -тую, -туеш, -туе,
-тўюць
пг'екціяйны [пьйе] мед.
ігёкцыя [ньйе] -ыі [ыйі],
-ый
іцервавацца фізіял., незак.,
-вуецца
ішерваваць зак. і незак.
-вўю, -вўеш, -вўе, -вўюць
іпервацыя -ыі [ыйі]
іцёртпца прысл.
інбртпасць [сьць] -дю
шёртны
інерцыийнаець [сьць] -цю

,
іперцыйпы
іцёрцыя фіз., -ыі [ыйі]
іцець [йі] незахк., -ге, “юць

інжынёр -ра, -ру, раў ц,
іцжыцёр-адмірад іпжынёрадмірала, -ле, -лаў

ішкыпёсраў
інжынёр-віцэ-адмірал

,

іп-

інструмептарый
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пыпёр-віцэ-адмірала, -ле,
“лаў
іпжыпёрка раза., -рцы, “рак
інінжынер-канструктар
жыпёр-капстрўктара, -ру,
г

граў

іпяіьыпер-к апітан іцжыпёркапітёпа, -пе, -паў
іпяыпёр--капітён- лейтонапт
ішжыпёр - капітал - лейтэнёнта, -нде [цьце], -нтаў
іпжынёр-коптр- адмірал інзкыцёр-коптр-адмірала, -ле,
-лаў
ішжынёр-«лейтэнант інжы-нце
нёр-лейтэпёнта,
[пьце], -птаў
шжыпёр-маёр іпжыпёр-маё-

,
;
ра, -ру, -раў
ішжыпёр-механік інжынермеханіка, -ку, -каў
ішжынёрна-авіяцыйны
іпжынпёрпа-будаўнічы
інжыпёрна-тэхнічны
інжынёрна--фізічны
інжынёрна-экапамічины
інжыпёрны
інжьшпёр-падпалкбўнік [тп]
інжыпёр -падпалкбўніка,
-ку, -каў

іпжынёр-палкоўпік" інжынёр-палкоўніка, -ку, “каў
інжыпёрскі
інжыпёрства -ве
інятыпёрыха разм., -ысе, -ых
інжыпёрыя уст., -ыі [ыйі]

іпкжынёр-эканаміст
пбр-экапаміста,

[сьце], -стаў
жыр (дрэва)

“раў;

-ра,

інжы“сце
-ры,

(плады) -ру, -ры

іняаярны і іцжкіравы
іпжЗктар -ра, -ры, -раў
шкбктарны
іпжэшо тэатр., ж., пескл.
іністы [йі]
іпіцыял -ла, -ле, -лаў
іпіцыйтар -ра, -ру, -раў
іпіцыйтарка разм., -рцы,
-рак
іпіцыятарскі
ініцыйтарства -ве
іпіцыятыга -иве, -ыіў
іпіцыятыўпа прысл,
іпіцыятіяўпасць [сьць] -цю
іпіцыятііўпы
інкарпараванпе [пьпе] -нпі
іпкарпараваны
іпкарпаравацца незак, -рЎецца, -руюцца

інкарпараваць зак. і незак.,

, “РУЮ, -рўеш, -рўе, -рўюць

інкарпарацыя
ый

-ыі

[ыйі],

іпкаса к., нескл.

інкасавы
іпкасатар “ра, -ру, -раў
інкасатарскі
іпкаеёцыя -мі [ыйі], -ый
інкасіра ванпе [цьце] -нпі
іпкасіравапы
ішасіравацца зах. і незак.,

“руецца, -руюцца незак,
інкасіраваць зак. ёў
-рую, -руеш, -руе, -руюць

ішш-квёрта прысл., наз., ж.,
.

неска.

інквізітаргёст., -ра, -ру, -раў
іцквізітарскі
інквізітарства -ве
ішквізіцыйны

іцкбгниіта прысл., наз., м. і

н., нескл.
іпкруставание [чьне] -нні
інкруставапы
іцкруставацца незак., ўецца, -тўюцца
іпкруставаць зак. і незак.,
-тўю, -туеш, -тўе, “тўюць
іцкрустатар, -ра, -ру, -раў
іпкрустацыйны
інкрустацыя -ыі [ыйі], -ый
інкрымінаванне [ньне] юр.,
“нні
іпкрымінаваны
і

інкрыміпавацца зак.

пе-

зак., -пўецца, -иўюцца
інкрымінаваць зак. і незак.

нўю, -нўеш, -нўе, -пўюць
[ньне] с.-г.
інкубаванпе
-буец-

,
інкубаваць зак. і незак., інкубўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

ішкубатар -ра, -ры, -раў
інкубатарцы
шкубатаршчык

-каў

-ка,

-ку,

інкубатаршчыца -ыцы, -ыц

іпкубатбрый -ыя, -ыі [ыйі],
з“ыяў

шкубацыішны
інкубацыя -ыі [ый],
інкунабула спец. -ле, -л
інсалйцыя спеу., зі [ыйі],
ый
інеектарый спец., “ыю, -ыі
[ыйі], -ыяў
інссктыцід спец., -ду, -дзе,
:

“даў

іцспёктарства [нсьпе] разх.,

-ве

інспёктарстваваць

[нсьпе]

-ствую,
незак,
разм,
-ствуеш, -ствуе, -ствуюць
інспёктарыха [исьпе] рагх.,
-ысе, -ых
інспектура [нсьпе] -ры

іпквізіцыя -ыі [ыйі]
інкі гіст., каў

-нні
інкубаваны
інкубавацца незак.,
. ца, -бўюцца

іпспёктараў (нсьпе]
ішспёктарскі [нсьпе]

Ёа

інсектыцідны
інсіпуйтар -ра, -ру, -раў
інсішуацыя -ыі [ыйі], -ый
інсіпуіравацы [уйі]
іцсіпуіраваць [уйі] зак. і

незак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць
інспектаванце
Гчеьпе]
[пьне] -тпі, -нпяў
іцспектаваны [нсьпе]

інспектавацца [псьпе] цезак., -тўецца, -тўюцца
інепектавіць [нсьпе] незак,
-тую, -тўеш, -туе, -тўюць
іцспёбктар [псьпе] -ра, -ру,
“раў
інспектарёт [псьпе] -ата,
-йце

інспекцыйны
інспёкцыя
[ыйі], -ый
іпепіравёцне
-ппі
інспіраваны

[нсьпе]
(нсьпе]

“ыі

[псьпі] [пьпе]

[нсьпі]
інспіравацца Днеьпі] незак.,

“рўецца, -руюцца

іпспіраваць [псьші] зах. і
незак., -рую, -руеш, -рўе,

-руюць

інспіратар [нсьпі] -ра, -ру,

,

“раў

-ыі
[нсьші]
інспірацыя
[ыйі], -ый
інсталяцыя тэг., -ыі [ыйі],
ый
інстанцыя -ыі [ыйі], -ый

інструктавёние [ньне] -пні,
-нпяў

інструктаваны
інетруктавацца незак, -тўюся, “тўешся [сься], -тўецца, “туюцца
інструктаваць зак. і незак.

-тўю, -туеш, -туе, -тўюць

інетруктёж -ку, -кы, -каў
інструктар -ра, -ру, -раў
інструўктарка разх.,

-рцы,

-рак
інструктарскі

інструктарства -ве

іцструктарыха разх., -ысе,
ых
інструктыўны (даклад, нарада, указанне, у які? да-

юцца інструкцыі)

ішструкциішы (які адносіуца ба інструкцыі)

іпетрўкцыя -ыі [ыйі], -ый
інструмёнт (адзін прадмет)
-пта, -пце [ньце], -нтаў;
26., -пту, -нце

[ньце]

інетрументавёны
інструментавацца зак. і неЗак., -туецца, -тўюцца
інструментаваць зак. іё неак., тую, -туеш, -туе,
-тўюць

іцструмепталізм філас., -му,
“ме
іпструменталіст -ста, -сце

[сьце], -стаў
іпетрумепталістка
“стцы
[стц], -так
іпструментільцая наз.
інструментальны
інструмептальшчык -ка, -ку,
“каў

іпструментальшчыца -цы, -ц
інструментарый 7э2.,,
-мі [ыйі]

-ыя,

іптэрпеліраваць

Зі

інструментоўка

а
н
н
а

інструментоўка -бўцы, -бвак
іцстышкт -кту, -кце, -ктаў
шстыцктыўна прысл.

інстынктыўнасць [сьць] -цю

інстынктыўны
іпстытўт -ўта, -ўце, -ўтаў
інстытутка уст., -тцы [цц],

-так
інстытуцкі
інсулін -пу, -не
інсуліцавы
інеўльт лед., “льту, -льце,
чіьтаў

іпеургёнт уст. -пта, -нце,
[поце], літаў
іпсургёццкі уст.
іцсцэпізацыя зыі [ыйі], -ый
інсцэпіравацне [ньне] -нні
інсцэпіравацы
інсцэніравацца

ецца, “руюцца

незак.,

іцецэніраваць зак.

і

“рУ-

незак.,

“рую, -руеш, -руе, руюць
інсцэніроўка -бўцы, -двак
інсцэнірбоўшчык -ка, -ку,
гнаў
іптаксікацыйны лед.
мед.,
іцтаксікацыя

-ыі

[ыйі], “ый
іптанавйённе [ньне] -нні
іптанавацца незак. -аўецца, -яўюцца
іптанаваць незак., інтапую,
.

-уеш, :ўе, -ўюць

інтанацыйна прысл.
іптанацыішы
інтанацыя “ыі [ыйі], -ый
інтарсія спец., -іі [ші], -й
іцтарэс-су, -се, -саў
“ыі
спец.,
інтрадўкцыя
[ыйі], ый

іптраскапічны

інтраскапія зі [ійі]

інтраскбп -па, -пе, -паў

інтраспектыўны [сьпе]
іптраспёкцыя [сьпе] -ыі
[ыйі]

інтрузіўныгеал.
інтрўзія геал., лі [і], 4
іптрыга -язе, -ыг
іптрыгавёцца незак., -гуец. Ца, -гўюцца

інтрыгаваць незак., -гўю,
-гуеш, -гуе, -гўюць
інтрыган -па, -не, -наў
інтрыганка -нцы, -нак
іптрыганскі
іптрыганетва -ве
інтрыгоўны

іптрыжка (шк] разм., кцы
[шц], -как
іптуітывізм [уйі] -му, -ме

іштуітыгвіст [уйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў
інтуітыўна [уйі]

прысл.

іптуітаўпы [уйі]
іптуіцыя [уйі] -гыі [ыйі],
“ый
інтуріст -ста, -сце [сьце],
-стаў

іптуристка -тцы [с'ц], -так
інтурисцкі

іптым разм, -му,

інтэрвлоіравацца

-ме

іцтимна прысл.
інтымнасць [сьць] -цю
іцтымпічаць разм., пнезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
інтымны
ат.,
іцтэграванпе [цьне]
-нні, -ппяў
інтэграваны
іштэгравацца кезак., -руецца, руюцца
іштэграваць зак, і пезак.,
“рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць
іцтэграл мат., -ла, -ле, -лаў
інтэгральны
іптэгратар спец., -ра, -ры,
“раў,
інтэграцыя -ыі [ыйі], -ый
іцтэлёкт -кту, -кцо, -ктаў
іцтэлектуйл -ла, -ле, -лаў
іштэлектуалізм -му, -ме
інтэлектуаліст -ста, -сце
[сьце], -стаў
інтэлектуальна прысл,
[сьць]
іцтэлектуальнасць
-цю
інтэлектуальны
іцтэлігбпт -пта, -пце [ньце],
-нтаў
інтэлігёнтка

-тцы

[нц],

-так
ітэлігёнтна прысл.

інтэлігёнтцаесць [сьць] -цю
інтэлігентны
[ншч]
інтэлігёнтшчына

разм., -не

інтэлігенцыя -ыі [ыйі]
іцтэлігібельны філас.
інтэндёнт -нта, -нце [ньце],
-нтаў
інтэнданцкі
інтэнданцтва -ве

інтэнсіўна прысл.
іцтэнсіўнасць [сьць]
іптэнсіўны
інтэпсіфікаваны
незак.,
іцтэнсіфікавацца
-кўецца, -куюцца

не-

зак., -кўю, -куеш, -куе,
-кўюць
іитэнсіфікацыя -ыі [ыйі]
іцтэрарэцэптар фізіял., -ра,

“ры, -раў

іптэрарэцэптыўны

інтэрарэцбпцыя згыі [ыйі]

інтэрбачапне [ньне] -нні
інтэрвакальнылінее,
іптэрвал -лу, -ла, -лаў

іптэрвёнт -ита,“це [ньце],
-птаў
іцтэрвёпцкі.
іштэрвепціяйны
іптэрвёпцыя -ыі [ыйі], -ый
іцтэрвонцыяніст -ста, -сце
[сьце], -стаў
інтэрвенцыянісцкі
інтэрви., леска.
іптэрпзобр -ра, -ру, -раў
[цьне]
іцтэрв'юіраванне
-нпі

. “руецца, -руюцца

інтэра'юіраваць зак. ў пезак., -рую, -русш, “руе,
-руюць
штэрдыкт царк., -кту, “іце
іцтэр'ёр -ра, -ры, -раў
інтэр'ёриы
іцтэркаўб -ба, -бе, -баў
інтэрлюдыя хуз., -ыі [ыйі],

-ый
іптэрмёдыя -ыі [ыйі], -ый
іцтэрмёцца н., нескл,
інтэри мед., -на, -пе
іштэрнат -ата, -аце, -атаў
інтэрнатавец, разм., “аўца,

. “аўцу, -аўцаў

іштэрпатаўка разх., “аўцы,
-авак
іштэрнатура -ры
інтэрнацкі
інтэрнацыянал. -ла,-ле, -лаў
інтэрнацыяналізавание
[пьце] -нні
інтэрнацыяналізаваны
інтэрнацыяпалізавацца незак., -зўецца, -зўюцца
інтэрнацыяналізаваць зак.
і незак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зўюць
-ыі
інтэрнацылналізіцыя
[ыйі]
інтэрнацыяналізм -му, -ме
інтэрнацыяналіст -ста, -сце
[сьце], -стаў.
“тцы
інтэрнацыяналістка
[стц], -так

інтэлігёнцкі

іштэпсіфікаваць зак. ёі

незак.,

інтэрнацыяпалістычны
інтэрнацыяналісцкі
інтэрнацыянальцаець
[сьць] -цю:

інтэрнацыянальны
інтарніравание [ньне] -нпі,
-нняў
інтэрніраваны
інтэрніравацца незак., -ру-

юся, -руешся [сься], -ру-

ецца, руюцца

іптэрціраваць зак. і незак.,
“рую, -руёеш, -руе, “руюць
іптэрпаліраваны ў
ляваны
інтэрпаліравацца

інтэрпанезак.,

“руецца, -руюццаі інтэрпалявацца
інтэрпаліраваць зак. ё незак., “рую, -руеш, руе,
-руюць і інтэрпаляваць
іцтэрпаляваны часцей іптэрпаліраваны
іптэрпалявацца незак, -люецца, “лююцца, часцей іцтэрпаліравацца
іцтэрпалятар мат., -ра, -Ры,
“раў
іптэрпаляцийны,
інтэрпаляцыя -ыі [ыйі], чай
іптэрпеліраваць г іцтэрпеляваць паліт., зак. і незак,
адпаведна

-рую, -рует,

-руе, -руюцьў -лібю, -люсш, -лібс, -лююць

ірапізавацне
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іцтэрпеляцт паліт, -ита,
,
-нце [цьце], -нтаў
іцтэрпезйцыя паліт, -ыі
[ыйі], “ый
,
іцтэрпдл -ла, -ле
інтэрпрэтаванне [пьпс] -нні,
ліняў
,
іштэрпрэтавёны

іцтэрпрэтавацца незак., -ту-

ецца, -туюцца

іптэрпрэтаваць зак. і незак.,
“тўю, -тўсш, -тўе, “тўюць
інтэрпрэтатар -ра, -ру, -раў
інтэрпрэтацыя -ыі [ыйі],
зый
інтэраўцкцыя

,
-ыі

грам,

[ыйі]
інтэрфербмстр фіз., -ра, -ры,
“раў
іцтэрферби фархм., -ну, -пе

фіз.,

інтэрферэнцыйны
лінгв.

[ыйі],
іптэрферэнцыя -ыі
ый
ішуліц 2ім., -ну, -не
-пце
інфапт гіст, -пта,
[ньце], -птаў

іпфанта гіст., -нце [ньце],
-нт

іпфантылізм мед., -му, -ме
інфантильна прысл.
інфантыльнасць [сьць] -цю
інфантыльны
інфаптэрыя уст., ваен., -ыі

[ыйі]
інфаркт мед.,

-кту,

-кце,

“ктаў
інфарктиы
інфармаванасць [сьць] -цю

інфармавёнце [ньне] -нні,
-нпяў
іпфармаваны
інфармавацца зак. і незак.,
“мўюся, -мўешся [сься],
-муецца, -муюцца
інфармаваць зак. і незак.,
-мую, -мўеш, -муе, -мўюць
іпфармёпт -пта, -нце [ньце],
“нтаў
іпфарматар -ра, -ру, -раў
інфарматыка -ыды
інфарматііўна прысл,
іпфарматіўпаець
-цю
ііфарматіўны
іпфармацыіша-вылічальны

[сьць]

іпфармацііша-лагічны

іпфармацыйпа-пбшукавы
інфармацыіша - развёдвальны [зьве]
шфармацыйна-рэкламны
іпфармациішаець
[сьць]

-цю

інфармацыйны

інфармацыя -ыі [ыйі], -ый
іпфармбюрб (інфармацыйпае бюрб) н., нескл.

інфекцыішы
інфёкцыя -ыі [ыйі], -ый

інфекцыяиіст

хед.,

-сце [сьце], -стаў

-ста,

іфіке і інфіке лінев., -са,
-се, -саў
,
,
іцфільтрат спец., -ёта, -аце,
-атаў
шфільтраційны

іпфільтрацыя

-ыі

-ый

[ыйі],
,

іафіштыў грам., -ыва, -йве,
-ываў
іцфіпітыўпы
а раранпе [ньне] мед.,
ші, -нняў
інфіцираваны мед.
ішфіцыравацца мед., незак.,
-руюся, -руешея [сься],
“руецца, -руюцца

інфіцыраваць жед., зак. і не-

зак., -рую,

-русш,

-руе,

-руюць
іцфлюзнца уст., -нцы
іафляцыйныэк.
іпфляцыя -ыі [ыйі], -ый
іп-фбліо прысл., наз., м.,
нескл.
іцфрагук -ку, -каў
інфраструктура -ры, -р
інфрачырвбны
інфузбрны
інфузбрыя заал., -ыі [ыйі],
-ый
інцыдзнт -нту, -нде [ньце],
-нтаў
іпшабыццё
4

[цьцё]

філас.

“цці,

іпшавёрац уст., -рца, -рцу,
. РЦаў,

.

..

іпшавёр'е уст., -р'і [рйі]
іншавёрка уст., -рцы, -рак
іншаверцы уст.
іншавёрскі
іншагародні

іншадўмец
“мца,
-мцу,
-мцаў
іншадўмка разх., -мцы, -мак
іншадўмны
іншадўмства -во
іпшазёмец -мца, -мцу, -мцаў

іншазёмка -мцы, -мак
іпшазёмны
іншактраінец
[айі]
-нца,

, “нцу, -пцаў

іншакраіцка [айі]
-пак
іпшакраінны [айі]

-пцы,

ітшамбўны
іпшамысны
шшанцацыянільны
іншапланётны
іншапланецяне -п
іпшаплапецяпін -па, -не, -н

іншаплацецянка -пды, -пак
іпшаплямёццік [пьпі] уст.
-ка, -ку, -каў
іншаплямёцціца [ньні] уст.,

ЦЫ,

іншаплямёбтцы
папародзец уст., -дца [цц],

, “дцу, -дцаў

шшароддка [тк] уст., -бдды

.. [ццы], -бдак

іпцарёдпіцкі уст.

шшарбдны

іпшасказ -за, -зе, -заў
іншасказальна прысл.

іцшасказальнасць

-цю
іпшасказальпы
іпшасказённе [пьпе]
-пняў

[сьць]

-пиі,

іпшае [йі] зайх., н., Р інцага, Д іпшаму,В іншае, Т

іншым, мн. іпшыя

іншая [йі] зайх., ж., Р іп-

шай і іншае, Діпшай,

В іпшую, Т іншай і іцшаю, мн. іпшыя
іншы [йі] займ, м., Р іпшата, Д іцшаму, В іпшы ці

іншага, 7М

іншым, “н.

іншыя
іншыя [йі] зайхм., Р іпшых,
Д ішцым, В іншыя ці іц-

шых, ТЛ іншымі
ішюктыў грах., -ыва, -ыве,
-ываў
ібн ібна, ібне, ібнаў
іонаабмён -пу, -не
іонаабмёнцы
іоналюмінеецэзнцыя фіз., -ыі
[ыйі], -ый

іонатэрапія ед. -іі [ійі]
ібній 2ім., -ію, Зі [ійі]
Ібнія гіст., Ібніі [ійі]
ібпны
іоптафарэз хед., -зу, -зе
іпадрбм -ма, -ме, -маў

іпадрбмны

іпадыйякан царк., -на, -пе,
-наў
іпадыяканскі

іпамёя бат., -ёі

[ейі], -ёй

іпастась царк., -ссю [сьсю],
-сей
іпатэка эк, -бцы, -Эк

шатэчны

іпахандрычны
іпахбидрык -ка, -ку, -каў
іпахбидрыя хед., -ыі [ыйі]
іпекакуана бат., фарм., -не
іпрыт гім, -ыту, -ыце
іпрытавы
іпуцкі
Іпуць р., Іпуці, Іпуццю
[цьцю]
ірад [йі] разм., -да, -дзе,

“даў

ірадыіраваць [ыйі] спец.,
незак., -руе, -руюць
ірадыяцыя спец., -ыі [ыйі],
-ый

Трак Ірака, Іраку
іракеёз -за, -зу, -заў

іракёзка

[ск]

-зцы

-зак
іракёзскі [ск]

[сц],

іракёзы-заў
іракец -кца, -кцу, -кцаў

іракскі

іракцы-цаў

Іран Ірёпа, Ірапе
ірапец -пца, -пцу, -пцаў

іранізаваппе [непе]
-нпяў

-пні,

зі3

ірапізавацца

ісці

ірэкаўпік бат., -ку і ржаў
пік
іржаўныя бат., наз. і рэкаў-

іранізавацца незак., -зусцца, -зўюцца

незахк., -зўю,
ірапізаваць
-зўеш, -зуе, -зўюць
ірапіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
ірапістка -тцы ([с'ц], -так
іраністыка -ыцы
ірапістычны

ныя

іржаўчына -пе і ржаўчына
іржаць незак., іржў, -жэш,
-укЭ, -лібм, -нацё, зеўць і

ржаць

і

іркишча -чы, -ч і -чаў

ржышча, (ірабўшк, ар-

іранічна прысл.

жанішча
іржэўпік -ка, -ку і раў-

ірапічнасць [сьць] -цю

іранічны

ірацыянальны

пік, часцей (і)раіяшча
іржўцпікавы і раўзўпікавы
іржэўпіна разм., -не, -и і
рабўнпіпа
Іркўцк г., Іркуцка, Іркўцку
іркуцкі
-дца
[ньдзе]
ірландзец

ірбенскі

іряйпдка [птк] -адцы[н”д],

ірбігавы

ірлёндцы [н'ц] -даў

іранка -ццы, -пак
.
іранскі

ірацыяналізм філас., -му,
-ме
ірацыяпёльнасць [сьць] філас., мат., -цю

[нтц], -ндцу, -ндцаў

ірачка -чцы [цц], -чак

-ндак

ірбіе заал., -са, -се, -саў

ірландскі [нцк]

ірванўцца зак., -нўея, -пёшся [сься], -нёцца, -нёмся,

Іраёндыя Ірлёндыі [ыйі]

Ірмае царк., -са, -се

гпяцёся, -пўцца ў рвануўцца
ірванўць зак., -нў, -нёш,
-цё, -пём, -пяцё, -іўць і
рвануць
ірвапы і рваны
ірвёнь спец., -нню

ірбнія -іі [ійі], -ій
Іртыш р., Іртыша, Іртышы

іртынпскі [ыск]

ірха разм., ірсе, ірх і ірхаў
іршыць незак., -шу, -цыш,
-пыць, -шаць

[ньню]

ірыгётар -ра, -ру, -раў

і рвань

ірвацца незанк., -вуся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,
-вяцёся, -вўцца і рвацца
ірваць незак., -ву, -вёшь-вё,
-вём, -вяцеё, -вуць і рваць
ірвбтнае хгед., наз. і рвбтнае
ірвбтны і рвботны

ірга бат., -рзё
ірдзённе [ньне] -ноі і рдзённе

-сту, -сце
бат,
ірдзёст
[сьце] і рдзест
і
ірдзёставыя бат., наз.
рдзёставыя
-ёецца,
незак.
ірдзёцца
-бюцца і рдзёцца
ірдзёць незак., -ёе, -ёюць

ірдзісты і рдзісты
ірдзяпы і рдзяны
іржа іржы і ржа
[сьць]

ірыска разм., ірыецы, -сак
ірят фізіял., -ыту, -ыце
ірэйльнасць [сьць] -цю
ірэдльны
ірэгулярны
іск [йі] -ку, -каў
іскавы [йі]

“раўцу, “раўцаў

[й]

-ка, -ку, -каў

цю

і

ржаваець
іржавёць незак., -бе, -ёюць
і ржавёць

іскразатрымальнік

тах,
[01]

тэх., -ка, -ку, -каў

іекрамётны [й1]
іскрапи[йі]

іскраўлбўпік [йі] -ка, -ку,

іржавінне [пьпе] абл., -нні
і рэжавінпе

іекраўекі [йі]

і ржавіць
іржавы г ржавы
іржанка бат., -пцы і ржап-

-чак
іскрінка [йі] -пцы, -нак
іекрыстасць [й1] [сьць] -цю

іржавіць незак., -віць, -вяць

ка
ірліяпне [пьпе] -ппіі ряўаннс

іржашя і ржани часцей
аржаны
іржаўленне [пьне] спец.,

-ппі і ражаўленне

-каў

іскрачка

гіст.

[йі] -чды

[цц],

іскрысты [йі]

іскрицца [йі] пнезак., -рыц-

,

ца, -рёцца

іскрыць [йі] пезак., -рыць,
-раць

іскрэппе [йі]

[пьпе] -ппі

іслём рэл., -му, -ме

ісламабадскі [цк]

ісламізм рэл., -му, -ме
ісламісцкі рэл.
ісламекі рэл.
ісландзец
[ньдзе]
-дца

. Іцц], -дпу, -дцаў

ісландка

[ту]

-дцы

[ца],

гдак
ісландскі [пцк]
ісландцы [итд] -цаў
Ісландыя Іслёндыі [ыйі]

існаванне [цьце] -нці, -нцяў
іспаваць

зубш,

незак,

-уёб,

існую,

-уём, -уяце,

уюць
існасць [і] [сьць] -цю
існўючы
ісцы [йі]
ісбип бат., -пу, -пе

ісбпавы
іспанец -нца, -нцу, -нцаў
іспаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
іспаністка -стцы [сц], -так
іспаністыка -ыцы

Іспанія Іспёніі [іні]

іспанка -нцы, -нак
іспанекі
іспанцы-цаў
іспытвацца кнезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца,
іспытваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
іспитны
іспыты-таў
істбпка -пцы, -пак
істбта -бце, -бт
істотна прысл.

істбтнаець [сьць] -дю

Істрыя Істрыі [ыйі]

іскра [йі] -ры, -раў
іекравец [йі] гіст., “раўца,

іскрагасільнік

Ісламабёда,

істбтны
істрыйскі

іскарка [йі] -рцы, -рак

іскравыя [йі]

і рдзець

іржавасць

ірыгацыйны
ірыгацыя -ыі [ыйі], -ый
ірыдысвы ім.
іридый зім., -ыю, -ыі [ыйі]
ірые анат., -са, -се, -саў
ірые (сорт цукерак) -су,-се
ірысавыанат.

Іеламабад г.,
Ісламабадзе

істўжачнік спец., -ка, -ку,
-каў і етўжачнік
іетўжачніца спеў. -цы, -ц
і стужачніца

істўжачны і стужачны
істужка [шк] -жцы [шц],
зкак і стўжка
істужікавы [шк] ў етўйікавы
ёі
[шк]
істуж:кападббны
стужкападббпы
істэрык разм., -ка, -ку, -каў
істэрыка -ыцы

істэрычка разм., -чцы [цц],
-чак
істэршчпа прысл.
істэріачпасць [сьць] -цю
істэрычпы

істэрия лмед., -ыі [ыйі]
Ісфахап г., Ісфахапа, Ісфахаце
.,
ісфаханскі
ісцёцд [сьце] юр, істца

[стц], -цў, -дёў

.,

ІДУ,
незак,
ісці (сьці]
ідзёш, ідзё, ідзём, ідзяце,

ідуць

кабардзіпа

зіх

ісціна
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іт5рбій хім., -ію,-іі рў.

ісціна [йі] [сьці] -пе, -н

ісціся [сьці] разм., незак,

іўда ДЛ! іўду ііўдзе, Т іў-

Ісйк-Кўль воз., Ісык-Еўля,
Ісік-Еўлі
ісик-кульскі
італійекі гіст.
італікі і італійцы гіст., адпаведна -каў; -цаў

іудаізм [айі] -му, -ме

ідзёцца; ішлося
ісціца [сьці] юр., -цы, -Ц

.

Італія Італіі [ійі]

італьйцец -нца, -пцу, -нцаў
італьйцшка -пцы, -пак
італьянскі
італьйнцы-цаў

ітрыевыгім.

.

ітрый гім., -ыю, ыі.
ітэльмён -па, -пе, -наў
ітэльмёнка -пцы, -нак
ітэльмёнскі
,
ітэльмёны -паў
ітэратыў грам., -ыва, -ыве
ітэратыўнаець [сьць] грам.,
біял., цю

ітэратыўны гражм.
ітэрацыя мат. -ыі [ыйі]

ітэрбіевы гім,

дам, мн. Р іўдаў, часцей
зода

0,
іудзёбі -бяў
іудзёй -бя, -ёю, -ёяў
іудзёйка -ёйцы, -ёек

іудзёйскі
іудзёйства -ве
Іўе г. п., Іўі [йі]
іўеўскі
Іўсўскі раён Іўеўскага раёна

іфні к., нескл.
іхпеўмби заал.,

іхпых, Д іхпым, В іхпыя
ці іхных, Т іхнымі, ЛІ іх-

пых
іхпяе [йі] раз», займ., Р
іхняга, Д іхняму, В іхпяе,
ТИіхнім
іхняя [йі] разм., займ., Р
іхпяй ў іхняе, ДТ] іхпяй,
В іхпюю
іхтыёз мед., -зу, -зе
іхтыёл фарм., -лу, -ле
іхтыёлавы

іхтыёлаг -га, -ту, -гаў
іхтыязаўр -ра, -ры, -раў
іхтыялагічны

-паў

іхтыялбгія -іі [ійі]
іхтыяфауна -пе
ішак -ка, -ку, -коў
ішачы

ці іхпяга, ТМіхнім

ішачыць разм., незак., -чу,

гна,

-пе,

іхні [йі] разм., гайм., Р іхпяга, Д іхняму, В іхні
іхнія [йі] разм., займ. Р

іхпіх, Д іхнім, В іхнія ці
іхпіх, Т іхнімі, М іхніх

іхны [йі] абл., займ., Р іхпага, Д іхнаму, В іхны
ці іхнага, ТМ іхным

іхныя [йі]

абл., займ., Р

-чыш, -чыць, -чаць
ішуршия мед., -ыі [ыйі]
Ішим г., р., Ішыма, Ішыме
ішымскі
ішыяс мед., -су, -се
ішыятычны лед.

ішэмія мед., -і [ійі]

И
яз

й [і кароткае] (назва пйітары, якая абазначае гук
[]) н, нескл.

Паганесбург [зб] г., Йага-

несбурга, Йаганесбургу
йаганесбургскі [збурхскі]
Йакагама
г.,
Йакагамы,

Пакагёме

йакагамскі

Йашкёр-Ала г, ЙашкарАлы, Пашкёр-Алё
йашкар-алінскі
йашкарскі

Йёлаўстан р., Йеёлаўстана,
Йёлаўстане
йёблаўетанскі
Йёмен Иёмена, Йёмене
йёмепец -нца, -нцу, -нцаў

йёменка -нцы, -нак
йбменскі
йёменцы -нцаў

г, Йбркшыра,
ЙИбркшыр
ЙИбркшыры
йбркшыр с-г., йбркшыра,
“ры, -раў
іібркшырскі

К
к [ка] (назва літары, якая
абазначае гук [к]) н.
нескл.

кааперавацца зак. ў незак.,

к прыназ.

каапераваць зак. іё незак.,

ка прыназ.
каагуліраванне [пьпе] фіз.,

гім., -нпі
каагуліравацца зак, і зезак., “руецца, -руюцца
каагуліраваць зак. і незак.,
“рую,-русш, -рус, “руюць
каагуляцт хім.,

-пту, -пце

[пьце], -ітаў
каагулят гім, -яту, -яце,
-ятаў
каагулятар тэт, фіз., гім.,

“ра, -ры, -раў

каагуляцыя фіз.,

гім., -ыі

[ыйі]
каалін лмін., -пу, -не
каалінавы
каалінізацыя
спец,
“ыі
[ыйі
каалініт мін, -іту, -іце
кааліцыйны
кааліцыя -ыі [ыйі], -ый
каапераванне [пьне] -нлі
каапераваны

-рўюся, -руешся

[сься],

“рую, -руеш, -руе, -руюць
кааператар -ра, -ру, -раў
кааператиў
-ымва,
-ыве,
-нваў
кааператыўна-калгаены
кааператыўны
кааператыўшчык разх., -ка,

-ку, -каў
кааперацыя -ыі [ыйі], -ый

кааптавание [ньне] -нпі

кааптаваны
кааптавацца зак. і незак,
кааптуіся, -ўсшся [сься],

“ўецца, -ўюцца
зак.

ў

зўю, -нўеш, -нўе, -аўюць

каардыпётны

“руецца, -руюцца

кааптаваць

каардынаваць зак. і незак.,

незак.,

кааптўю, -ўсш, -ўе, -ўюць
кааптацыя -ыі [ыйі], -ый
каардыцаванасць
[сьць]
-цю
каардынаванне [пьпо] -ниі
каардыпавйіны
каардыпавацца ак. і хезак., -пўсцца, ліўюцца

каардынаты -йт, адз. каардыпната, -дце
каардынацыйны
каардынацыя -ыі [ыйі]
каб злучн., часц.
кабала -лё
кабалістыка гіст., -ыцы
кабалістичны
кабальёра л., неска.
кабальны
кабан -па, -нё, -ноў
кабапіша -пе
кабанчык -ка, -ку, -каў
кабарга заал., -рзё, ми. кабаргі, кабарбг, кабаргам

кабаргбвы
Кабардзіна-Балкарская Аўтанбмная Савецкая Сацы-

Рэспубліка
ялістычіая
Габардзіпа - Балкарскай
Савёцкай
Аўтанбмпай
Сацыялістычпай
ліцы

Рэспуб-

кабардзіпа-балкарскі

зі5

Кабардзіпа

кадмій

а
н
н
а

Ка-

Кабардзіна-Балкарыя
бардзіпа-Балкарыі

кабардзінсц

-пца,

“нцу,

-гнцаў

кававарачны часуей кафяварачны

кававарка -рцы, -рак, часцей кафяварка

кабардзіцка -нцы, -пак
кабардзінскі
кабардзінцы -нцаў

кабарэ н., нескл.
кабарэтыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

кабат -ата, -ёце, мн. кабё-

ты, -таў
кабатаж хар., -жу, -ны

кабатанік -ка, -ку, -каў

кабатажнцічаць незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
кабатаяцы

кававарны часцей кафяварны
кававы
кавадла -ле, -лаў

кавадлачка анат., -ку, -каў
кавал разм., -ла, -ле, -лаў
кавалак -лка, -лку, -лкаў
кавалачак -чка, -чку, -чкаў
кавалёр -ра, -ру, -раў
кавалергард уст., -да, -дзе,

“даў

кабаціпа абл., -пе, -н
кабачкбвы
кабачбк бат., -чка, -чкў,
-чкбў

кабелеўкладчык

кава -ве

[чч]

-ка,

-ку, -каў
кабель -лю, -лі, -ляў
кабсль-край тэх., кабелькрана, -не, -наў
кабельны

кабельтавы хар., наз.
кабельтаў лар., -ава, -аве,
мн. кабельтавы, -авых
кабельшчык -ка, -ку, -каў
кабёрац абл., -рца, -рцы,

-рцаў

кабернэ н., нескл.

кабестан тэх, мар., чыг.,
-на, -не, -наў
кабеетанны
кабёта разм., -бце, -ёт

кабёцін разл.
кабёціна разм., -не, -н
кабёчыразл.

кабзар -рё, -рў, -роў

кабзарбў
кабзарскі
кабзарства -ве
кабіл -ла, -ле, -лаў
кабілка -лцы, -лак
кабілы -лаў
кабільскі
кабіна -пе, -н
кабінбт -бта, -ёце, -ётаў

кавалергардекі [рцк] уст.
кавалёрскі
кавалёрства -ве

кавалёрчык разм., -ка, -ку,
-каў

кавалерыйскі
кавалерыст -ста, -сце [сьце],
гстаў

кавалёрыя -ыі [ыйі]
кавалёў
каваліха разх., -ісе, -іх
кавёль -ля, -лю, -лёў
кавальёр -ра, -ры, -раў
кавалькада -дзе, -д

кавёльска-прэсавы
кавёльека-штамабвачны
кавальскі
кавальства -ве
кавамблка -лцы, -лак, час-

цей кафямблка
каванне [ньпе] -нні
кавёны і кбваны, куты
кавардак-ку
каварца прысл.

каварнасць [сьць] -цю
каварны
каварства -ве
кавасакі мар., м., нескл.
каваціна хуз., ж., -пе
куёцца,
лезак.,
кавёцца
кўюцца
кавёць незак., кую, куёш,

куб, куём, куяцё, куюць

кабінбтнаець [сьць] -цю
кабінётны

кавёнька абл., -ньцы, -пек

кабіпёцкі паліт.

каверзна разм., прысл.

кабінётчык [чч] разл., -ка,
-ку, -каў
кабінка разм., -пцы, -пак
каблаграма спеу., -ме, -м
каблўк -ка, -ку, -хоў
кабрыялёт -ёта, -ёце, -ётаў
кабул кул., -лу, -ле

Кабўл г., Кабула,
кабўльскі

кабура

-ры, мн.

Кабўле
кабуры,

кабўр, кабурам

кабиз муз., -За, -зо і кббыз
кабіила -де, -л
кабылін
кабыліпы і кабылячы
кабыліца -цы, -ц
кабіилка памяпш., Муз., энт,
спец., -лцы, -лак

каверза -зе, -з і -заў
незак.,
каверзіць разм.,
гру, -рзіпі, -рзіць, -рзяць
каверзнаець [сьць]
-цю

разм.,

каверзнік [зьпі] разж., -ка,
-ку, -каў
разм.
[зь]
каверэпіца
“ДЫ; -Ц

каворзпічаць [зьпі] разх.,
незак. -аю, -асш, -ае,
-аюць
каверзпы разм.
незак.,
разх.,
кавёркаць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

каверкбт -бту, -бце
каверкбтавы

кавёриа мед., геал., -не, -п
і даў

каверпамёр геал., -ра, -ры,

-раў

кавернамётрыя геал., -ыі
[ыйі]
каверибзны мед., геал.
кавітацыя фіз., -ыі [ыйі]
кавўн -па, -пё, -пбў

кавупбвы
кавіль -ліо, -лі
кавыльны

кавлла разм., -лё, мн, кавёлы, -л і -лаў; з ліч. 2,
3, 4-- кавялы

кавярзні [зьпі]

(лыкавыя

лапці) разм., -зцёў, адз.

кавярзёць, -зая [зыпя],
-зпі
кавярня -рпі, -рань і -рпяў
кагадзё абл., прысл.
кагал -лу, -ле, -лаў

кагалам разм., прысл.
кагальпы
каган гіст., -на, -пе, -паў
каганат гіст., -ёта, -аце,
-ётаў
каганёц -пцё, -ццы, -пцбў
кагарка абл., -рцы, -рак
кагат (доўгі капец бульбы
і інш.) с-г., -ёту, -ёце,
-ётаў
кагатны
кагерэнтнасць [сьць]

фіз.

-цю
кагерэнтны фіз.
кагёрэр тэг., -ра, -ры, -раў

кагбр -ру, -ры, -раў

.

кагбрта -рце, -рт і -ртаў

кадаверын 2ім., -ну, -не
кадёне муз., -су, -се [ньсе],
-саў
каданеаваны
кадапеаваць муз., зак. і не-

зак., кадапсўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць

кадансавы
кадастр спеў, -ру, -ры, “раў
кадастравы

кадаўб -ба, -бе, -баў
кадаўбёц -бца [пц], -бцы,
-бцбў
каджнне [ньпе] царк., -нпі
кадзіла царк., -ле, -л і -лаў
кадзільпіца царк., -цы, -ц
кадзільцны
кадзіравальнік -ка, -ку, -каў
кадзіравальцы спец.
кадзіравацне [льпе] -нпі

кадзіраваны спеў.

кадзіравацца незак., -руец-

ца, -руюцца

кадзіраваць

.

зак. г

незак.,

“рую, -руеш, -руе, руюць
.
кадзіровачны

кадзіроўшчык-ка, -ку, -каў
кадзіць царк., незак., -ду,

гдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіцё, -дзяЯць

каддзю
кадзь
кадзей і кадзяў

[дзьдзю],

кадка [16] -дцы [тц], -дак
кадмісвы гіл.

,

кадмій гім., -ію, зі [ійі]

кайданы
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-пкё,

-нку,

кадміраванне [пьпе] -ппі
кадр -ра, -ры, -раў
кадравік разх., -ка, “нў,
-коў
0,
кадравы

казапбк абл,

кадры-раў
.
кадрыльны,
кадрыля-лі, -ляў

Казёнь г., Казёпі, Казапню

кадрбўка фота, -бўцы

кадўшачнік -ка, -ку, -каў
кадўшачны
кадўшка -пцы, -шак
кадык -ка, -ку, -коў

кадыскі
кадыфікавапы
кадыфікавацца незак., -нў-

ецца, -кўюцца

кадыфікаваць зак. і негак., -кую, -кўеш, -куе,
“кўюць

кадыфікатар -ра, -ру, -раў
кадыфікацыйны
кадыфікацыя -ыі [ыйі]

уст.,

-ыі

паліт.,

-Эта, -бце, -зтаў
кадэцкі
каёт заал., -ёта, -ёце, -ётаў
кажамяка уст., агульн., м.

ДИ -ку, Т -кам, ж. ДМ
-Яцы, Т -якай і -Якаю, мн.
Р-кі-каў
кажамяцкі уст.
кажаёп заал., -на, -нё, -пбў
кажурыца разл., -це, -н

каяіўх -уха, -ухў

і -усё,

-ухоу

кажўшпік разм., -ка, -ку,
“каў
кажіўшны

каза казб, мн. кбзы, коз;
а ліч. 9, 8, 4- казы

казавёд “да, -дзе, -даў, час-

цей козагадбвец

каза-дзераза фалькл., казб-

дзеразё

казадбй заал., -бя, -бі [ойі],
-бяў
казак [вольны чалавек на
Русі ў ХУ-ХУП стст:
прадстаўнік ваеннага саслоўя ў Расіі з ХУІІІст.)
казака, -кў, мн. казакі, -коў і казёкі, -каў;
(танец) -кё, -нў
уст.

пезак.,

“кўю, -куеш, -куе, “ўюць
казакін уст., -па, -пе, паў
казалы разм., -х і -лаў
казальпіца Уст. -цы, -ц
казйй абл., -на, -не, “поў

Казанлык г.,
Казанліку

Казахстйан Казахстана, Назахстапе
казахетапскі
казаціша уст., -не, -н
казацкі
казацтва -ве

(гаварыцца)

не-

-ка, -жам, -жаце, -жуць
казачка -чцы [цц], -чак
казачна прысл.
казачнасць [сьць] -цю

казачнік -ка, -ку, -каў
казачніца -цы, -ц
казачны

казачок памянш. і танец,
-чка, -чеў
казашка -пцы, -шак

Казбёк [зьбе] гара, Казбёка, Казбёку

казбёкекі [зьбе] [цк]
казеін [ейі] -ну, -не

казеіпавы [ейі]

казёлец бат., -льцу, -льцы

казёліць разм., незак., -лю,

Казапліка
'

казаплыкскі
казённе [ньпе] -нпі, -ппяў

каземат -ёта, -ёце, -атаў
казематпы
казётка уст., тцы [цц], -так
казёл казла, -лё [зьле], -лбў
казёппакбштны

уст.

казённік [пьпі] спеў. -ка,
“КУ, -каў

казёнпы
казёншчыпа разм., -пе
казінёт
-ёце

тэкст.,

уст.,

-ёту,

казінётавы

казіпец (скрыўленне ў каленях пярэдніх ног каня)
-пцду, -нцы
казіпб н., нескл.

казіпы
казка [ск] -зцы [сц], -зак
казлабарбд бат., -ду, -дзе
казлапбгі
казліна [зьлі] казліны [зьлі]
казлбвы
казляк [зьля] (грыб) -ка,
-ку, -коў
казляня і казлянё [зьля]
рознаскл,

-пе, -наў
казляціна [зьля]
казна -нё [зьне]

ин,

-ня-

-ку
-яу,

казнакрад -да, -дзе, -даў

казпакрадства [цтв] -ве
казпасхбвішча уст., -ча, -чы,
казпачэй -зя, -зю, -Эяў
казначэйскі
казначэйства -ве
казуалізм філас., -му, -ме

казуальны філас.
казуар заал., -ра, гры, “раў
казуіст [уйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў

казуістыка [уйі] -ыцы
казуістычна прысл.
казуістычны [уйі]
казуля заал., -лі, -ль

-ліш, -ліць, -ляць

хажушбк -шка, -шку, -цебў

казакаваць

казахскі

зак., кажацца, кажуцца
казаць незак., кажу, кажаш,

[ыйі], -ый
ваен,

лістыичпая Рэспўбліка Казахскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспубліцы

казйцца

кадэін [эйі] фаржм., -ну, -

кадзт

казань -пню [ньню], -пей і
-вяў

Казахская Савёцкая Сацыя-

Кадые г, Кадыса, Кадысе

літ.

..

[пьпю]
казарка заал., -рцы, -рак
казарма -ме, -м і -маў
.
казарменны
казах -ха, -ху, -хаў
казахі -хаў

кадўк разл., -ка, -ву, -кбў

кадэнцавы муз.
кадзпцыя хуз.,

-нкоў
казёнскі
казаны

РДИ -пяці, Т гНёМ,
-ияты, -нят, -пяЯтам,
тамі, -нятах
казлятнік [зьля] бат.,
казлятби [зьля] разм),

для

абодвух

казуляпй і казулянё рознаскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -пём, мн. -няты,
“нят,
-нятам, -нятамі,
-нятах
казуе -су, -се, -саў
казусны

казыраённе [ньне] -нні
казыраць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць
казыркбвы
казырнўць зак., -пў, гнёш,
-иб, -цём, -няцё, -пўць
казырпы
казырбк -рка, -ркў, -рёдў
казырйцца разм., незак,
[сься],
-рышся
-рўся,
“рыцца, -рыцёся, -рацца
казытанне [ньне] -нні
казытаць незак., казычу,
казычаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць; казычы
казытліва прысл.

казытлівы

казытиўць -пў, -нёш, -нё,
-пём, -пяцё, -аўць
казіюлька і казідрка аб.
адпаведна -льцы,
-лёек;
“рцы, -рак
казібля -лі, -ль
казялёц бат., -льцу, -льцы
казяльцбвы
казярбг заал., -га, -гу, -гаў
Казярбг (сузор” е) астр., Базярога, Казярбгу

казяўка -яўцы, -явак

каік [айі] мар.,

кбў

-ка,

-ку,

каін [айі] -па, -не, -паў
каіпаў [ані]

каіпіт [айі] мін., -іту, -іце
Каір [айі] г., Каіра, Каікарекі [айі]
кайдйпавы
кайдапнік [пьпі]
-каў

-ка, -ку,

кайданцы і кайдацавы

калатнуцца
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аа

кайданыі кайданы адпаведна -нбў; -аў

кайзер гра, -ФУ, граў
кайзераў скі
кайлавішча горн., чы, ч і
-чаў

кайліць пезак., -глю, -ліш,
гліць, -лім, -ліцё, -ляць
кайлб горн., -лё, ма. кайлы, -лбў
кайлбвы
кайлбўшчык горн, - ка, -ку,
-каў

кайман заал., -па, -пе, -цаў
кайманавы
га
геал., -бю, -бі
каішазбіі
Гойі]
кайпазбйскі
кайнз лінгв., н., нескл.
кайра заал., -ры), “раў
кайстра -ры, -раў
кайстравы
какава ж., нескл.
какававы
какадў заал., ж. месна,

какаін [айі] -ну, какаінавы [айі]
какаінізм [айі] -му, -

-ста,

какаініст [айі]
[сьце], -стаў

какаіністка

-сце
-тцы

[айі]

какафанічны,
какафбнія -і [ійі], какафбнны

какётка -тцы [цц], -так

какётліва прысл.

какётлівасць [сьць] -цю
какётлівы

какётнічанне [ньне] -нні
-аю,
какётнічаць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
какёцтва -ве

6
какіль тэх., какіля, глі, Мн.
какілі, -лёў
какільны
каклібшачны
каклібшка -шцы, -шак
какбра спец., -ры
какбе (дрэва, арэх) -са, -се,
-саў; 36., -су, -се
какбеавы
какбтка -тцы [цц], -так
какбшпік -ка, -ку, -каў
каксеавальнасць [сьць] тэз.,
-цю
какеавальны

каксавяпие [пьпе] -ппі
каксавйны
каксавадца незак.,

ецца, -ўюцца

какеў-

каланізацыйны

кала бат., ле, -лаў

калабарацыяпізм -му, калабарацыяпіст -ста, “со
[сьце], “стаў

калабарацыяністка

-тцы

[стц], -так

калабрыйскі
Калабрыя Калабрыі

[ыйі]

калавы
калагён спец., -ну, -пе

калаідальнасць [айі] [сьць]
аім., -цю

калаідальны [айі]
калакалуша абл., -шы, -ш
кцы
[шк]
каламажка
[шц], зкак

каламазь -ззю [зьзю]
каламбіцна літ., тэатр., ж.,
-ны, -пе
каламбур -ра, -ры, -раў
каламбурны
-ку,
каламбуршчык -ка,
-каў
-ста,
каламбурыет
[сьце], -стаў

-еце

каламбурыстка -тцы [с”ц],
-так
каламбўрыць незак., -рУ,
-рыш, -рыць, -раць
фарм.,

каламель

[стц], -так

калапізатарскі
каланізатарства -во

какчэтаўскі
кал калу, кале

-ллю

[льлю]
каламёса разм., -се
каламіты палеант., -таў
каламута -ўце
каламўтнаець [сьць] -цю
каламўтны
каламўціцца незак., -ціцца,
“цяцца

каламуціць
гўціш,

незак.,

зўціць,

,

-ўчу,

“ўцяць

каламуць -ццю [цьцю]
каламўчание [ньне] -нні
каламыийка (украінская народная песня тыпу пры-

пеўкі) -ыйцы, -лек

каламянка тэкст., -нцы
каламянкавы
калёп заал., -на, -пе, -наў

калапада аргіт., -дзе,-Д
каланат гіст., -ёта, -аце
калёпдр 7э2., -ра, -ры, -раў
калапдравённе [ньпе] спец.,
-нпі і каландроўка
каландравацца тэз., незак,

“рўецца, -руюцца

калапдраваёць тэг, незак»,
-рўю, -рўеш, -рўе, -руюць '
каландравы

каксаўния

кактусавы
кактусапыя бат., наз.

-ку, -каў
калапізаваны
калапізавацца незак.,
ецца, “зўюцца

кактэйль -лію, -лі, -ляў
Какчэтаў
г,
Какчэтава,
Какчэтаве

-зўю, гзўсш, -зус, -зўюць
калацізйтар -ра, -ру, -раў

каксую,

гўсш, -ўс, -ўюць

каксіт мед., -іту, -іце
кактуе (расліна) -са, -се,
гсаў; зб., -су, -се

калапіст -ста, -сце

каландроўшчык спец., -ка,
-зў-

калапізаваць зак. і незак.,

[сьце],

-стаў

каланістка -тцы [стц], -так
каланісцкі
калапіца разм., -цы

каланіялізм -му, -мо
каланіяліст
-ста,
[сьце], -стаў
каланіялісцкі
каланіяльны
калашібвы
калапобк заал.,

-спе

-НЕў,

-пка,

-пкбў
каланхбэ бат., н., нескл.
калапча -чы, -чэй
калапе мед., -су, -

Каларада р., ж., нескл.
каларадскі [цк]
каларатуўра муз., -ры
каларатўрны
каларызётар тэг., -ра, -ры,
“раў
каларызатарны
каларызацыя тэг., -ыі (нёй
каларыйнасць [сьць] -

каларыйны

каларыметр фіз.,, -ра, -ры,

а
“раў
каларыметрычны

-ыі

фіз.

каларымётрыя

[ыйі]
каларыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
каларыстычны
каларыт зяту, -ыце
каларытна прыся.
каларытнасць [сьць] каларытны
каларифер -ра, -ры, -раў
каларыферны
каласавінпе [ньне] -нні
каласавацца незак., -ўецца,
гўюцца

каландрбўка слец., -бўцы,
-бвак, часцей каландраванне

каксаваць незак.,

каланізёцыя “ыі [ыйі]

каласаваць
каласы)

(абмалочваць
каланезак.,

сую, -ўеш,

-ўюць,

-ўе,

(пра каласавыя культу
,
ры) каласуе, зўюць

каласавік разм., -кё,

-кУ,

-кбў

каласавы
каласавыя бат., наз.

каласальна прысл.

каласальпасць [сьць] -цю

каласёльны
каласістасць [сьць] -цю
каласісты
каласіцца незак., -сіцца,
-сяцца
каласкбвы
[сьні]
каласпік

-кё, -ку,

-коў
халаснікбвы
каласбк -ска, -ску, -скоў

каласоўнік бат., -ку
калатинёча разм., -чы
калатціна разм., -пе
-аўся,
зак.
калатиўцца

калініпскі

з18

калатнуць

ЛМЬМЫДМІЛМУЛМЕЫХЯЫЕНЕЁЯЕЁЙХДЁЎЙЁЙАЙАЙААЙАЙЙШАХАААРРАЭАЦДАААААААААААААААААААААААА

-ібшея [сься], -пёцца,
-пёмся, -пяцбся, -пўцца
калатиўць зак., -пў, гёш,
-нё, “нём, -пяцё, -іўць

калатий разм, -пі

калатбоўка -оўцы, -двак
калатуша разм, шы о
калаўрот -бта, -бце, -дтаў
калаўрбтак раз»., -тка, -тку,
-ткаў,

калаўрбтачны

калаўрбткі заал., -так, адз.
калаўротка, -тцды [цп]

калаўротны
калаціцца незак, калачуся,

калбцішся [сься], -ціцца,

“цімся, -лбціцеся, -цяцца
калаціць незак., калачу, калбціш,

-цяць

-діць,

-цім,

-ціце,

калаццё [цьцё] разм., -дці
калёч (пшанічны 2леб) -ча,

-чы, -ч6ў
калачны

калашман разм., -на, -не,
-наў
калашматыразл.
калашмаціць разм., незак.,
-ёчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць

калашиік

тэх,

-кў,

-кё,

-кбў
калашнікбвы

калашыпа разм, -нё, мн.
калашыпы, -н; з ліч. 9,

калёгія -іі [ійі]
калегіяльна прысл.
калегійльнасць [сьць] -цю
,
калегіяльны
калёдж -джа, -джы, -джаў
калёж зка, -жы, -жаў
калёжекі [шек]
калейдаскапічна прысл.
калейдаскапічнаець
-дю

[сьць]

.

.
калейдаскапічны
калейдаскоп -па, -пе, -паў
калёка агульн., м. ди -ёку,
Т “ёкам, ж. “ДМ -“ёцы;, Т
-бкай і -бкаю, мн. Р -ёк
калёктар -ра, -ры, -раў
калёктарны
калёктарскі спец.
калектывізаваны

калектывізавацца зак. і.незак., -зуецца, -зўюцца
калектывізаваць зак. і пнезак. -зую, -зўеш, -зўе,
-зўюць
калектывізацыя -ыі [ыйі]

калектывізм -му, -ме

-сце

-ста,
калсктывіст
[сьце], гетаў
калсктывістка -тцы
-так
кадектывістычны
калектывісцкі

[е”д],

калектыў -ыву, -ыве, -ываў

калашэнпе ўньне] -нні

калектыўна прысл.
калектыўнасць [сьць]
калектыўны

калгас -са, -се, -саў

калекцыйны

8, 4-. калашыны

калгаена-кааператыўны
калгасна-саўгасны
калгаенік [сьні] -ка,

“ку,

“каў
калгаспіца [сьні] -цы, -ц
калгасны
калготкі памянш., -так
калготы -бт

Калгўсў в., Калгўева, Калгуеве

Калгўеў мые Калгўева мы-

са
калгўеўскі
калдабан (калдобіна) абл.,
-на, -пе, -паў
калддбіна разм., -по, -н
калдббіеты
калдупаваты разл.
калдўніцца
(касмаціцца,
збівацца-- пра
валасы,
шэрсць) разлм., незак.,
“ніцца, -пяцца
калдўпіць разм,
незак,
-шо, -ціш, -піць, НЯЦЬ
калдупія кул, -пбў, адз.
калдуі, -па, -пб
калдыбаць

абл.,

незак.,

-бю, -деш, -4о, -4юць
калёга агульн., м. ДМ -гу,
Т -гам, ж. ДМ -лёзе, Т
-тай і гтаю, мн. Р-гі -таў

калегавапне [ньце] -цці

калегаваць разм. незак,
калягўю, -ўсш, -ўе, “юц,

калёгіум уст., -ма, -ме, -маў

калёкцыя -ыі [ыйі], -ый
калекцыянёр -ра, -ру, -раў
калекцыянёрскі
калекцыяпёрства -ве
калекцыянпіраванне ([пьне]
-ниі, -ппяў
калекцыяніравацца незак.,

“руецца, -руюцца

калекцыяшраваць

незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
калспа акат., -пе, мн. кале-

-ні, -ць і -цяў; 8 ліч. 9, 98,

4--калёпы
(у
іншых
зпач.) -не; мн. калёны,
“Н

калёндула бат., фарм., -лы,

“ле

калёнды гіст. -Д і -даў
калёцка разм., -ку, мн. калёпкі, -дак
калейкбр -ру, -ры
каленкбравы
казённы
калёцца -цы, -цаў
калёнчаты
калебптэр ав., -ра, -ры, -раў

калсеаванце [ньне] -ппі
калесаваць

зак,

і

незак.,

калясўю, -ўсш, -ўе, -ўюць
калёенік
[сьпі] -ка, -ку,
-каў, часцей калясиік
калёт ваен, -бта, -ёцс, -бтаў
калёцтва -во
калёць незак, -бю, -беш,
-бе, -бюць

калёчанне [ньне] -нпі
калёбчыцца

незак.

-чышся [сься],
-чацца

-чуся,

-чыцца,

калёчыць незак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
калёваны цясл.

калёвачны
калёквіум -му, -ме, -маў
калёсіка разх., -ку, -каў

калёскі -сак
калёсны
калёсы-с
калёўка уясл., -ёўцы, -ёвак
калёўшчык -ка, -ку, -каў

калі прысл., злучн.
калібр -ру, -ры, -раў
калібравальны
калібраванне [ньпе] спец,
“пні

калібраваны
калібравацца незак., -рўец-

ца, -руўюцца

калібраваць, незак.,

-руўеш, -рўе, -рўюць

,

-рую,

калібравыспец.

калібрамёр спеўу., -ра, -ры,

“раў
калібрбвачны спец.
калібрбметр спец., -ра, -ры,
“раў
калібрбука -роўцы
каліброўшчык -ка, -ку, -каў
калібрбўшчыца -ды, -ц
калібрызаал., м., ж., неска.
каліва -іве, -іў Ё -іваў
каліграф -фа, -фе, -фаў

каліграфічна прысл.

каліграфічнасць [сьць] -цю
каліграфічны

каліграфія -іі [ійі]
калідбр -ра, -ры, -раў
калідбрны
калідбрчык -ка, -ку, -каў
калісвы
Галізёі Калізёя, Калізёі
[ей
калізёйскі
калізія -іі [ійі], -ій
калій -ію, -іі [ійі]
калійна-фбсфарцы
калійны
каліка уст., фальк., агульн.,
ДМ

-ыу,

Т

-кам,

ДМ -іцы, сікай

і

ж.

-ікаю,

мн. Р калік і -каў

Калімаптан в., Калімаптана, Калімантаце
калімаптанскі
каліматар спец., -ра, -ры,

,
“раў
калімацыя астр., -ыі [ыйі]
каліма -цс, калінавы

калі-иёбудзь прысл.
калі-нікалі прысл.
Каліпін г., Калініпа, Калі-

ціне
Калінінград г., Каліпіпграда, Каліпіпградзе

каліпіпградскі [цк]
каліпінскі
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калінкавіцкі

кальчак

анна

каліпкавіцкі
Калінкавіцкі раён Каліцкавіцкага раёца
Каліцкавічыг., Калінкавіч і
Калінкавічаў

каліннік [ньні] -ку
саёд.,
[ньце]
каліраванне
-нці
каліраваны
каліраваць гезак., калірўю,
ўеш, -ўе, -ўюць
калірбўка “бўцы, -бвак
калісьці і калісь прыся.
каліт жмед., -іту, -іце
каліта (кашалён). уст, -іцё,

мн. каліты, каліт
каліўе зб., -іўі
каліўца -ды, -цаў
каліф -фа, -фе, -фаў
каліфарнійскі

каліфат -ата, -аце

каліфбрній

гхім.,

[йі]

Каліфбрнія
[йі]

-ію,

-іі

Каліфорніі

калішні часцей Краіна!

а
“цядц
калмаціць

-ціцца,

-ёчу,
незак.,
-ёціш, гаціць, -ёцяць
калмік -ка,-ку, -каў
калмыкі -каў
калмыцкі
калмычка -чцы [цц], -чак
калбда -дзе, -;
калбдачка -зцы [цц], -чак
калбдачны

калбддзе [дзьдзе] зб., -ддзі
калбдзеж і калодзезь адпа-

ведна -жа, -кы, -каў; -зя,
-зі, -зяў
калбдзежны

калбдка [тк] “дцы [цц],
-дак
калбдпік (арыштант) уст.
-ка, -ку, -каў
калбдніца -цы, -ц
калбдны
калбдый
2ім., -ыю,

-ыі

[ыйі]
калбід [ойі] зім. “ду, -дзе
калбідны [оні]
калбк калка, -ку, -коў
Калбмба г., м., нескл.
калбмбінскі
кадбменскі

Калбмиа г., Калдмпе

калби гіст., -па, -пе, -паў
калбна -це, гі
калопаважаты газ.
калопападббны

калбпія зі [ійі], -ій

калбика -пцы, -пак
калбнкавы

калонлічба друк., -бе, -баў

калбнны

калоптитул -ла, -ле, -лаў

калбрыя -ыі [ыйі], -ый

коле, кблем, кблсцс, кблюць
калбша -шы, -ш

калбшия (прыбудоўка ўў таку) -шні, “шаць і “няў

калуга заал., -ўзе, -ўг
Калуга г., Калузе

каўжніца абл., -цы, -ц

калуўжскі [шск]
калумбарый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
калумбіец -бійца, -ду, -цаў
калумбійка -бійцы, -біек
калумбійскі

Калумбія, Калўмбіі [ійі]
калун на, -нё, -ноў
[ньне] разм.,
калупанпе
-нні
-ёюся,

ы, “Гаа,

-так
калматы
калмёціцца незак.,

калбць кнезак., калю, колеш,

калупацца

калмётаець [сьць] калматка бат.,

калбе кніжн., перан., -са,
-се, -саў
калбсее [сьсе] зб., -ссі
калбцца хезак., калюся, кблешся [сься], зблецца,
-лемся, -лецсся, колюцца

разм.,

-аешся

незак.,

[сься],

-аецца, -ёюцца

калупацьразм., незак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
калупиўць разм., гак. “аў,
-ибш, -нё, -нём, -няцё,
-иўць
Калхіда Калхідзе
калхідекі [цк]
калхіцын гхім., -ну, калчадан мін., -ну, кадчаданавы
калчаданны
гіст.,
кадчакбвец

-бўцу, -бўцаў

-бўца,

-ёюцца

калываць абл. незак., -ёю,

-деш, -4е, -ёюць
калым-му, -ме
Калыма р., Калымёб
калымага уст., -ёзо, -аг

незак.
разм.,
калыміць
-млю, -міш, -міць, -мяцЬ
калымны

калымскі
калыямшчык разл., -ка, -ку,
“каў
калека калысцы, -сак
калыскавы

калыўпўцца абл., зак», -яўся, -нёшся [сься], “нёцца,
гнёмся, -няцёся, -нуцца

калыхальцы

зак.,

-пём,

калыхаць незак., калышў,
кадышаш, -ша, -шам, -ша-

цо, -шуць

калыхаўцца зак,
-пўся,
-пёшся
[сься], -пёцца,
-иёмся, -пяцёся, -нўцца
калыхиўць зак., -пў, -пёш,
-иб, -цём, -няцё, ліўць
кальвіль сад., -лю, -лі

кальвінізм -му, -ме
кальвініст -ста, -сце [сьце],
-стаў
(стц],
кальвіністка -тцы
-так
кальвінісцкі
кальдкрэм [тк] фарх., -му,
-ме
кальё н., нескл.
калька -льцы, -лек
калькаванне [ньне] -ппі
калькавапы
калькавы
калькавацца лкезак., -кўецца, -кўюцца
калькаваць

зак.

і

незак.,

калькўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
калькаграфія -іі [ійі]

калькбграф -фа, -фе, -фаў
калькулявёны

калькулявацца незак., -люецца, -лююцца
калькуляваць незак., -люю,

-люешу -люе, -лююць
калькулятар -ра, -ру, -раў
калькуляцыйны:
Калькўта г., Калькуце

калывацца абл., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-ібш, -иё,
-пўць

“шуцца

калькуляцыя -ыі [ыйі], -ый

калчакоўшчына -не
калчан гіст., -на, -не, гнаў
“нні,
[ньне]
калыванне
-нняў

калыўнўць /аба.,

-шацца, -шамся, -шацсся,

-яў,

“пяцё,

калыханка -нцы, -пак
калыханне [пьпе] -ппі
калыхацца лезак., калышўся, кальшташся [сься],

калькуцкі
кальмар гаал., -ра, -ры, “раў
кальнўць зак., -яў, нёш,
-нё, -пём, -няцё, -аўць
кальрабі бат., ж. нескл.
кальебны -наў
кальцавённе [ньне] спец,
-ниі
кальцаваны
кальцавацца спец.,

незак.,

спец,

незак,

-аўецца, -цўюцца

кальцаваць

-аўю, -пўеш, -пўе, -пўюць

кальцавы
кальцё -ды, мн. Кбльцы,
кбльцаў; з ліч. 92, 8, Я-кальцы
кальцыевы
хім, -ыю, -ыі
кальцый
[ыйі
кальцынацыя -ыі [ыйі]
[пьне]
кальцыніравание
-ппі

кальцыпіраваны

кальцыніраваць зах. і не-

зак., -рую, -руеш, -руе,

-руюць
кальцьіт лін,

,
-ыце

-ыту,
кальцыфесрба фарх., -лу, -ле
кальцэке фархм., -су, -се
кальцэфільны бат.
кальцэфббны бат.
кальчак бат., -ка, -Кў

камендантка
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кальчуга

ДААНААААААААААААААААЦ

ДДХДБХКМЬЛМЫУАЁЙХЕЙЙШЖЎРЭЎ

кальчуга гіст» ўзе, “ўт
кальчугалюміпісвы тэг.
кальчугалюміній гім., тэг»,
-ію, -іі [ійі]

кальчужпік гіст., -ка, -ку,
-каў

.

кальчўліны

калючка -чцы [цц], -чак
калібчы
,
каляя прыназ.

незак., калюец-

ца, зоюцца

каляваць цясл., незак., Калію, -юеш, -0е, -ююць
калявушняанат.
Ё
каляглбткавыанат.
калягукавы спец.
каляда -дзё
уст.
калядаванне [ньне]
“нні
кахзядаваць уст., незак., ка-

лядую, -ўеш, -ўе, -ўюць
калядкі [тк] этн., -дак
каляднік этн., -ка,
“ку,
-каў і калядбўшчык

калядніца этн., разм., -цы,
-ц
калядны
калядбўшчык -ка, -ку, -каў,
часцей калядпік
каляды рэл., -д і коляды
калязёмны і калязямцы
калязбркавы

каляіна [яйі] -не, -н
каляіністы [яйі]
каляквётнік бат., -ка,
-каў

“ку,

калялітаратурны разм.

каляндар

абл., -цю

календара,

-ры,

“роў о
каляндарны
каляндра бат., -ры
каляндравы
каляны

каляпалярны
каляпланётны

каляпабднік бат., -ка, -ку,
-каў

каляплбёдны фізіял., анат.
каляпблюены

калярбваець [сьць] -цю

калярбвы
каляеардзчны анат.
калясіць разлм., незак., ка-

ляшу, калясіш, калясіць,

калясім, калесіцё, калясяць

каляска калясцы, -сак

каляснік

аў
“д
камацдаванне

(пьне] -нні
лнезак., -дую,

-маў

калючапёрыя заал., наз.
калібчаець (сьць] -дю

калямёсячны
каляпасць [сьць]

[ейі], -ёй ёЁ -еяў,
9, 3, 4-- каляі
Каме
-дзе [пьдзе], -д ё

“дуеш, -дуе, -дуюць -ме,
камандарм ваен., -ма,

калюжына -не, -н
калюча прысл.

калявйацца

калбі
з ліч.
Кама р.,
камёнда

камандаваць

кальйн -на, -пе, -наў
калга -1939, -юг

сьпі] калеспіка,

-ку, -коў і калёснік

“н.

каляй чыг., -яі [яйі],

,

камандзір [ньдзі] -ра, -рУ,

граў о.
[ньдзі]
камандзіраванне
,
[ньне] -нпі
камандзіраваны і камандзірбваны [пьдзі] наз.

[ньдзі]
камапдзіравацца
незак., -руецца, -рўюцца

камандзіраваць (цьдзі] зак.

і незак, -рую,
,
“руе, руюць

-руеш,

камандзіраў [пьдзі]
камардзірка [пьдзі] разм.,
-рды, -рак
камапдзірбвачны [ньдзі]
[ньдзі]
камандзіровачныя
наз.
камандзіроўка [педзі] -бўцы, -бвак
камандзірскі [ньдзі]
камандзірства

[ньдзі] -ве

камандзірыха [пьдзі] разм.,
-ысе, -ых
камандны

камандбр -ра, -ру, -раў
хамандбрекі

камапдуючы наз.
каманішнік бат., -ку
камёр -ра, -ры, -роў

камар'ё зб., -р'і
камароў

камарылая [льля] -ллі
Камарын г. л., Камарыпе
камёрынекая наз.
камарынекі
камарыны
камарэча разх., зб., -чы
камаеацыя гіст., -ыі [ыйі]
камаспіцкі [сьпі]
каматбзны мед.
камашы уст., -шаў, адз. камаш, -ша, -шы
гамбадаімсц -ыйца, -ыйцу,

“ыйцаў

камбаджіыйка -йцы, -яск
камбаджіяйскі
камбаджыйцы -цаў
камбайн -па, -пе, -паў

камбайпабудавапне ([пьпе]
“пні
камбайпабудаўпік -ка, -кў,
-кбў
камбайнаванне [выс] -лні
камбайпавацца незак., -нў-

ецца, -аўюцца

камбайнаваць зак. і незак.,
халлепіца [сьві] гіст., уст.,
саўю, -пўеш, -яўе, -пў-ды, -ц
юць
каляснічны [сьпі]
камбайпавы
калясбинечны
камбайпер -ра, -ру, -раў

камбайнерка
-рак

разм.,

“рцы,

камбала -ле
камбалавы
камбалавыя заал., наз.

камбат -ата, -аце, -атаў
камббдавец гіст, -даўца,

..
ў.
,
ца
“аў
камоёдаўскігіст.
камбёды гіст., -даў,
камбёд, -да, -дзе

адз,

камбій бат., -ію, -і [ійі]
камбікбрм с-г., -му, -ме,

мн. камбікармы, -моў

камбікбрмавы
камбінавана прысл.
камбінаванне [ньне]
-яняў
камбінаваны
камбішавацца

незак.,

-нні,

-яў-

ецца, -нўюцца

камбінаваць незак., -нўю,
-яўсш, -нуе, -нўюць
камбінат -ёта, -ёце, -атаў
камбінётавец разм., -аўца,

-аўцу, -аўцаў

камбінатар разхм., -ра, -ру,

.
ў
а
д
камбінатарскі

разм.
камбінатарства разм., -ве
камбінатаўскі
камбінатбрпы спец.
камбінатбрыка мат., -ыцы
камбінацкі
камбінацыйнасць

[сьць]

-дю

камбінацийны

камбіпйцыя -ыі [ыйі], -ый
камбіцезби -на, -пе, -наў
камбітаўшч -чу, -чы
камбіяльны бат.
Камббджа Камбоджы
камбрыг -га, -гу, -таў
камбуз мар., -за, -зе, -заў

камбузпы
камвбльна-сукбнны тэкст.
камвольны тэкст.
камвўд

(дрэва)

-да,

-дзе,

“даў; (драўніна ў зб.) -ДУ,
-дзе

.
камвўз -за, -зе, -заў
камдіў -ыва, -ыпе, -мваў
камёдзісты 2ім.

камёдзь гім., -ддзю [дзьдзю]
,
камёдны

камедыёграф -фа, -фе, -фаў

камедыийваець [сьць] -цю
камедыйны

камёдыя -ыі [ыйі], -ый.
камедыяграфія літ., -іі [ійі]

камедыянт

-пта,

-пце

[пьце], -нтаў
камедыйнтка -тцы [нта],
-так
камедыянцкі
камедыйнцтва -ве
камёлія бат., -іі [ійі], -і
камёль камля, -лі, -лёў
камендёпт -нта, -нце [цьце],
-птаў
разм., -тцы
камецдантка

[цц], -так
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камеиданціха

кампартыя

аа

каменданціха разм.,
іх
каменданцкая наз.
каменданцкі
камендатура -ры, -р

-ісе,

камереашт -нта, -пце [пьце],
-птаў
камерсантка
разм., -тцы

камендбр “мар., -ра,
раў
камендбрскі

“ВУ,

каменеапрацоўка -бўцы
камспсапрацбўчы
каменебетбн -цу, -не
каменебстбнны
каменедрабілка -лцы, -лак

камепедрабільны
каменедраблёцне

[ньпе]

-нні
камепсеячэнне [цьпе] лед.,
-пні

каменеў ббрачны

кёменка

(печ

з камянёў)

разм., заал., для абодвух
“іцы, -нак
каменнавўгальны
камепцаеалянй геал.
камённа-шчэбневы
камёнпе [пьне] зё., -нні
хамённы
камецтарый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
каментатар -ра, “РУ, -раў
камситатарскі
каментатарства -ве
[пьпе]
каменціраванне
“нні
каменціраваны
камепціравацца [цьці] не-

зак., -руецца, -рўюцца

каменціраваць [ньці] зак. ёі
незак., -рую, -руеш, -руе,

-руюць

камень -ня і -ню, -ні, мн.

камяні, -нёў
камёньчык -ка, -ку, -каў
каменябітны тэг.
камецяббец -бйца, -бйцу,
-ойцаў
каменялбм -ма, -ме, -маў
каменялбмнік бат., -ку
каменялбмнікавы
каменялбмнікавыя бат., наз.

каменяломны
хаменялбмния

-мпі,

-мець

і -мняў
каменяпад -ду, -дзе

каменярэз спец.,
-заў
камснярэзны

-за,

-зе,

каменячбе -са, -се, -гаў
каменячбены
камера гры, -р
камера-абскура [пек] уст.,

камеры-абскўры
камеральны
камергёр -ра, -ру, “раў
камергерекі

камердынер -ра, -ру, -раў
камердішерскі
камер-калегія уст., камеркалёгіі [ій]
камер-калёжекі [шск]
камер- пакёй уста, паёмерлакбя, -бю, -ёяў
4 Зак, 1565

камерны

[итц], -так
камерсанцкі
камертбн -па, -це, -наў
Гамерўн дзяржава, Каме-

руца, Камерупе
камерўнскі

уст.,

збпкера, -ру, -раў

камер-

камітэцкі

камічна прыся.

камічнасць [сьць] -цю
камічны

камкаваты разм.

камкбр -ра, -ру, -раў

,

камлісты
камлёт тэкст. -бту, -бце

камлбтавы

камліяга -ызе, -ыг
камляжына разм., -пе, -п
камлібк разл., -ка, -кў; -коў

камлюкаваты

камерлднкерскі
камёта “ёце, -ёт
камсталбгія -і [ійі]
камстападббиы

камбда -дзе, -д
камбк разм, камка,

-кбў

камётны
каметблаг -га, -гу, -таў
камёчаны

камёчыцца

“ку, -каў

камлёвы

камерцыйны
камерцыя -ыі [ыйі], -ыя
камерыстка “тцы [стц], “так

камерабнкер

камітэтчык [чч] разжм., -ка,

незак., -чыцца,

-чацца, часцей камячіц-

ца

камёя -ёі [ейі], -ё
камзол уст., -ла, “зе, -лаў
камізм -му, -ме
камізэлечны
камізэлька -льцы, -лек

камікавйіць
незак, -кўю,
-куеш, -куе, -кўюць
-аўцы,
царк.,
камілаўка
-авак
камільфб уст., прысл.

камін -на, -не, -паў
камінак -пка, -нку, -нкаў ёі
камінбк
камінар -ра, -ру, -раў

камінны
камінбк -нка, -неў, -нкбў,
часцей камінак
Камінтэрн (Камуністычны
Інтэрнацыянал) гіст., -на,
-не
камінтэрнаўекі

-ку,

камбра -ры, -р
камбрка -рцы, -рак
каморнік уст., -ка, -ку, -каў

хкамбрнікаў
камбрніцкі

камбрніцтва -ве
гамбрскі

Камбрскія астравы Камбрскіх астравбў
кампазітар -ра, -ру, -раў
кампазітарка разл., -рцы,
-рак

кампазітарекі
кампазітарыха разх., -ысе,
-ых
кампазіцыйна прысл.
кампазіцыйны

кампазіцыя -ыі [ыйі], -ый

кампактна прысл.
кампактнасць [сьць]
кампактны
Кампала г., Кампёле
кампёльскі
кампанаванце [ньне] -нні
кампацаваны
кампапавацца незак., -ну-

ецца, -нўюцца

,

камісавацца разм., зак. і
незак., камісуюся, -ўешся [сься], -ўецца, -уюцца

кампанаваць незак. -нўю,
-аўеш, -нуе, -аўюць
кампанёец разм, -біца,-ёй-

. “ўюць

кампапёйшчына разм., -пе
кампапёнт -нта, -нце Вые ,
-птаў
кампанія -і ій], кампапбўка -оўцы, бвак
кампаньён -на, -пе, -наў

камісаваць разм., зак. і незак., камісую, -ўеш, -ўе,

каміеар -ра, -ру, -раў
камісараў
каміеарскі
гамісарыць

разм.,

незак.,

зру, -рыш, -рыць, -раць

камісарыйт -ята, -яце, -ятаў
камісарыяцкі
хамісіёнка разм., -нцы, -нак
камісійны
камісійныя наз.
камісія -і [і01], -

камісіянёр -ра, ру, -раў
камісіяпёрскі
камісілнёрства -ве
камітат -ата, -аце, -атаў

камітэнт гандл., -пта, -пцдо
[пьце], -нтаў

камітэнцкі

камітбт -бта, -зце, -Этаў

аў
йц
-ё
цу,
кампанейскі

кампаньёнка -нцы, -пак
кампацьёнскі
кампаньёнства -ве
кампаратар тэх, -ра, -ры,
граў

кампаратывізм лінгв., -му,
-ме
“ста, -сце
кампаратывіст
[сьце], -стаў
кампаратывістыка -ыцы
кампаратыпісцкі
кампаратійўны
кампартыя (камуністычная
партыя) -ыі [ыйі], -ый

кампаставанне

кампаставацие [ньце] с.-г,

,

пі, -нпяў

кампаставацца с.-г» зав,
незак., -тўецца, -тўюцца
,
к»
за
не
,
-г
с.
ць
вё
та
кампас
-тўю, -тўсш, -туе, -туюць
[сьці]
кампаеціраванне
[пьпе] чыг., -нні

не
і]
ьц
[с
а
цц
ва
ра
ці
ае
камп

уюцца
зак., “руецца, -р
кампасціраваць ]сьці] не-

зак. -рую, -руеш, -РУ?,
-руюць
кампёўнд (паравая машы-

уна) да, -дзе, -цдаў;рэ(с
чыякід-небудзь
месь
ваў) -ду, -дзе, -ндаў

кампаўндаванне

[цьце]

гпні

кампаўндавацца незак., -дў-

ецца, -дўюцца

кампаўндаваць: зак,
зак.,

-дўю,

дўеш,

і

не“дуе,

-дуюць
камабндый уст., -ыя, -ыі
[ыйі]
кампёндыум уст., -ма, -ме
кампепсавёны
кампепсавацца хезак., кампенсўецца, -ўюцца
кампенсаваць зак. і незак.,
-ўе,
кампенеўю, -ўеш,

-ўюць
кампенсётар (асоба) -ра,
“ру, -раў; тэг. -ра, -ры,
граў
кампенеацыішы
кампене4цыя -ыі [ыйі], -ый
кампетэнтна прысл.

кампетэнтнасць [сьць] -дю

кампетэнтны

кампетэнцыя -ыі [ыйі]
кампілявённе [ньне] -нні
кампілявёцца

хезак., -лю-

ецца, -лююцца

кампіляваць незак., -люю,
-пюеш, -люс, -лююць
кампілятар -ра, -ру, -раў
кампілятіяўнасць
[сьць]
-цю
кампілятыўны
кампіляцыя -ыі [ыйі], -ый
камплёкт -кта, -кце, -ктаў
камплектавальны

камплектаванне (цьпе] -нні,
-няяў
камплектаваны

камплектавацца:

пезак,,

“туецца, -туюцца

камилектаваць
незак.,
-тую, -тўеш, -тўе, -гтўюць
камплектатар -ра, -ру, -раў
камплектацыя -ыі [ыйі]
камплёктнаець [сьць] -цю
камилёктпы
камплектбвачны спец.
хамплектоўка -бўцы, -бвак
камплектоўшчык -ка, -ку,
-каў

канава
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камилектоўшчыца -цы, -ц
кампяёбкцыя -ыі [ыйі]

камплемёнт фізіял.
. -аде [ньце], -птаў

камплемситарнасць
-цю

-нтУ,

[сьць]

камплемситацыя гыі [ыйі]
-ице
-нта,
камплімент
[ньце], -нтаў

камплімситарны. літ.

камплбт уст. -бту, -бце
кампбст с.-г, -сту, -сце
[сьце], -стаў
кампбставы с.-г.
кампбецер [сьце] -ра, -ры,

“раў

кампбецерны
кампбт -дту, -дце, -бтаў
кампрадбр -ра, -РУ, “раў
кампрадбрскі
[ньне]
кампрамставённе
-пші
невак.,
кампраметавацца

-тўецца, -тўюцца

незак,
кампраметаваць
тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
кампраметёцыя -ыі [ыйі]
кампраміе -су, -се, -саў
кампрамісны
кампр5е -са, -се, -саў
кампрэсар -ра, -ры, -раў
кампрсарабудаўпіцтва -ве
кампрэсарны
кампрэсійны
кампрёсія -і [ійі]
кампрбены
кампучыед -ыйца, -ыйцу
кампучыйка -ыйцы
кампучыйскі

кампучыйцы -цаў
Кампўчыя дзяржава, КНам-

пўчыі [ыйі]
камя'ютэр -ра, -ры, -раў

кампздотэрны
камрбты (камандзір рбты)
ваен. нескл.
камса заал., -сё
камсамба -ла, -ле
камсамблец -льца, -льцу,
-льцаў
камсамблія разхл., з36., -іі
[1]
камсамбяка -лцы, -лак

Камеамбльск-па-Амўры г,
Камсамбльска-на-Амўры,
Камсамбльску-па-Амуры
камеамбльска-маладзёжпы
камеамбльскі
камсастаў (камёндны састаў) -аву, -ёве
каёмскі
камсбд (камісія садзёйнічання) -да, -дзе, “даў

камебрг -га, -гу, -гаў

да) -да, -дзе, -даў

камуна -не, -п
камупальна-бытави

-стаў
камуністка -тцы [с'ц], -так
камуністычны
камутатар -ра, -ры, “раў

камутатарны
камутатиўны хат.
камутацыйны тэг., фіз.
камутацыя тэх, фіз. -ыі

[ыйі]

камуфаёт ваен, -ёту, -ёце,
-ётаў

камуфліраванне [ньне] ва-

ен., -нні
камуфліраваць ваен., незак. -рую, -руеш, -руе,
-руюць
камуфаяя: ваен., -ку, -кы
камуфляжны спец.

камфара фархм., -ри і камфара, камфбра
камфаранбсны
камфартабельна с камфёртна прысл.
камфартабельнасць

[сьць]

-цю

камфартабельны і камфбртны

камфбрныі камфбравы
камфбрт -рту, -рце
камчадал -ла, -ле, -лаў
камчадалка -лцы, -лак

камчадалы -лаў
камчадальскі
Камчатка Камчатцы [цц]
камчацкі

камшёць абл., незак., -шу,
“шыш, шыць, шым, -шыдб, -цёць
камы абл., камбў

камбек (камандзір эскадрбна) гіст., -ка, -ку, -каў
камюнікё н., неска.
камяк -ка, -ку, -коў

камякаватасць [сьць] -цю
камякаваты

..

камялёк -лька, -льку, -лькоў
Камянёц г., БКамяпца, Бамянцы

,
камянёцкі
Камяпёцкі раёдй Гамянёцкага раёпа
камянёць незак. -бю, -ёеш,
-ёе, -ёюць
камяністасць [сьць] -цю
камяністы
камяпіца -цы, -ц
камячыцца незак., камёчыцца, -чацца ў камбчыцца ,

узвб-

камунальнік разм., -ка, -ку,
-каў
, камупальны
камупар -ра, -ру, -раў
камунізм -му, -ме

камунікацыя -ыі [ыйі], -ый
камуніст -ста, -сце сьце],

камплементарны

камузвбд (камандзір

камунікатыўны лінгв.
камупікацийны спец.

камячыць пгезак., камячу,
камёчыш, -чыць, -чыМ,

“чыце, -чаць, камячыў,
камячыла; камячы
камячка (камуніста ная
ячэйка) паліт., гіст. -9И-

цы, -бёк
кана заал., -ы, кан

канава -ёве, -аў
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канаваачышчальпік

кацдыбаць

ах

канаваачышчальнік
-ку, -каў
канавакап4льнію -ка,

“на,

-ку,

канавал -ла, -ле, -лаў
канавбд -да, -дзе, -даў

капавбдзіць разм. незак,
-даўу, -дзіш, гдзіць, -дзяць
капавязь і кбнавязь -ззю
[зьзю] -зей і -зяў
канагби уст., -на, -пе, -наў

Канада дзяржава, Канадзе

капёдзец -дца [цц], -дцу,
-дцаў
капёдка (тк]
-дды [цц],
-цаў
спарт. -ста,
-стаў
-дзе, -даў
[цтв] -ве

канйл -ла, -ле, -лаў

каналаачышчальнік -ка, -ку,
-каў

сцда, зўюцца

“ку,

-зу-

каналізаваць зак. і кезак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
капалізатар-ра, -ру, -раў
каналізацыйны
каналізёцыя -ыі [ыйі]
каналўп разл., -па, -пе, -паў
гананада -дзе, -д
канаиёрка мар., -рцы, -рак

кананёрскі

кананізаваны

незак., -зу-

ецца, зўюцца

кананізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зуеш, -зую, -зуюць
кананізацыя гыі [ыйі

кананір ваен., уст., -ра, -ру,
граў.

капанірскі

кананічна

царк.,

бат.,

тперан.,

прысл.

кананічнасць [сьць] -цю
кананічны
кананне [ньне] -нлі
ханапа -пе, -п
капапавы

канапа-лбжак ж., канёпыпбкка [шк], капёпе-ложку, капйап-лбжкаў

-ве
-каў
і -чаў
-нацы,

гандл.,

-нта,

-нде [ньце], -нтаў
канат -ата, -аце, -атаў
-дца

-дцу, -дцаў

канатка разм., -тцы
-так
канатнік бат., -ку

Канбёра г., Канбёры
канбёрскі
канва-вё
канваір [айі] -ра, ру, граў
канваіраванне [айі] [ньне]
-нні

канваіравацца [айі] кезак.,
незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
капвбер -ра, -ры, -раў
канвёсрны
гканвеерызаваны
незак.,

-зўсцца, зўюцца

канвеерызаваць зах. ёі негак., -зую, -зуеш, -зуе,
-зуюць

канвесрызёцыя -ыі [ыйі]
капвёершчык слец., -ка, -ку,
-гкаў
канвёершчыца спеуц., -цы,

канапас -са, -се, -саў
канапатка спец., тцы [цц],

-так
капапйтчык [чч] -ка, -у,
-каў,
ганапатчыца [чч] -цы, -ц

капвёпт гіст, -пта,
[цьце], -нтаў

“цядца

ганапёціць
пезак.,
ачу,
-ёпіш, -аціць, -ацяць

капапачанне [пьпе] -ппі
ц“

капнвёртар

7эх.,

-ра,

-ры,

канвбвы

канвбй -бю, -бі [ойі], -бяў
канвбйпік разм., -ка, -ку,
-каў
канвойны прым., наз.
капвўльсіі [ійі] -ій, адз.
капвульсія, “і. [ійі

[цц],

д,
канвёктар тэх., -ра, -ры

хапапаціцца пезак., -ціцца,

канверт “рта, -рце, “ртаў

капгалёзец -зца [сц], -зцу,

капйць рагм., незак., -ёю,
-ёеш, -4е, -ёюць

канвеерызавацца

капверсаваць зак. і незак,
кацвероўю,
-ўсш,
-ўе,
-ўюць
канверсійны
канвёрсія -іі [ійі], -ій

[пц],

канаўка -аўцы, -ёвак
канёцік анат., -ка, -ку, -каў

[айі]

канверсавацца .невак., канверсўецца, -ўюцца

канвульсіўпа прысл.
канвульсіўнаець [сьць] -цю
канвульсіўны

канатны
канйтчык [чч] -ка, -ку,
-каў
канатчыца [чч] -цы, -ц
канауе тэкст., -су, -се
канаусавы

капваіраваць

Эк.

канвёртарны
канвёртны

Канарскія астравы Канарскіх астравоў
канарэечнік -ка, -ку, -каў
канарзечны
канарэйка -эйцы, -Зек

“руецца, -руюцца

-ыі

“раў

канапны

канасамёнт

спец.,

[ыйі], -ый

канверсаваны

канаплявбдны
канаплявбдства [цтв]
капаплявбдчы [чч]
канаплянік -ка, -ку,
канаплйнішча -чы, -ч
канаплянка
заал.,
гнак
канапляны

капатаходзед

каналакапальнік -ка,
-каў
каналізаваны
кацалізаваёцца незак.,

разм.

канапліна -пе, -ц
капаплявбд -да, -дзе, -даў

канавакапальны

кананізавацца

-льцы, -лёк

канвергёнцыя

канапка -пцы, -пак

гнаў

“дак
канадскі [цк]
кападцы [цц]
кацаіст [айі]
“сце: [сьце],
капакрад -да,
канакрадства
канакрийскі

канапйачаны
канапёлька

капвекцыйны спец.
капвёкцыя спец., -ыі [ыйі]

-пце

канвенцыйпы дып.

канвёнцыя -ыі [ыйі], -ый
капвенцыяналізм -му, -ме
капвенцыяпёільны
капвергёнты спец.

-зцаў
кангалёзка [ск] -зцы [сц],
-зак
капгалёзскі [ск]
кангалёзцы [сц] -цаў

кангепіяльпасць [сьць] -цю
кангепіЯльны
-ёту,

кангламерат
-атаў

-аце,

кангламератны
кангламерацыя -ыі [ыйі],
-ый
кангрузнтпы мат.
[ыйі],
-ыі
кангрубнцыя
ый
-ыі
царк.
кангрэгацыя
[ыйі], чый
кангрэс-са, -се, -саў
кангрэсіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
кангрэсісцкі
кангрэсмёп [сьме] -на, -не,
г

капдак дарк. -кё, -ку, -коў
“паў

ЖКандалёкша

г., Кандалак-

шы

кандалёкшскі [кск]
капдамініумпаліт., -му, -ме,
-маў
кандацьер

гіст,

-раў
кандзіббберам

-ра,

-рУ,

прысл: ха-

дзіць капдзіббберам

кандуіт, [уйі]
“іце, “таў
кандуітны

гіст, -іта,

кандўктар (асоба) -ра, -ру,

граў; тэх., -ра, -ры, -раў
капдуктарка разх., -рцы,
-рак
кандуктарны 722.
кандўктарскі
ж. -бе,
капдіба абл., м. і
-баў

кандыбаць абл., незак., -4ю,
-деш, -4е, -4Юць

канспіравацца
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кандыдат -йта, -ёце, -атаў
-ЦЫ

разм,

кандыдатка

[цц], -так

кандыдатўра -ры, -р
кандыдацкі
капдык бат., -КУ

капдылбма мед., -ме, -м

кацділь сад., -лю, -лі,

кандытар -ра, -ру, -раў
кандитарская наз.

кандытарскі
кандыційнаець [сьць] -цю
кандыцыйны
.
кандіцыя -ыі [ыйі]

кандыцыянёр -ра, -ры, -раў
кандыцыяніраванне (ньие]
-нці
кандыцыяпіраваны
капдыцыяпіравацца спеу.,
незак., -руепца, -руюцца
спец,
кандыцыяніраваць
зак. і незак., -рую, -руеш,

-руе, руюць

кандзла (адзінка сілы свят-

ла) -ле, -я
кандэлябр -ра, -ры, -раў
кандэпеавённе [пьне] -нні

кандэнсаваны
капдэнеавацца зак. ё незак., капдэпсуецца, -ўюц-

ца
капдэпсаваць зак. і незак.,

-ўеш,

кандэнсўю,

-ўе,

,
0
-ёту, -ёце

ь
ц
ю
ў
кандэнсёт

спец.,
кандэпсётар тэх., -ра, -ры,
“раў

о

кандэнсатарны
кандэнсацыийны

кандэнсацыя -ыі [ыйі]
кашектўра спец., -ры
кан'ектўрны
канёц канца, -цы, -цбў
канёчпае філас., наз.

канёчнаець

[сьць]

філас.,

анат., -цю, -цей

канёчны
капёшне і канёчне

тпрысл.,

чаец.

канёк капька, -ку, -коў
капібал кніжн., -ла, -ле,
“лаў

канібалізм -му, -ме
канібальскі
канібальства -ве
канікулы -л і -лаў

канікулярны
каніна -пе
Кіпін наўвёстраў
паўвострава
каністра -ры, -раў

-ку,

капіцёльшчыца -цы, -ц
капічны
канкан -па, -не
канканны
канкардаёне спец. -са, -се,
-саў

канкардат -ёту, -ёце
канкістадбры і канквістадбры для абодвух -раў,
адз. канкістадобр і капквістадбр для абодвуг -ра,

канклёў царк., -ава, -аве
хапкрэтна прысл.
канкрэтнасць [сьць] -цю
канкрэтны
кацкрэтызаваны
пезак.,
канкрэтызавацца

-зўецца, -зўюцца

канкрэтызаваць зак. і незак. -зую, -зўеш, -зуе,
-зўюць

канкрэтызйцыя -ыі [ыйі]

капкрэцыя геал., -ыі [ыйі]
канкубінат -ёту, -аце
-нце
-нта,
капкурсёнт
[ньце], -нтаў

канкуреёнтка -тцы [пц],
-так
канкуріраванне [ньне] -нні
канкурираваць незак., -рую,
“руеш, -руе, “руюць
канкурэнт -нта, -нце [ньце],
-нтаў
канкурэнтаздбльнасць [сьць]
-цю
канкурэнтаздбльпы
канкурэптка -тцы [нд],

-так

канкурэптны
канкурэнцыя -ыі [ыйі]
кённа бат., -не
капнавыя бат., наз.
капбід [ойі] мат., -да, -дзе,

“даў
ханбіи -на,

.
гаў

-пе,
канбнпік царк., -ка, -ку, -каў
капоплеапрацоўчы
капоплеўббрачны
каноплесцерабілка -лцы, -лак
капбиплі капапёль
капбэ спарт., н., неска.
кансалідавянце [пьне] -цпі
капеалідавйны
капеалідавацца кніжн., зак.
і незак, “гдўецца, -дўюцца

Капіна

каніфае тэкст., -су, -се
капіфасавы
капіфбліць
незак,
-лію,
-ліш, -ліць, -ляць

разм., неадабр., -ка,
-каў

каніфоль -ллю [льлю]
каніфбльны
каніцёль (нітка); разм. неадабр. -ллю [льлю]
каніцёльны
каніцёльшчык
(рабочы);

кацсалідаваць ак. і незак.,

“дую, -дуеш, -дўе, -дўюць

кацсалідацыя -ыі [ыйі]

кансанапе муз., -су, -се
кансапант гілгв., гіта, -нце
[ньце], -птаў
капсанантіиізм аіпгв., -му,

-ме
кацссквёнтны [ньсе] уст.

кансервавание [пьсе] [ньне]

-ші
“кансервавіны [пьсе]

[пьсе]

-ўе,

-ўсш,
кансервўю,
-ўюць
канеёрвавы [кьсе]

гіх.,
(цьсе]
канеёрвёнт
“пту, -цце [пьце], -нтаў
кансерватар [ньсе] -ра, -ры,

-раў

кансерватарка [ньсе] разх.,

-рцы, -рак
капсерватарскі [пьсе]
кансерватдрац [пьсе] разл.,

“рца, -рцу, -рцаў

кансерватбрка [ньсе] разх.,

“рцы, -рак
кансерватбрекі [пьсе]
капсерватбрыя [ньсе] -ыі
[ыйі], -ый
кансерватызм [пьсе] -му,
-ме
[чьсе]

капсерватіяўна
прысл.
капсерватыўнасць

[ньсе]

[сьць] -цю

кансерватыўны [пьсе]

-ыі

[ньсе]

кансервйцыя

[ыйі]
кансёрвы (пьсе] -ваў
спец.
[ньсі]
кансігнёнт
-нта, -нце

[ньце]

кансігнатар [ньсі] -ра, -ру,

.
..
аў
“р
кансігнацыйны

[ньсі]
[ньсі]

кацсігнацыя

[ыйі]
кансіліум

-ыі

[цьсі] -му, -ме,

-маў

царк.

[ньсі]

кансіетбрскі
гіст.

-ыі
[ньсі]
капсістбрыя
[ыйі]
кансістэцтны [ньсі]
кансістэнцыя [ньсі] спёц»,
-яі [ыйі]
гіст»,

канекрыипцыя ваеён.,
гыі [ыйі]
канеблі фін., -лей

канебль аргіт., -ллю [льлю],
-лей
канебльны
канебрт -та, -рце
кансбрцыум эхк., -ма, -ме,
“маў

-кта,

[нсьае]

канспёкт

-кце, -ктаў
канспектаванне
[пьпе] -нні

[сьпе]

канепсктавацца ([псьпе] 1езак., -туецца, -туўюцца

капепектаваць [псьпс] не-

кацсамё кул. н., нескл.

кансервавацца

зак., капсервуецца, -ўюцца
кансерваваць [ньсе] незак.,

зак., -тўю,

-туюць

[псьпе]

капенсктиўна
прыса.

[псьпе]
канспектаўнаець
[сьць] -цю
хапспектиўны (нсьпе]
канспіравацца

зак,

хне-

-туеш, -туе,

(псьпі]

-руюся,

не-

-русшся

[сься], -русцца, -руюцца

канепіраваць

кантышцгентаваць
анна

канспіраваць [сьпі] незак.,

кансультаванце [пыпе] “пні

“рую, -рўеш, -руе, -руюць

кансультавацца пезак., -тў-

[сьць] -цю
канспіратыўны [исьпі]
[нсьші]
-ыі
канспірацыя

кансультаваць незак., -тўю,
“тўеш, -туе, -тўюць
кансультант
-ита,
-шце
[ньце], -итаў
капеультаптка -тцы [итц],
-так
кансультатыўны

-ра,
[нсьпі]
канспіратар
“Ву, “раў
канспіратарскі [исьпі]
[нсьпі]
капспіратыўна
прысл.
[исьпі]
канспіратыўнаець

[ыйі]
канстанта фіз., з2ім., -нце
[цьце], -нт
канстаптнаець [сьць] -цю
канстантны
Канетацца г., Капстанцы
Капстанцінбпаль [пьці] г.,
гіст,
Капстапцінбпаля,
Банстапцінбпалі
канстапцінбпальскі [ньці]

канстатаванне [ньде] -нні
канстатавацца хезак., -тўсцца, “тўюцца
канстатаваць

зак.

,
і

незак.,

-тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
канстатацыя -ыі [ыйі]
канструктар -ра, -ру, -раў
канструктарскі
канструктывізм -зму, -зме
канструктывіст -ста, “сце
[сьце], -стаў
канструктывістка

-стцы

[стц], -стак
канетруктывісцкі
канструктыўна прысл.
канструктыўнаець
[сьць]
-цю
канструктыўны
канструкцыйны
канструкцыя -ыі [ыйі], -ый
канструяванне [ньне] -нні
канструявацца незак., -уюецца, -ўююцца
канструяваць незак., -уюю,
-уюеш, -уюе, -уююць
канстрыктар анат., -ра, -ры,
траў.
канстытуіраванне
[уйі]
[пьпе] кніжн., -нпі
канстытуіраваны [уйі]

юся,
-гусшся
“тўецца, “туюцца

[сься],

кансультацыйны

кансультацыя -ыі [ыйі], зай
кансьбрж -жа, -ку, -каў
капсьбржка
[шк]
-кцы
[шц], -жак
кант -ита,
мітаў

-нце

[ньце],

каптабіле хуз., н., прысл.
кантавальнік
спец.,
-ка,

-ку, -каў

кантаванне [ньне] -нні
каптавацца разхм., незак.,
-тўюся, -тўешеся [сься],

“тўецца, -тўюцца

,

кантаваць лезак., каптўю,

-ўсш,-ўе, -ўюць

кантагіёзнаець

[сьць]

спец., -цю

каптагіёзны
кантагій мед., вет., -ію, -іі

[ійі]
каптакарэпт
фін.,
-нта,
-нце [ньце], -птаў
кантакарэнтны
каптакт -кту, -кце, -ктаў
кантактаваць кезак., -тую,
-тўеш, -тўе, “ўюць
кантактавы і кантактны
кантактар эл., -ра, -ры, -раў

кантамінацыя

-ыі

[ыйі],

ый

кантанальны
каитаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
кантаніецкі
кантар (від аброці) -ра,

“ры, -раў; царк., -ра, -ру,
граў.
каёнтарскі

капстытуіравацца [уйі] не-

кантата муз., літ., -ёце, -ёт
каёптаўскі філас.
кантбвы

канстытуіраваць [уйі] зак.

кантби -па, -пе, -наў
Каптби г., Каптбна, Каптб-

зак., -руецца, -руюцца

і незак., -рую, -руеш,-руе,

“руюць
канетытутиўны кніж.

каитбискі

канетытуцияйны
капстытуцыя -ыі [ыйі], зай

канстытуцыяналізм
-ме
капстытуцыяналіст

-му,
-ста,

-сце [сьце], -стаў
канстытуцыяналістыачны
канстытуцыянёльны фізіяйл.,
меда.

канетэбль -ля, -лю, -ляў
канстэляцыя
астр,
-ыі

райі],

кансулат

-атаў

гіст., -йту,

пе

-ёце,

кантбра -ры, -р
капторка -рцы, “рак
кантбрскі

каптбршчык разм., -ка, -ку,
-каў
кантбршчыца разл., -цы, -ц
каптдўка -бўцы, -бвак
каптрабанда -дзе [ньдзе]
кантрабандны
каптрабандыст -ста, -сце
[сьце], -стаў
кантрабандіистка -тцы[стц],

-так
кантрабандыесцкі
каптрабае муз., -е а, -сс, -саў

кантрабасавы і кантрабаспы3.
каптрабасіст
-ста,
-еце
[сьце], -стаў
кантраверза кпіжт., -зе, -з

кантракт “кта, -кце, -нтаў

кантрактавіны
кантрактавёацца хезак., -тўецца, -туюцца
кантрактаваць пнезак., -тую,
“тўеш, -тўс, -туюць
кантрактавы
каптрактант
-шта,
це
[чыце], -птаў
каптрактацыйны
кантрактацыя -мі [ыйі], зай
каптрактны
каптрактура хед., -ры
кантралёр -ра, -ру, -раў

кантралёрка разм.,
-рак
кантралёрскі

-рцы,

кантральта муз., н., нескл.

кантральтавы
кантралявёанне [пьпе] -нні

кантралявацца незак., -лю-

ецца, -лююцца
кацтраляваць пезак., -лібю,
-люеш, -люе, -лююць
кайтрамарачны
кантрамарка -рцы, -рак
кантрапбст хаст., -ста, -сце
[сьце]
кантрапункт хуз., -кта, -кце
кантрапўнктавы
кантраст -сту, -сце [сьце],
-стаў

каптраставанне [пьпе] -нні
кантраставаць і кантрасціраваць [сьці] незак., адпаведна -туе, -тўюць; -руе,
“руюць
кантрастна [стн] прысл.
[с'пасьць]
каптрастиасць
-цю
кантрастны [с”н]
кантрафакцыя юр., уст,
“ыі [ыйі]
каптрдане -са, -се
кацтрблер эгл., -ра, -ры, -раў
кантрбль -лю, -лі
кантрбльна-вымяральны
кайтрбльна-племянні
кантрбльна-правёрачны
кантрбльна-прапускнія
кантрбльпа-рэвізійны
кантрдльна-рэгулірбвачны
кантрбльна-фінансавы
кантрбльны

кантрыбуцыяйны
кантрыбуцыя гыі [ыйі], -ый
кайтўжаны
кантузіць зак, -ужжу, -узіш,
-ўзіць, -ўзяць
каптзія -іі [йі], -ій
кантылёпа хуз., літ., -пе, я
кантынгёнт

“пту,

міце

[цьце], -птаў
[ньне]
кантынгситаванме
спец., -цні
кантынгеситаваны
каптынгентаваць зак. Ё не-

кагюнктура

кацтыпгснтни
зак., -тўю, -тўсш, -туе,
-тўл9ць
каптынгёнтны
е
ц
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т
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[ньце], -птаў
е
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м
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п
а
к
кантыпептальнасць [сьць]
-цю

кантынентальны

каптінуум мат., -ма, -ме

каптычка -чцы [цц], -чак
кантыянсц . Філас,

-нца,

-нцу, -пцаў

кантыянекі

.
каптыйянства -ве
кантэйнер -ра, -ры, раў.
кантэйнеравбз -за, -зе, -заў
кантэйнерны
каптэйнерызацыя -ыі [ыйі]
кантэкст -сту, -сце сьце],
-стаў
кантэкстуйльцы ліпгв.
кантэле хуз., н., неска.
кантэліст -ста, -сце [сьце],
гстаў
канўфер бат., -ру, ры
кануць зак., -пу, -неш, -не,
-ауць
канфармізм -зму, -зме

капфарміст -ста, -сце [сьце],
-стаў

канфармістка
-так

-тцы [с'ц],

кацфармісцкі [ск]
паліт.,
канфедэрат
ёта, -аце, -ётаў

гіст.

,
к
а
з
е
н
і
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ь
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а
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ў
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ваю, -бўваеш, -бўвае, -оўваюць
.
канфіцідр -ру, -ры
канфлікт -кту, -кце, -ктаў
канфліктаваць разм, незак. -тўю, -туеш, -туе,
“тўюць

капфаіктнаець [сьць] -цю
канфліктны
канфбрачны
канфбрка -рцы, -рак
канфрантацыя паліт. згыі
[ыйі]
,
канфуз -зу, -зе
капфузіцца невак., -ўжусЯ,
-ўзішся [сься], -ўзіцца,

-ўзяцца

незак, -ўжу,
капфузіць
-ўзіш, -ўзіць, -ўзяць
капфўзліва [зьлі] прысл.
канфўзлівасць [зьлі] [сьць]
-ю
канфўзлівы [зьлі]
канфузны
канфуцыйпец

канцфуцыянскі
канфуцыяпства -ве

-ыі

кёпцік [ньці] -ка, -ку, -каў
ганцлёгер (канцэнтрацый-

канферэнц-зала ж., -ле, -лаў
канферэнцыя -ыі [ыйі], -ый
канфесіяпальны рэл., уст.
канфеці х., нескл.
-ыі [ыйі],
капфігурацыя
ый
канфідэнт уст., -ита, -пце

[ньце], -атаў

канфідзнтка

уст.,

-тцы

[нтц]. -так
тканфідэнцыйльнпа прысл.
канфідэнцыяльны

канфірмаваны

гкапфірмавацца незак., -му-

канцэнтрычны

канцёпт -ту, -пце
канцэптуалізм -му, -ме

канцэптуаліст

-ста,

[сьце], -стаў
канцэптуалістычны

канцэптуёльнасць
-цю
канцэптуальны

-сце

[сьць]

канцэпцыя -ыі [ыйі], -ый

канцэрагён жмед., -ну, -не,
-наў

канцэрагенёз біял., -зу, -зе
[сьць]
кандэрагённасць
мед., -цю

канцэрагённы

канцбрн -ка, -не, -наў
канцэрт -рта, -рце, -ртаў

канцэртаваць незак., -тўю,

-тўеш, -туе, -тўюць

“нта,
канцэртёнт
[ньце], -итаў
канцэртантка -тцы

-пце
[п'у],

-так
канцэртмайстар -тра, -тру,
“траў
канцэртмайстарскі
канцэртны
канцэрціна к., нескл.
капцэсійны

канчар абл., -ра, -ры, -рёў,
часцей канчўр

ны лабгер) -ра, -ры, -раў
канцлагерцы
кёпцлер -ра, -ру, -раў
канцлерскі

канчатак -тка, -тку, -ткаў
канчаткова прыс.

гкаццбўка -бўцы, -бвак
ханцтаварны
канцтавары (канцылярскія
тавары) -раў

-дюцца
канчаць незак., -4Ю, -аеш,
-4е, “аюць
капчук разм., -ка, -ку, -коў

-ый
кавфекцыён -на, -не, -наў
канфёкцыя -ыі [ыйі]
канферане -су, -се, -саў:
канферанеьё х., нескл.
гканферыраваць тэатр., незак., рую, -руеш, -руе,
“руюць

-цю

канцэсіянёр -ра, -ру, -раў
канцэсіянёрскі

каццанёта музг., -ёце, -ёт

[ыйі],

капфекціяйны

[сьць]

капцэнтрычпаець

канцэсія -іі [ійі], -ій

канцавы

ны ўбор) -тцы [цц], -так

канфедэрацыя

філас., рэл.,

-нца, -нцу, -нцаў

канфедэратка гіст.; (галаў-

капфедзратыўны

,

канцэнтрычна прысл.

канцбиа муз., літ., -не,

-п

гканцылярекі
канцыляршчына разм., -пе
канцылярінзм

7

лінгв.,

-ма,

-ме, -маў
-ста, . -сце
капцылярист
[сьце], -стаў
капцыляристка -тцы [сц],

так
канцылярисцкі

канцылярыя -ыі (ыйі], -ый
[сьць]
кандэптраванаець

-ю
канцэнтравацне [пьпе] -пці
канцэнтраваны
канцэнтравацца незак., -ру-

ецца, -рўюцца

юся, -мўсшся [сься], -муецца, -муюцца
капфірхаваць зак. і незак.,
-мўю, -муеш, -мўе, -муюць
канфірмацыйны

канцэнтраваць инезак., -рую,

кайфірмацыя -ыі [ыйі], -ый
канфіскаваны
капфіскавацца незак, -куецца, -гўюдца

капцбитры мат. -раў, адз.
канцЭптр, -ра, гры

“руеш, -руе, -руюць

канцэнтрат -ату, -аце, -атаў
канцэптраційны
канцэнтрацыя -ыі [ыйі]
канцэптрызм

-ме

слец.,

Му,

кацчатковы
незак.,
канчацца

гаАешся

[сься],

-аюся,

-бецца,

канчур абл., -ра, -ры, -рбЎ
і капчар

каньёп -ца, -пе, -паў

кацькаббжац

-кцу, -зкцаў

кацькаббжка

-жца

[шц],

[шк]

-жцы

[шц], -как

канькабёжцы
канькала разм., агульн., “М.
ДМ -лу, Т -лам, ж. ДМ
-ле, Т '-лай і -лаю, мн. Р
-л і -лаў
разм,
[пьпе]
каньканне
-ппі, -нпяў
кацькаць разх., незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
канькі -коў, адз, канёк,
-пька, -пьку
капьйк -кў, (пра гатункі)
“коў
каньйчны

каногацыя біял, -ыі [ыйі]
канібк заал., -ка, -ку, -кодў,
часцей каня

кан'юнктўра -ры

кап'юнктурны
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капітан

аа

капзонктўрны
кан'юнктуріцчык разх., -ка,
-ку, -каў

кашюпктуршчына

разм.,

-не

канчопктуршчыца

разм.,

цу
цы,
кап'юнктыва анат., -ве
кан'юнктывіт

хед.,

“іце

канзонктыў
-ыве

грам.,

“ту,

-ыва,

капібх (птушка) абл., -ха,

-хў, -хбў

канюшневы

“

кашошня -шні, -шань
-шняў
кашбшыгіст., наз.
канюшына -не
канюшыцішча чы, -ч
-чаў

і

і

каняжына разм., -не, -н
каняка разм., -яцы, -як

каняня і канянё разл., рознаскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -нём, мн. -няты,
-нят, -цятам, -нятамі, -ня-

-ку,

-каў
каняфёрма -ме, -м і -маў

кап спеў., кёпу, капе, капаў
кап выкл.

капа капе, кап
капа капё, мн. кбпы, коп;
з ліч. 9, 8, 4- капя
капавбз -за, -зе, -заў
капаклад с.-г., -да, -дзе,

-даў

,

-аюся,

-ешся
[сься], -аецца,
-аюцца
капаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

капаць незак., -ёаю, -асш,
-йе, -4юць
капёч (інструмент)
-ча,

чы, -чбў;

(пра

асобу)

разм., -ча, -чў, -чоў
капашыцца разх., незак.,

капашўся,

капбшышся

[сься], шыцца, -шымся,

-шыцёся, -пацца

капёечка разм., -чцы [цц],

-чак
капёечнік разх.,
-ка, -ку, -каў

пагара.,

капёечніца -іцы, -ц
капеечны

капёж (дзеянне) капяяіў;
(край .страгі) капяжа,
-жы, -жоў
капёжны
капёйка -ёйцы, -ёек
капёйчына разм., -не, -н
капёйшчык
-каў

уст., -ка,

-ку,

спеўу.,

не-

зак., -руецца, -руюцца

капеліраваць спец., зак.

і

капашце [ньпе] -нні

капанне [ньне] -ппі
капанўць разм., зак., -пу,
-пёш, -нб, -нём, -пяцё,
-аўць і капянўць"
капаны
капар, (від шапкі) -ра, -ры,

капаравы

незак»,

незак.,

капеліравацца

капанір спец, -ра, -ры,
“раў
капапіца абл., -цы, -ц
капапічыць абл., незак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць

капар тэг., -ра, “ры,
часцей капёр

-цю
капатлівы разл.
капацбць
рагм.,

“нні

капаніпа разм., -іне

граў

[сьць] разм.,

капатлівасць

капелан царк., -на, -не, -наў
капсліраванне [ньне] спеў,

капал тэг., -лу, капалавы тэх.
капёлка -лцы, -лак
капальнік -ка, -ку, -каў
капальніца -цы, -ц
капальны
капёльня -дльпі, -лень
-льпяў

Капаткёвічыг, л., Капаткёвіч і Капаткёвічаў
капатліва разм., прысл.

хапацца

нібк
канягадбвец і канявбд адпаведна -бўца, -бўцу, -6ўцаў; -да, -дзе, -даў

разм., -ка,

капаткёвіцкі

-ціць, -цёць

канюшынныі канюшінавы
каня заал., -ні, -няў і ка-

тах
канятнік

капараўць абл., зак., -ну,
-иёш, -не, ём, -няцё,
-аўць
капатаванне
[пьпе]
ае.
-нпі
капатаваць а8., незак., капатую, -ўецш, -ўе, -ўюць
капатаж ав., -яу, кы
капатажны спеў,

-раў,

і

незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

капёль спец., -ялю [льлю],
-лей і -ляў
капельдынср уст., -ра, -ру,

“раў

капельдынерскі
капелька -льцы, -лек
капельку разлм., у знач.
прысл.

капельмайстар -тра,
“траў
канельмайстарскі

-тру,

капельцік лін, -ка, -ку,
“каў
капелыйца мед., -ды, -ц
капельны
Капсигагей г., Капёепгёгепа,

Капснгагепе
каценгагенскі

капер жмар., -ра, -ры,

“раў

капериы

каперсавыя бат., наз.

каперскі
каперства -во
каперсы бат., -саў, адз. каперс, -са, -се; куй., -сы,
-саў
Капетдёг [ад] горы, Капетдага, Капетдагу

капетдагскі .[ддахскі]

капёц капца, -цы, -цоў
капёшка разл, “шцы, -шак
кап'ё гі, мн. когі, зуяў
капёр тэх., капра, -ри, -роў
і капар
кап'ёўшчык уст., -ка, -ку,
г “каў
капібара заач., -ры, -р
капііст [ійі]
-ста, “сце
[сьце], -стаў
капіляр -ра, -ры, -раў
капілярнаець [сьць] -цю
капілярны
капіравальна-мибжыльны
капіравальпы
капіравальшчык -ка, -ку,
-каў
капіравальшчыца -ды, -ц

капіраванне [ньне] і капіравённе іньне] для абодвух -нні

капіраваны і капіраваны
капіравацца і капіравацца
незак., адпаведна -руец-

ца, -руюцца; -руецца, -руюцца
капіраваць і капіраваць незак.,

адпаведна капірую,

уеш,-уе, -уюць; капірую,
-ўеш, -ўе, -ўюць
капірка разх., -рцы, -рак
капірбвачны
капірбўка -бўцы
капірбўшчык -ка, -ку, -каў
капіраўшчыца ы, -ц
капітал -лу, -ле, -лаў
капіталаёмістаець

[сьць]

Эк., -цю
капіталаёмісты эх.
капіталаёмкасць [сьць] -цю
капіталаёмкі
капіталаўкладённе [ньне]
эк., -пці, -пияў
капіталізавацца эк., зак.

і

незак., -зўецца, -зўюцца
капіталізаваць зах. і незак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
капіталізацыя гыі [ыйі]

капіталізм -му, -ме
капіталіст -ста, -сце сьце],
-стаў
[с'а],
капіталістка -тцы
-так
капіталістычны
капіталь палігр, М. -1Я,
-лі, -ляў
капітальна прысл., раз“.
капітальнаець [сьць] -цю
капітальны

капітан -а, ге, -паў

хапітанаваць
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[йі]; -лю, -лі
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ішкыпёра, -ру, -раЎ
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-итаў
капітанскі
капітан-спраўнік уст., капі-

капрычыо муз. н., нескл.

капсула -ле, -л
капсуль -ля, -лі, -ляў
капеульны
капеўля фарх., -лі, -ль
горн.
каптавённе [ньне]
-нні
каптавёцца незак., -туецца,
-тўюцца
каптаваць зак. і незак.
каптую, -ўеш, -ўе, зўюць
каптаж -жу, кі
капталпы
каптан абл., -пё, -нё, -ноў,
часцей кафтан
ўбор;
(галаўны
каптўр
дах, навес) -ра, -ры, -роў
каптўр і кбптур: з каптурбм; з кбптурам
каптэнармуе -са, -се, -саў.

тан-спраўпіка, -ку, -каў

капітанетва -ве
капітўл -ла, -ле, -лаў
капітуляваць зак, і незак.,
-дбю, -лібсш, -люе, -лоюць
-пце
“нта,
капітулянт
[пьце], -птаў

капітуляццкі
капітулянцтва -ве
капітуляцыя -ыі [ыйі], -ый
капітэль

арзіт.,

[льлю], -пей

-яллю

ж,

капітэльны араіт.
капіца -цы, -ц
капішча н., -чы, -ч ў -чаў
кёпка разм., -пцы, -пак
капкап -на, -пе, -паў
капкбвы спец.
каплепадббны
капліца -цы, -ц

капуліраванне [ньне] -нні
капуліраваны
капуліравацца незак., -ру-

каплічка -чцы [цц], -чак

ецца, -руюцца

каплічны

капаўн -на, -пё, -пбў
капля -плі, -пель
капиўцца разлм., зак.,

ся, -ёшся

капуліраваць сад., біял., зак.

і невак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
капулірбўка

-нў-

сад, -бўцы,

(сься], -нёц-

-бвак
капуляцыя біял» зыі [ыйі]
капуй разл., -ла, -нё, -ноў
капўенік [сьні] б., -ку;
(вечарынка) рагм., -ка,
-ку, -каў
капўсніца [сьні] заал., -ды,

ца, -пёмся, пяцёся, -нўц-

ца

капнуць

зак.,

-у,

-неш,

“пе, -пуць
капнуць зах., -пў, -нёці, -нё,
“нём, -пяцеё, -пўць
капдк спец., -пЕў
капбрскі бат.: капбрскі чай
капбт -бта, -бце, -отаў
капбта уст., -бце, -бт

капуснішча [сьні]
і -чаў

капрал -ла, -лё, -лаў
капралактам г2ім., -му, -ме

капрадактамавы
капральскі
капрамонт (капітальны, рамбнт) -ату, -пде

капрби -пу, -пе

[пьце]

Капры 6. л., нескл.
капріяз -зу, -зе, -заў
каприза разх., агульн.,

л.

Д -зу, Т -зам, ЛІ -зе, ж.

ДМ -зе, Т -зай і -заю, мн.
Р-з і-заў

капрызіць пезак.,

-ыжу,

“ызіць, -язяць

капризнічаць
капризна прысл.
капризнасць [сьць] -цю
капрызнік (зьпі]

-каў

“чы, “ч

капўены
капуста гсце [сьце]

капут разм., м., нескл.
капўха разм., -ўсе, -ўх
капуціи -та, -це, -паў
канцай (абадранец) абл.,

-пй, -пё, -ноў
капцёр разм., -ра, -ру, -раў
капцёрка разам. -рЦы, -рак
капцілка разх., -лцы, -лак

капрбнавы

лязіш,

карабін
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і

-ка, -ку,

капціцца кезак., капчуўся,
копдішся [сься], -ціцца,
“цімся, -ціцеся, -цяцца

капціць пезак., капчў, кобп-

-ціш, -ціць,

-цім, -ціце,

-цяць
капцюр -ра, -ры, -рбў, часцей кіпцюр

разм.,
-кайчўшка
“шцы.
-шак
гапшўк -ка, -кў, -кбў

каціял -ла, -лё, -лёў
капиліць разх., незак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
капялле ([льле] зб., -ллі

Капіль г. п., Капыля, Капылі
капыльскі
Капильскі раён Капыльскага раёпа

хапыреціцца [рсьці] незак.,
“ршчуся, -рсцішся [сься],

“рсціцца, -рсцімся, -рсці-

цеся, -рецяцца

капыт -ыта, -ыцё, -ытбў
капитнік бат., -ку
капытны
капіятныя заал., наз.
капытбк -тка, -ткў, -ткоў
капыціцца разм., незак.

“ціцца, -цяцца

незак.
-ыціць,

разм.,
капиціць
-ыціш,
-ячу,
зацяць

капэла -ле, -л
капюшби -па, -не, -наў

-ку,
-ка,
каг'якідальнік
-каў
кап'якідальпіца -цы, -ц
капялюш капелюша, -шы,
-пбў
капялібшпік -ка, -ку, -каў
капялюншіца -цы, -ц
капялібшны
капялібшык -ка, -ку, -каў

капянўць

разм., зак, -ну,

-пібш, -пё, -нём, капеняцё,
-аўць, часцей капапўць

кара -ры
кара -ры
караабдзіральны
караабдзіральшчык
-ка, -ку, -каў

караабдзіральшчыца

спеў,

спец,

-ды, -Ц

караабдзірка тэх, -рцы,
грак
караачышчальныспец.
Кара4-Багаз-Год заліў, Кара-Багаз-Гбла, Кара-Багаз-Гбле
карабахскі
карабаціна -не, -н

карабацісты
карабаціцца незак. -ціцца,
-дяцца

-ёчу,
незак,
карабаціць
-ёціці, -йціць, -йцяць
карабачанне [пьпе] -ппі
карабёішік

уст.,

-ка,

-ку,

-каў і карббачцік
карабсішічаць уст., незак»,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
карабёл спец., -ла, -ле, -лаў
карабёль -бля, -блі, -блёў
карабельны

карабёль-епадарбяпік
рабля-спадардзжкціка,
раблі-спадардожніку,

какака-

раблёў-сцадарбжпікаў
карабёлыдчык разу. -ка,
“ку, -каў
карабін -па, -пе, -наў
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карабіпавы

караткахвалсвы

анна

карабінавы
карабінёр -ра, -ру, -раў
карабінерны

карабкание [пкапьпе] -ниі
кезак,,
[пы]
карабкацца

-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
[ньпе]
караблебудаваше
-нні
0,
аа
2
караблебудаўцік -гй, -ку,
-коў

караблебудаўпіцтва -ве
караблебудаўнічы
[цьце]
караблевадаўзнне
-ппі
[пьпе]
караблекрушэние
-цні, -наяў
караблік -ка, -ку, -каў

абл.,

-ка,

[пк],

“ку,

караёвець незак., -се, -еюць
каравіцца незак., -віцца,

“вяцца.
каравбкі

каравўл -ла, -ле, -лаў
каравўліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць

каравўлка разм., -лцы, -лак
каравульны прым., наз.
каравўльшчык разм., -ка,
-ку, -каў
каравы

каравяк -Еў
каравячыразм.
Караганда г., Карагандзё
карагандзінскі
карагёч (дрэва) -ча, -чы,
-чбў; (драўніна і зб.) -чу,
“ы
карагачавы
карагбд -да, -дзе, -даў
карагбдзіць незак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

карагбдніца разх., -цы, -ц
карагбдны
тэх,

карка, -ку,

каракалпак-ка, -ку, -каў

Харакалпакія Гаракалпакіі

[ші]

Харакалпйкская Аўтанбмпая Савёцкая (Сацыялі-

стычная Гэспубліка
ракалцакскай
пай

Савёцкай

Ка-

АўтанобмСацыялі-

стычцай Рэспубліцы
каракалпакекі [цк]
каракадпйчка -чцы [ца],
“чак
Каракарўм (горы) Каракакаракарўмскі
Гаракае г., Каракаса, Ка-

ракасе

каравёла -ле, -л

карадрабілка

разм.

рума, Каракарўме

каравай -ая, -аі [айі], -аяў
-айцы,
заал,
каравайка
-йек
каравайніца -цы, -ц
каравайны
караван -па, -пе, -наў
караванны
каравёншчык-ка, -ку, -каў
караваець [сьць] -цю
каравачнік
-каў

каракалпакі -каў

каранацыйны
каранацыя -ыі

-каў

карабіпка разм., -нцы, -пак

караббк разм, -бка
-бку, -бкоў
карава прысл.

карак -ка, -ку, -каў
каракал заал., -ла, -ле, -лаў

каранарасклербз хед., -зу,
-зе
каранйарцыхед,
каранасты

карак

-лцы,

-лак

караёд -да, -дзе, -даў
каразійны
караіб [айі] -ба, -бе, -баў
караібка [айіпк] -бцы [пц],

-бак
караібскі [айіпск]
караібы [айі] -баў
караім [айі] -ма, -ме, -маў
караімка [айі] -мцы, -мак
караімекі [айі]
караімы [айі] -маў

каракаскі
каракаціца заал., -цы, -ц
каракі-каў
каракекі
каракулевы
каракулі -ляў, адз. каракуля, -лі

каракуль -лю, -лі
каракульскі

каракульча -чы
каракулявбд с.-г., -да, -дзе,

“даў

каракулявбдетва [цтв] -ве
каракулявёдчы [чч]
каракўмскі
Каракўмы Каракўмаў
каракурт заал., -рта, -рце,

-ртаў

карал -ла, -ле, -лаў
каралавы
каралападббны

каралёва -ёве, -ёў

каралёвіч -ча, -чу, -чаў

каралёўна -ёўце, -ёвеп і каралёўпаў

каралёўскі
каралёўства -ве, -ваў
каралёк -лька, -льку, -лькбў
каралёў

каралі -ляў, адз. караля, -лі

караліна (адна караля) -не,

-и
каралькбвы
каральнасць [сьць] юр., -цю
каральны

карамара заал., -ры, -р
карамббль -ля, -лі
карамбль -лі, -лей і -ляў
карамёлька разм., -льцы,
-лек
карамёльныспец.
карйн рэл., -па, -пе, -паў

(ньпе] -йні,
карапавёанне
лшяў
каранавёны
каранавйцца зак, і пезак.,
карапўюся, -ўешся [сься],
“усцца, “уюцца
каранаваць зак.

і

незак,

карапўю, -ўеш, -ўе, “ўюць

[ыйі], -ый
-шы, -цбў

карандаш -цё,
карапдашны
карандашык -ка, -ку, -каў
каранёвы
карацізавацца кезак., -зўсц-

ца, зўюцца

карапізаваць зак. і незак.,
-зую, -зуеш, -зуе, -зўюць
каранізацыя -ыі [ыйі]
карацісты
караніцца

чійцца

левгак.,

піцца,

карённе [ньпе] -нці
карацнік [цьні] -ка, -ку,

-каў
карайиік ([пьні]
-коў
каранбваны

-ка, -кў,

карантыш разх., -ша, -шу,
-шбў
карантышка разм, -шцы,

-шак
каранцін

[пьці]

-ну, -не,

-паў
каранцінны [ньці]

караняёд заал., -да,

“даў

“дзе,

каранянбжкі [шк] заайл.,
-жак, адз. каранянбжка

[шк], кцы [шц]

караняплбдны

караняплбды -даў, адз. караняплод, -да, -дзе

каранярэзка [ск] -зцы[сц],
-зак
карапяслбў уст., -бва, -бве,
-бваў
карапўз раз.м., -за, -зе, -заў
карапузік разм., -ка, -ку,
-каў

Карара г., Карары
карарскі
караеёвы
карасік -ка, -ку, -каў
карасканпе [ньце] разм.,
-цні

караскацца разх., незак,
-аюся, -агшся [сься], -аец-

ца, -аюцца
карась -ся, -сі, -сёў
карат -Ята, -йце, -йтаў
каратаж геал., -ку, -кы
каратажцік -ка, -ку, -каў
каратажны
караткаваты
караткадзюбы
каратканогі
караткапбжка [шк] разм»,
-кцы [шц], -жак
каратканбсік заал., -ка, -ку,
-каў

караткапальцы
караткарўкі
караткафбкуспы фіз.
караткахвілевы

кармінны
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е
ц
с
а,
-Т
.,
ал
за
т
с
о
в
х
а
к
т
а
р
ка

[сьце], -стаў

караткахвбсты ц.
караткашыі [ыйі]

карбўнкуд

караткашэрсны
каратист -ста, -сце [сьце],

-стаў
каратэ спарт., н., нескл,
к
а
в
а
,
ы
ц
ў
а
,
л.
аб
а
к
ў
а
р
ка

карацёй прыса:
карацёіішы
карацёлька (сорт

морквы;
жанр гумарэсак) -льцы,
0;
-лек
карацёць пезак., -бе, -ёюць
;
карацін -ну, -пе
караціць незах., карачу, ка-

рбціш, -ціць, -цім, -ціце,
,

-цяць

карёпца лезак., -бюся, -аешся [сься], -аецца, -дюцда
карёць пезак., -йю, -аеш,
0,
246, -йюць
карачйевец -ёеўца, -аеуцу,

-беўцаў

карачаеўка. -беўцы,
карачасўскі
карачаеўцы-цаў
карачка

-аевак

(прадстаўніца ка-

ракскай народнасці) -чцы

[цц], -чак

Карачы г., м., нескл.
:
карачынскі
карашбк -шка, -шкў, -шкоў
караючы
карбаваны
карбаваць разм., уст. незак. -бўю, -буеш, -буе,
-буюць

карбаксіл 2ім., -лу, -ле
карбаксільны
карбаліт хім., -іту, -іце
карбалітавы
карбамід гім., -ду, -дзе

карбамідны
харбанаёд кул., -ду, -дзе
карбанарый гіст., -ыя, -ыю,
“ыяў
карбапат сплец.,

-ату,

-аце

карбанатна-кальцыевы
карбапётны
карбапізавацца спец., незак., -зўецца, -зўюцца
карбанізаваць зак. і незак.,

-зую, -зўеш, -зўе, -зўюць
карбапізацыйны
карбапізацыя -ыі [ыйі]
карбаніл гім., -лу, -ле

гкарбанілавы
хкарбапіт гіжм., -іту, -іце
карбарупд спеўу., -ду, -дзе
[ньдзе]

карбарўндавы
карбае мар., -са, -се, -саў
карбафбе гім., -су, -се
карбід зім., -ду, -дзе
карбідавы

карбідчык

[чч]

карбідны
карбблавы іл.
карбблка разм., -лцы

-ыа,

-ку,

-каў
карбідка [тк]
(карбідная
лямпа) разм., -дды [цп],
-дак

мед, -ла, -ле,

-лаў; мін., -лу, -ле, -лаў

карбункулёзны

,

карбюравёпы спеў.

карбюравёцца

ецца, -рўюцца

незак., -рУ-

карбюраваць зак. і незак,

юць
“рую, -рўеп, -рўе,-р-а,рў-р
ы,

карбюратар

7эгх.,

аў
“р
карбюратарны

..

карбюрацыяспец., -ыі [ыйі]
карбюрызатар спец. -ра,

кардыясклербз мед.,-зу, -зе
кардыяскбп -па, -де, -паў
кардыяспазма “мед. -ме
зьме], -маў
кардыяхірўрг -га, -гу, -гаў

кардыяхірургія Зі [йі]

кардэбалёт -ёту, -ёце, -ётаў
кардэбалётны
кардэгардыя ваен. гіст., -ыі

ыйі]
кар'ёр горн., -ра, -ры, -раў;
(бег каня) -ру, -ры
кар'ера -ры, -р
кар'ёрны
кар'ерызм -му, -ме
кар'ерыст -ста, -сце [сьце],
-гтаў

гры, -раў
карвалдл фарм., -пу, е .
карвёт мар., -ёта, -ёце, -ётаў
карвётны
карга разм., карзё, мн. карті, корг ё кбргаў; з ліз. 2,

кар'ерыстка лцы
-так
кар'серыетычны
кар'ерыецкі

кардавйцца незак., -дўецца,

каржакавёць незак., -вёе

8, 4--каргі
карда тэкст., -дзе

“дуюцца

кардаваць незак., -дўю,-аў-

дш, -дўе, -дўюць

кардавы

[с'ц],

каржак разх., -кё, -ку, -коў
каржакаватасць [сьць] -цю
каржакаваты
карзіна -не, -н

-ку,

-ка,

каркавальшчык

-каў
каркавальыцчыца -цы, -ц

каркаваць незак.,

каркую,

кардамбн (расліна) -на, -не,
-наў; (зб., насенне гэтай
расліны) -ну, -пе
кардамбнавы
кардйн тэх., -на, -не, -наў
карданёжзб., -жу, -кы
карданажнік -ка, -ку, -каў

“ўюць
-ўе,
-ўсш,
каркавіна -не, -н

карданёжны
кардённытэг.
кардаўшчык -ка, -ку, -коў
кардаўшчыца -цы, -д
кардбн у розн. знач., -на,
саў; (тоўстая папера)

каркі каркаў

каркнуць зах., -не, -нуць
карлаварскі фарм. карлаварская соль
Карлавы Варыг., Карлавых

кардбнка -нцы, -нак
кардбнны і кардбнавы
кардбншчык -ка, -ку, -каў

карма мар., -ме, мн. кармы
Карма г. п., Кармё

карданажніца -цы, -ц

-ну, -не
карддніна разлм., -іне, -іп

кардбншчыца -цы, -ц
кардыерит мін., -ыту, -ыце
кардыёграф -фа, -фе, -фаў
кардыёіда мат., -ідзе
кардыёлаг -га, -гу, -гаў

кардыльёрскі

Кардыльбрыгорная сістэма,

Кардыльёраў
кардынёлу розн. знач., -ла,
-ле, -лаў
кардынальна прысл.
кардынальны
кардынальскі

карканне [ньне] -нні

каркае -са, -се, -саў

каркасна-панёльны
каркаены

каркаць незак., -ае,

-аюць

Вар і Карлавых Ваёраў

карлік -ка, -ку, -каў
карлікавы
карліца -цы, -ц
кармавія хар., наз.

кармакўхня -хні, -хаць
карманьёла гіст., -ле

кармапрбвад -да, -дзе, -даў

кармарэзка [ск] (машына)
-зды [сц], -зак

кармаеўмесь -ссю

[сьсіо],

-сей

кармасубвішча -чы, -ч і -чаў

кармацбх -ха, -ху, -хаў
кармеліт царк., -іта, -іце
кармелітка царк., -тцы[пд],

-так
кармеліцкі

кардит жмед., -ыту, -ыце
кардыяграма -ме, -м
кардыяграфія мед., -іі [ійі]

кармілсц разм., -льца, -ль-

кардыялогія мед., Зі

кармільшчык спец., -ка, -ку,

кардыялагічны лед.

кардыяльны мед,
кардияманітёр -ра,

“раў

кардыямін фархм., -пу,

[ійі]

цу, -льцаў

карміліца разх., -цы, -ц
-каў

-ры,

кармільшчыца

-пе

кармін -ну, -не

гардыяпйтыя -ыі [ыйі]
кардылрэўматалагічны

д.

кармінавы
кармінпы

спец.,

-ДЫ,

з3і

карміцель

картэлявацца

анна

карміцель -ля, -лю, -ляў

карміцелька -льцы, -лехк
карміцца незак., кармлюся,
кормішся [сься], -міцца,
-гмімся, -міцеся, -мяцца
кармлю,
карміць незак,

кбрміш, -міць, -мім, -міцо, -мяць
-инпі,
[ньне]
кармабшне
-нияў
кармушка -ццы, -шак
кармянскі
Кармянскі раён Кармянскага раёна
карнавал -лу, -ле, -лаў
карнавальны
карнпавухі
карналіт мін., -іту, -іце
карнёт -бта, -ёце, -ётаў
карнёт-а-пістбн муз., карпёта-пістбпа, -не, -наў
каристист -ста, -сце [сьце],
-стаў
карніз -за, -зе, -заў

карнізны

карнік -ка, -ку, -каў
карпілавец гіст, карнілаў-

ца,-цу, -цаў

карнілаўшчына паліт., -пе
карнішоби (расліна) -на,-не,
-паў; (пра сорт) -ну, -не

карны

,

карббаўка (сорт

яблыкаў)

-аўцы, -авак
каробачка бат., -зцы [цп],

-чак
карббачпік уст., -ка, -ку,
-каў, часцей карабёйнік

карббачны
карббка [пк] “бцы [пд] ;
-бак
каробчаты [пч]
карбва -бве, -бў
карбвін
карбзія -іі [ійі]
карбль караля, -лю, -лёў
карбмысел -сла, -сле [сьле],
.
-слаў
карбпа -не, -н
карбнка -нцы, -нак
карбнны
карбслівы [сьлі] прым., наз.
карбста -сце [сьце]
карбставы
карбтка прысл., часцей кбратка

кароткавалбсы

кароткагалбваець

цю

[сьць]

кароткагалбвы
[шк]
кароткаметражка
разм.,цы [шц], -как
кароткаметражны
карбткасць (сьць] -цю
кароткатэрмілбвасць [сьць]

кароткачасбвы
карбткі
харбўка -бўцы, -бвак
кароўнік -ка, -ку, -каў
кароўніца (даглядчыца ка-

роў) аба. -цы, -ц

карбцецькі разл.

карп -па, -пе, -паў
карпавы

карпавыя заал., наз.
карпалёгія -іі [ійі]
карпаніна разх., -не
карпёнпе [ньне] -пці, часцей кбрпапне
карпанўць разм., зак., -нў,
-яёш, -пё, -цём, -няцё,
гнуць
карпарант -ита, -нце [ньце],

-цтаў
карпарапцкі

карпаратиўна прысл.
[сьць]
карпаратыўпасць

-дю
карпаратиўны
[сьць]
карпараційшаець
-цю
карпараціяйны
карпарацыя -ыі [ыйі], -ый
карпатліва прысл.
карпатліваець [сьць] -цю
карпатлівы
Карпаты горы, Карпат
карпацкі
-аюся,
незак,
карпацца
-аецца,
[сься],
“ешся
-г4юцца, часцей кбрпацца
карпаць незак., -аю, -аеш,
-бе, -бюць, часцей кбр-

паць
карпёч разх., зневаж., -ча,
-чу, -чбў

карпёць разм., незак., -ёю,
-беш, -ёс, -ёюць
[сьць]
кариулёптнаесць

жарт., -цю
карпулёптны
карпулёнцыя -ыі [ыйі]
гарпўнкт

(карэспандёнукі

пункт) -кта, -кце, -ктаў

карпўскула фіз., -ле, -п
[сьць]
карпускулярнаець
-дю
карпускулярны
карпуспи ваен.
карейк заал., -ка, -кў, -кбў
карсёр гіст., -ра, -ру, -раў
карсарскі
карсарства -ве
карсікапец -нца, -нцу, -цаў
карсіканка -ндцы, -нак

карсіканскі
карсіканцы -цаў
Гарскія варбты прал., Нёрскіх варбт
карст геал., -сту, -сце [сьце]
карставы

-пю
кароткатэрмінбвы

карт (гопачны аўтамабіль)

кароткахвалявік
кароткахвалевіка, -кў, -коў

карта карце, карт

кароткачасдва прысл.
кароткачасбвасць
[сьць]
-цю

карта, карце, картаў

картава прысл.
картавённе (пьпе]
“нні

разм.,

картаваныразл.
картаваець [сьць] -цю

картавёцца незак, картўецца, -гуюцца
картавёць незак, картўю,
-ўсш, -ўе, -ўюць
картавінка -нцы
картавіць хезак.,,
-аўлю,
-авіш, -авіць, -авяць
картавы

картаграма спец., -ме, -м
картаграфаванне
шьне]
ні
картаграфавёны

картаграфавацца

пезак.,

картаграфаваць

незак.,

-фуецца, -фўюцца

-фую, -фуеш, -фўе, -фуюць
картаграфічны
картаграфія-і [ій]
картадыяграма -ме, -м
картазнаўства спец., -ве
карталюшка разх., -шцы,

-шак
картамётрыя -ыі [ыйі]

картасхёма -ме, -м

картатэка -Эцы, -Зк

картатэкар -ра, -ру, -раў
картатэчны
картатэтчык [чч] -ка, -ку,
-каў
-картатэтчыца [чч] -цы, -д
картачка -чцы [цц], -чае

картачны

карт-блёнш уст., м., нескл.
картвёл -ла, -ле, -лаў
картвёлка -лцы, -лак

картвёлы -лаў
картвёльскі
картка -тпы [р”ц], -так
карткавы
картбвы
картограф -фа, -фе, -фаў
картўз -за, -зё, -збў
картузны
картўна тэкст. уст., -пы, -не
картунбвы уст.
картўншчык уст., -ка, -ку,
-каў
картуншчыца

уст., -цы, -ц

картўш спеу., -шё, -шы,
-шбў
картўшка -шцы, -шак

картызбн лед., -ну,
картынг -га, -гу
картынгіст -ста, -сце
-стаў
картэж (урачысты
-жу, зкы, -жаў
картэжны
картэзіянец філас,
ліцу, -пцаў
картэзіянскі
картэзіЯнства -ве
картэль эх., -ля, -лі,
картэльны

картэляванне

-не

[сьце],

выезд)
-пца,

.
-ляў

[пьпе]

2хк.,

-пі
картэляваны
картэлявацца эк., зак. і незак., -лібецца, -лібюцца
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картэляваць
картэляваць эк. зак. і пеЗак. -лбю, -лібеш, -ліде,
'
лібюць
р аў
ка
: ртэр тэх., - “ра, -ры, -р

картэсы уст. паліт, -саў
карузлы раз».
карумиіраваць незак., -рую,

“руеш, -руе, “рую-цць

карупачніца -цы,
-ду,
карўнд лін,

-дзе

[пьдзе]

карўндавы
ка ру нкавы
карўнкі -пак
карўнцыя зыі [ыйі]
карусёліць разм, незак,
-лю,, -ліш, -ліць, -лЯць

карусёль -алю [льлю], -лей
і-ляў
карусёльна-такарны тэг.
карусёльны
карусёльшчык-ка, -ку, -каў
Карфагёі г., гіст., Карфагёна, Карфагёне
карфагёпекі

карцёць разл, незак., -іць,
-цць, -цёла
карцёч -ччу
карцёчны
карцёж разм., -цяжу, -цяжы
карцёжнік -ка, -ку, -каў
карцёжніца -цы, -ц
карцёжніцкі
карцёжпы
карціна -пе, -н
карцінка -нцы, -нак
карціннаець [сьць] -цю

карцінны
карціраваць (складаць карту) незак.,

-рую, -руеш,

.
руе, руюць
карцэр -ра, -ры, -раў
карцэрны
карчавалка тэх., -лцы, -лак

карчавальны
карчаванне [пьпе] -пні
карчаваны
карчаваты
карчавацца незак., карчў-

сцца, -ўюцца

карчаваць незак,

-ўеш, -ўс, -ўюць

карчую,

карчага разл., -азе, -аг
карчажка [шк] “жцы [шц],
зкак
карчажыпа разм., -пе, -и
карчак разм, -кё, -ку, -коў
карчакаваты
карчанёць

я
ы
1
цы
ля
карэ

разм.,

пнезак.,

-ёю, -беш, -бо, -бёюць
карчма уст, -мё, мн. кдрчмы, -маў
карчмар уст., -ра, -ру, -рбў
карчмарка уст., -рцы, -рак
карчмарства уст., -ве
карчмарыць уст., пезак.,
“ру, “рыш, -рыць, -раць
карчомка -мцы, -мак
карчбмны уст,

карчук абл., -ка, -кў, -коў
карчыисты

карчэўе зё.,
каршакбвы.
і
каршачанй

.
каршачане

рознаска., для абодвух
РДМ чіяці, Т гпём, мн.

ляты, “пят, -нйтам, -нятамі, -пятах
каршачёк гчка,, -чЕў, -чкбў
каршўн-па, -пё, -иоў
е
каршуніха разм., “се, чІХ
ж
каршуннё [ньпё] 26б., -ии 1
каршунбвы
каршунбў
каршуняня ё каршунянё

рознаска., для абодвух
РДМ “пяці, Т -пём, мн.

-няты, ят, -пятам, -нятамі, -пятах

каршы м., неска.
.
каршинскі
каршэнь разх., -пий, -шпі,
-шнёў
кары прым.
карыбекі [пск]
карыгіравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

карыгіраваць 7э2.,

незак.,

“рую, -руеш, -руе, “руюць
карыда -дзе
карыёз і карысе мед., адпаведна -зу, -зе; -су, -

карыёзны мед. і карысены
карыкатура -ры, -р
карыкатурна прыся.
карыкатурнаець [сьць] -цю
карыкатурны
-сце
карыкатурыету -ста,
[сьце], “стаў

карыкатурыстка -тцы [с”ц],
-так

карына разм., -нё, карып
карынка -нцы, -пак

карынтиыійскі
Каринтыя Карыптыі [ыйі]
Карынф г., Карыпфа, Каршинфе
карынфскі
каршсліва [сьлі] прысл.
кариеліваець [сьлівасьць]

-цю

карыелівец[сьлі] -іўца, -іўду, -іўцаў
карыслівы (сьлі]
каршепа прысл.
кариенасць [сьць] -цю
карыспы
харыстальпік -ка, -ху, -каў

карысталюбіва прысл.
карысталюбівасць
[сьць]
“цю
карысталюбівец і карысталіббоц адпаведна -біўца,

-біўцу, -біўцаў; -бца [пц],
-бцу, -бцаў

карысталіюбівы
гарысталюбна прысл.
карысталідбиы

карысталюбества [пств]

карыстанне [нье] -ші
карыстацца пезак., -(юся,
ешся
[сься], -йецца,
-аюцца

карыстаць разм, , пезак.,
, -6е, -ёюць
бю,
карісць сьць] -цю
“карыта “ыце, -ыт і -ытаў
карытападббны
карытца [чц] “ца, -ды, цаў
карыфёй -ёя, -ёю, -ёяў

карыца -цы
карицца раза, незак., карўся, кбрышся [сься],

“рыцца,-рацца

карыць пезак., карў, кбрыш,
“рыць, рым, “рыце, -раць
карйчневы
карычны
карычпявёты
карыялбгія біямл., Зі [ійі]
карыятіда аргіт., -дзе, -д і

“даў
карэ

ваен.,

н.,

нескл.

карбец карэйца,

-цаў

-цу,

карэйка кул. -Эйцы
карэйскі
карэйцы -цаў
карэктар -ра, -ру, “раў
карэктарекая наз.
карэктарскі
карэктна прыся.

карэктнасць [сьць] -цю

карэктны
карэктура -ры
карэктўрны,
карэктіяў -ыва, -иве, -иваў
карэкціраванне [пьпе] -ниі,
-пняў
карэкціравацца незак.,

“ру-

ецца, -руюцца

карэкціраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, руюць
карэкцірбвачны

карэкціроўка -бўцы, -бвак
-ка, -ху,
карэкціроўшчык
-каў
карэкціроўшчыца -цы, -ц
карэкцыя мед, тэх, -ыі
[ыйі], ый
карэл -ла, -ле, -лаў

карэліцкі
Карэліцкі раён Карэліцкага
раёпа
Карэлічы г. п. Гарэліч і
Карэлічаў
Карэлія Карэліі [ійі]
карзлка -лцы, -лак
карэлы -лаў
карэлы прым.
Карэльская Аўтанбмная Савёцкая Сацыялістімчная
Карэльскай
Рэспубліка
Аўтапбмпай Савёцкай Сацыялістычпай Гэспўбліцы

кардльскі
карэлят лінгв., філас. -Яту,
-яце
карэлятар спец., “ра, -ры,

“раў

[сьць]
карэлятыўнаець
лінгв., філас., -цю
карэдятыўны

карэляцыійны
карэляцыя лінгв.,

“ыі [ыйі], -ый

філас.,
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карэн

кастратар

аа

касасабйнпасць ўсьць] -цю
касаелойны

карэн -на, -пе, -аў
кардика. -нцы, -нак
карэнскі

касатар юр., -ра, “ру, -раў
касатка заал., “тцы [цц],

карэны лаў

карбпішча -чы, -ч і чаў
карэнішчавы

карбцне [ньне] зб. -нні
карэнны

карэньчык -ка, -ку, -каў
карбпьчыкавы
незак.,
карэспандаваць

-дўю, -дўеш, -дўс, -дўюць

карэспандінт

-нце

-ита,

[ньце], -итаў

карэспандэитка -тцы [п”ц],
-так
карэспандзицкі

карэспандэнцыя -ыі ўыйі],
-ый
карэта -дце, -Эт
карэтачны (да карэтка)

карэтка тэт., тцы [цц], -так

карэтнік уст., -ка, -ку, -каў
карэтны
карэц карца, -цы, -цёў
карэць незак., -5е, -5юць
Карэя Карэі [эйі]
карэйнка -нцы, -пак
каса -се, -с

каса -сё, хн. косы,-с; з міч.
2, 9, 4--касй

Касаблёпка г., Касаблёпцы
касабланкскі

касаббка прысл.
касабокі
касаббчыцца разм., незак.,
[сься],
-чуся, -чышся

г“тыцца, -чацца

-чу,
незак.,
касаббчыць
-чыш, -чыць, -чаць
касавённе [ньне] -нні
касаварбтка -тцы [цц], -так
касаваты
касавацца незак., касўецца,

“ўюцца

незак.,

касаваць

-ўеш, -ўе, -ўюць

касўю,

касавільна абал., -не, -паў
касавіца -цы, -ц
касавбкасць [сьць] -цю
касавбкі

касавурыцца разх., незак.,
[сься],
“руся, -рышся
грыцца, -рацца і каеўрыцца
хасавурыць разм., незак.,
гру, -рыш, -рыць, -раць і
каеўрыць
касавы

касагбр -ра, -ры,
касалйпа прысл.

“раў

зак., -пў,

-чоў

касачбвыя бат., каз.
каеёкане мат., -са, -се, -саў

каебта -ёце, -ёт

-пёш,

касарка -рцы, -рак
касардты
касаслбй лес., -бю, -бі [ойі]

касёцкі

касёць незак., -ёю, -ёеш, -бе,
-бюць

касізна разм., -нё [зьпе]
касілка -лцы, -лак

касільна -пе, -наў, часцей
касеё

касінёбры -раў, адз. касінёр,

“ра, -ру

касінусбіда [ойі] мат., -дзе,
.

“Д

касір -ра, -ру, -раў
касіркаразм., -рцы, -рак
касірскі
касітэрыт мін., “ыту, “ыце
касіцца незак., кбсіцца, кб(глядзець

скоса,

убок) кашўся, косішся
[сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца
касіць незак., кашу, косіш,

-сіць, -сім, “сіце, -сяць

касія бат., Зі [ійі]

астр., Касіяпёі
Касіяпёя
Де
каска касцы, -сак
каскад -да, -дзе, -даў

каскадзёр -ра, -ру, -раў
каекадны

каскётка -тцы [ца], “так
каслаўка абл., -аўцы

касмабачанне [пьне] -нні
касмаганічны

фіз.,

-паў

“пе,

-на,

касматы разм.
касмафізік -ка, -ку, -каў
касмафізіка -іцы
касмахімік-ка, -ку, -каў
касмахімічны

каемахімія -іі [101]
касмацёние [ньне]

разм.,

-нні

каемалёт -ёта, “ёце, -ётаў

каемалёгія -іі [ійі]
касманаўт -ўта, -ўце, -ўтаў

касмапаўтка -тцы [цц], -так

касмапаўтыка -ыцы
касманбгіР

[цц],

“так
касмапалітызм -му, -ме
касмапалітыка -ыцы
каемапалітінчны
каемаплавальнік -ка, -ку,
-каў
каемапл4ванне [пьие] -ппі
каемапбрт -рта, -рце, -“ртаў
каемапрахбдзец -дла

-ціцца, -цяцца

каемаціць

разм.,

незак.,

-ёчу, -ёціш, -аціць, -4цяць
касмаццё [цьцё] разм, -цці

каемач разм., -ча, -чў, -чоў
касмачы разх., -чоў
касметалбгія

[ій1]
касмётык

[сьме]

-іі

[сьме] -ка,

[цц],

“ку,

-каў

касмётыка [сьме] -ыцы

касметычка [сьме]
“ды [цц], -чак
каеметычны [сьме]
касмічны [сьмі]

разм.,

касмблаг -га, -гу, -таў
касмыкаваты

касмыліна разм., -не, -н

каемыллё [льлё] -ллі
касмиль і каемік разм.,
адпаведна “Я, -лі, -лёў;

-ка, -Еў, -кбў
каенёць [сьне]

незак., -бю,

“веш, -ёе, -ёюць

каснік [сьні] -ка, “Еў, -кбў

каснічбк [сьні]

-чка, -чку,

-чкбў
Каспій [сьпі] Каспію, Кас-

піі [ійі]
Каспійскае мбра [сын] Кас-

пійскім моры
кассё [сьсё] кассі, мн. кбесі, коссяў:. а ліч. 8, 8, Я --

каста

[й
каемадрбм -ма, -ме, -маў
касмадрбмны
касмалагічны

-тгцы

пезак.,

кассі і касільна

касмагонія -іі [ійі]
касмаграфічны уст.
касматрафія уст, чі

-дпу, -дцаў

касматроий

-беш,-бе, -бюць
каемаціцца разм.,

каеёц касца, -цу, -цоў

сяцца;

касматасць[сьць] зцю

каемацсць разм.з» невак., -ёю,

касётны фота, ваен.

касмапалітка

а, -діём, -пяцб, -пўць і
касянўць

каейч заал. бат., -ча, “ч,

Юю»
касмапаліт -іта, -іце, -ітаў

касалапасць [сьць] -цю
пнезак., -плю,
касадапіць
“піш, -піць, -пяць
каегалапы

касапўць

-так
касаўё абл., -ўі [ўйі]
касацыйцы юр.
касацыя -ыі [ыйі], -ый

касмапсіхблаг -та, -гу, -гаў

-сце

[сьце],

-ст

і

ўстаў

каставасць [сьць] -цю

каставы

кастаёда -дзе
касталбм бат., -му, -ме

кастаньбты -бт і -бтаў, адз.
кастапьёта, “ёце

кастапраў уст. -ава, -4ве,
-аваў
кастарз -за, -зе, -заў

кастарэзны
кастлявасць [сьць] -дю
кастлявы
кастбр тэкст., -ру, “ры
кастбравы

кастра -ры
кастрабстбн -ту, -ие
кастравы

часцей

кастрывы

Кастрамаг., Кастрамё
0.
кастрамекі
кастрат -йта, -аце, -атаў
кастратар -ра, -ру, -раў

катлавіна
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марыя.
кастрацыя

кастрацыя -ыі [ыйі]
кастрбвы
[сьць]
каструбаватасць
разм., цю
каструбаваты разм.
каструлька -льцы, -лек .
каструльцпік -ка, -ку, -каў
кастрўльніца -цы, -Ц

каструля -лі, -ль
Кастрйг., нескл.
,
кастривы і кастравы
кастрираванце [пьце] -ипі
кастрираваны
кастриравацца незак. -руецца, руюцца
кастрираваць зак. ў незак.,
-рую, -руеш, -руе, руюць
кастрыца -цы
кастрицавы
кастричнік -ка, -ку, -каў
кастрычніцкі
кастричны (да кастрыца)
Кастілія Кастыліі [іё]
касткіль тэх., -ля, -лі, -лёў
кастыльны 792.
каетыльскі
кастыляць разм., незак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць
кастэлян уст., -на, -не, -наў
кастэлйцка -нцы, -нак
кастэт -Эта, -зце, -этаў
каеўрыцца разлм., незак.,
[сься],
-руся, -рышся

“рыцца,

-рацца,

часцей

касавўрыцца
каеўрыць разм., незак., -ру,

-рыш, -рыць, -раць, час-

цей касавўрыць
касцёльны [сьце]

каталбсг -бга, -бзе
-бгаў

-каў
0,
касцявіх [сьця] .
касцяк [сьця] -ка, -ку, “коў

Каталбнія Каталоніі [йі]

касцяцёць

незак,

[сьця]

-бе, -ёюць
касцяпіцы (сьця] -ц, адз.
касцяніца, -цы
касцянічны (сьця]
касцянка [сьця] -нцы, -нак
каецяцы [сьця]

разм.,

[сьця]
касцяшка
шцы, -шак
касы і кбсы
касішка -пцы, -пак

касяк -ка, -кў, -коў

,
касякбвы
касянўць зак., -иў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць,
часцей касапуць
каеячны
кат ката, каце, катаў
катавальны

катавённе [ньне] -нпі, -нняў
катаваны

катавасія -іі [ійі]
катавацца незак., катўецца,

“ўюцца

незак, катўю,
катаваць
“ўеш, -ўе, “ўюць
катаклізм кніжн., -му, -ме,
-маў
катакбмбы -баў, адз. катакбмба, -бе
каталагізавацца хезах., -зў-

касцёва-сустаўны [сьцё]
касцёватуберкулёзны [сьцё]

каталагізаваць зак. і невак.,

касцёвы [сьцё] разх.
касцёл [сьцё] -ла, -ле, -лаў

каталагізацыя -ыі [ыйі]
разм.,
[шк]
каталйжка

каецёр [сьцё] кастра, -ры,
“роў
каецёршчык [сьцё] горн.,
-ка, -ку, -каў

касціна [сьці] разм., -нё
хасцісты [сьці]
касцюкбвіцкі [сьцю]
Касцюковіцкі раёл [сьцю]
. Касцюкбвіцкага раёна

Касцюкбвічы [сьцю] г., Касцюкобвіч і -чаў
касцдюм
[сьцю] -ма,

-ме,

-маў
.
каецюмёр
[сьцю] тэатр.
“ра, -ру, -раў
касціююмёрка [сьцю] тэатр.

разм., -рцы, -рак

касцюмёрная [сьцю] наз.
касцюмёрны [сьцю]
касцюміравание
[сьцю]
[пьпе] -пні
каецюміраваны [сьцю]
касцюміравацца
[сьцю]

зак. і незак., -руюся, -ру-

ешся [сься], -руецца, -руюцца
касдюміраваць [сьцю] зак.

-зую, -зўеш, -зўе, -зуюць

каталагізатар -ра, -ру, -раў
-кцы [шц], -как

каталёктыка лі7., ыцы
каталектычны літ.
каталепсічны
каталёпсія -іі [ійі]
каталёптык разм., -ка, -ку,

-каў
каталептычка разм.,

[цц], -чак

“чцы

каталептычны
каталіз зім. -зу, -зе, -заў
каталізаваны

каталізаваць гім., зак. і не-

зак., -зўю, -зуеш, -зўе,
-аўюць
каталізатар гім. -ра, -ры,

..
ў.
ва
каталік -ка, -ку,

цей катблік
каталікбе царк,

-саў

каталожная наз.
каталбжны
каталбнец -нца, -нцу, -нцаў
каталбнка -нцы, -нак
каталбнскі
каталбицы -цаў

каталь -ля, -лю, -лёў

катамарён

-не,

жхар., -на,

-наў
катангене лат, -са, -се, -саў
катанізавацца тэкст., зак. і
незак., -зуецца, -зўюцца

катанізаваць зак. іё незак.,
-аўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
катанізатар -ра, -ры, -раў
катапізацыйны

касьба [зьб] -бё,

ецца, -зуюцца

каецёвамазгавы [сьцё]

і -бту,

і незак., -рую, -руеш, -рУе,
“руюць
касцюмны [сьцю]
касцюмчык [сьцю] -ка, -ку,

-коў, час-

-са, -ее,

каталітычны гім,

каталіцкі царк.
каталіцтва -ве

каталіцызм -му, -ме

каталічка -чцы [цц], -чак
каталка -лцы, -лак

катанізацыя -ыі [ыйі]
катанін -ну, -не
катанка спец., -нцы

катанне [ньне] -нні
катанўць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -пём, -няцё,
-аўць
катаны тэг.

катаптрычія фіз.
катапўльта
-льтаў

-льце,

-льт

катапультавённе

ё

[ньне]

-нні
катацультаваёцца зак. і не-туешся
-туюся,
зак,

[сься], -туецца, -тўюцца
катапультаваць зак. і незак., -тўю, -тусш,
-туюць
катапультны

-туе,

катар мед., -ру, -ры, -раў
катаракт ав., -кта, -кце;
гідр., -кту, -кце

катаракта ж1:е9., -кце
катаральны хед.
катарга -рзе
катаряіанін -па, -не, мн. катаржапе, -п
катаржанка -нцы, -нак
кёатаржпа прыс.
катарянік -ка, -ку, -каў
катаржніца -цы, -ц
катаряны

катастрафічна прысл.
[сьць]
катастрафічнасць
-цю
катастрафічны
катастрбфа -фе, -ф
катаў
катаўекі
катаўства -ве
катафалк -ка, -ку, -каў
катафарэз г2іх., -зу, -зе

катйх бат., -аха, -асё, -ахоў
катахрэза лінгв, -зе
катацца кезак., -фюся, -аешся [сься], -йецца, -аюцца

катаць незак., -4ю, -аеш,-ае,
-аюць
каташкаквётныя бат., наз.

каташбк -шка, -цеў, -шкоў
катлавён -на, -не, -паў
катлавіпа -пе, -и
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катлавінны

каціць

аа

катлавінны

катэхізіс царн., -са, -се, -саў
каузальнасць [сьць] -цю
каузёльны
кауцкіянец паліт,
-пца,

катлётны
катабвы
Катмацдў г., л., пескл.
катмандўскі
катбд фіз., -да, -дзе, -даў
катодны фіз.
катбк катка, -ку, -коў
катблік -ка, -ку, -каў і ка-

“нцу, -нцаў
кауцкіянскі
кауцкіянства -во
каўбаса -сё, мн,

катлапўнкт -кта, -кце, -ктаў
катлёта -ёце, -ёт
катлётка -тцы [цц], -так

талік

катбптрыка фіз., -ыцы

катбрае зайлм., Р -рага, Д
“раму, Т-рым
катбрая зайх., Р -рай і-рае,
ДЛ -рай, В -рую, Т -рай

і -раю
катбры зайх., Р -рага, Д
-раму, ТМ -рым
Р
катбры- пббудзь займ,
катбрага-нёбудзь, Д катб-

раму- нёбудзь, ТМ катобрым-нёбудзь
катбрыя займ., РЛ -ых, Д
зым, Т -ымі
катоўня -гпі, -няў

катран заал., -на, -пе, -паў;
катранавы
катрыпка -нцы, -нак

катриншчык -ка, -ку, “каў
катриншчыца -ды, -ц
катрн літ., -на, -не, -наў
катурныгіст., -наў, адз. катурн, -на, -не
хатўрхаць
разлм.,

незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
катух -уха, -усё, -ухбў
тэх.

катушка -ццы, -шак

катушбк -шка, -шку, -шкоў
катыён фіз., 2ім., -ну, -не,
-наў
катыённы
катыльён -па, -не, -наў
катыяніт фіг, зім., -іту,
“іце, -ітаў
катэгарычна прысл.
катэгарычнасць [сьць] -дю
катэгарычны
катэгарыяльны філас.
Катэгат Катэгата, Катэгаце
катэгацкі

катэгдрыя -ыі [ыйі], -ый
катэдж -джа, -джы, -джаў
катэпбід [ойі] лмат., -да,

дзес, -даў

,

катэр -ра, -ры, -раў
гатэрнік ваеп.,, разм. -ка,
-ку, -каў
катэрны
катэт мат., -эта, -эце, -этаў
катэтбметр фіз., -ра, -ры,

“раў
катэтэр мед., -ра, -ры, -раў
катэтарызавацца
пезак.,

“зўецца, -зўюцца
катэтэрызаваць зак. і пезак.,
-аўю, -зусш, -зус, -зуюць

катэтэрызацыя -ыі [ыйі]

-ка, -ку,

-каў і кілбаспік
каўбаеніца [сьці] -цы,
і кілбасніца
каўбасны і кілбасны
каўббй -бя, -бю, -бяў
каўбойка -ойцы, -бек
каўббйскі

-ц

ся, -нёшся [сься], -цёцца,
ліёмся, -няцёся, -цудца

каўзанўць разм., зак., -нў,
-нбёш, -нё, -нём, -няцё,
-аўць
каўзёль выкл.
каўзбта рази., -бце
каўка абл., каўцы, кёвак

Каўказ Каўказа, Каўказе
каўказец -зца [сц], -зцу,

каўказка
-зак

[ск]

-зцы

[сп],

каўказскі [ск]
каўказцы [сц] -цаў
каўкаць абл.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
каўкнуць абл., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
Каўпае г., Каўнаса, Наўнасе
каўнаскі
каўнёр каўняра, -ры, -роў
каўнёрык -ка, -ку, -каў
каўнярбвы
каўпак -ка, “ку, -кбў
каўпачбк -чка, -чкў, -чкоў
каўпер тэг., -ра, -ры, -раў
каўперны
каўстык 2ім., -ку
каўстыка фіз., ыцы
каўстычны гім., фіз.
каўтануўць ; каўтаўць абл-,
зак.,

для

абодвух

-нў,

-пёш, -нё, -пём, -няцё,
-аўць
каўтаць абл. незак., -4ю,
-Зеш, -йе, -йюць
каўтбк абл., каўтка, -кў,
-кбў

каўтун мед., -нё,, -аб; (пра
валасы) га, -нё; мн. каўтупы, -пбў
каўчук “ку, -коў
каўчукавбд -да, -дзе, -даў
каўчукавбдства [цтв] -ве

каўчукавддчы [чч]
каўчукавы
каўчуканбе бат., -са,
“саў

гаўчуканбепы

каўчуканбсы бат, -саў

каўчуг -та, -гу, таў

кафёйніца -цы, -ц
кафсйпы
кафельны

кафельшчык -ка, -ку, -каў
кафельшчыца -цы, -ц

каўзанўцца разж., зак., -пў-

-гзцаў

бат., -ну, -не

кату шачны

-с і кілбаед
каўбасная каз.
каўбасцік [сьці]

каўбасы,

каўшбвы
кафалічны кніжн.
кафедра -ры, -р і -раў
кафедральны царк.
кафсін [ейі] -ну, -не
кафёійная наз.
кафёйнік -ка, -ку, -каў

-се,

кафетэрый -ыя, -ыі [ыйі],
“ыяў
кафізма царк., -ме
кафліна раз.м., -не, кафля -лі, -ляў
кафайяны
кафтан -на, -не, -наў і кап-

тан
кафтанны
кафэ н., нескл.
кафэ-малбчная
каф5-марбжанае
кафэшантан -на, -не, -наў
кафэшантанны
кафяварачныі кававарачны

кафяварка -рцы, -рак і ка-

ваварка
кафяварны і кававарны
кафямблка -лдцы, -лак і кавамблка
каханак разм., -нка, -нку,
-нкаў
каханая наз.
кахёнка разлм., -нцы, -нак
каханне [ньне] -нні
каханы
кахацца незак., -ёюся,:-бешся [сься], “бецца, -4юцца
кахаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

кахёксія жед., -і [1114]
Кахётыя Кахётыі [ыйі]
кахецінец -пца, -нду, -нцаў
кахецінка -нцы, -пак
кахеціпскае наз.
хахецінскі
кахецінцы -цаў
кахінхінка с.-г., -нцы, -нак
кахінхінекі
кацавёйка -ёйцы, -ёек
кацёп уст., -па, -пе, -паў
кацёльная наз.
кацёльны
кацёлыія гні, -няў
кацёльшчык -ка, -ку, -каў
кацёл катла, -лё, -лбў
кацёлка -лдыі качўлка
каціны
каціныя заал., наз.

каціравацца кезак., -руюся,
груспся [сься], -руецца,
,
“руюцца
і незак,
зак.
каціраваць
“рую, “руеш, -руе, “руюць
кацірдвачны,

,
,
кацірбў га -бўцы
каціцца незак., качуся, коцішся

[сься],

-піцца,

-цімся, -ціцеся, -цяцца
каціць незак., качу, кбціш,

квакиуць
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кацюша

коціць, кбцім, кбціце, коцяць
кацібша (зброя) -шы, -ш.
кацялбк -лка, -лку, -лкоў
кацяшцца гезак., кацёніцца, -пяцца

,
л
к
с
а
н
з
о
р
ё
н
я
ц
а
х
і
я
н
я
ц
а
к
для абобву2т РДМ “няці,
,
ят
-п
,
ы
т
Я
а
.
н
м
,
м
ё
ц
Т
-пятам, нятамі, -нятах
качаванне [ньце] -ниі
пезак, качўю,
качавёць,
зўеш, -Уе, -ўюць

качавы
качагар -ра, “ру, -раў
качагарка -рцы, -рак
качагариы
качагарыць разм. незак,
-ру, “рыш, -рыць, -раць
качалка -лцы, -лак

качар -ра, -ры, -раў
качарга грзё, мн. качэргі,
-т і таў; з ліч. 8, 98, Ё-качаргі
качарэжка [шк] -кцы [шц],
“жак

качарэжнік -ка, -ку, -каў
качацца незак, -аюся,: -беш-

ся [сься], -децца, -ёюцца

качаць незак., -аю, -аеш,-ёе,
-йюць
качачніца -цы, -ц
качка “чцы [цц], -чак

качканбе заал., -са, -се, -саў
каёчка-свіязь заал, кёчцысвіязі [цц], качак-свіязеў
качўлка, разм. -яцы, -лак,
часцей кацёлка
качўр абл., -ра, -ры, -раў
качуча -чы

Кашкадар'я Р., Кашкадар'і
кашкаец -ёйца, -айцу, -ай-

,

кашлатасць [сьць] -цю
кашлаты
кашлаціць. разм., незак,

лёху, -аціш, -ёціць, -йцяць
кашлянне [ньне] “ні
кашлянўць зак., гну, гмбш,
пб, -нём, -пяцё, -аўць

кашляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
кашма -мё, мн. кбшмы,

-маў; з ліч. 9, 8, Я- кашмы
кашмар -ру, -ры, -раў
кашмарна прысл.
кашмарнасць [сьць] -цю
кашмарны
кашмілби тэкст., -ну, кашмілбнавы

Кашмір

Кашміра, Кашмі-

ры
кашмір тэкст., -ру, -рыі кашамір
кашміравы і кашаміравы,

кашмірбвы

кашмірац -рца, -рцу, -рцаў
кашмірка -рцы, -рак
кашмірбвы тэкст., часцей
кашмірбўка
-бвак

паз.

-бўцы,

кашмірцы -цаў
кашнэ н., нескл.
кашиб н., нескл.
каштаванне [ньце] -ші
каштаваны
каштаваць кезак., (спрабаваць на смак) каштўю,

качэўніца -цы, -ц
качэўніцкі
качэўніцтва -ве
качэўны
каша 4цы, яц

-ўсш,

кашавар -ра, -ру, “раў
кашаварка -рцы, -рак

катаварны
кашавария -пі, гпіяў
кашаварыць разм., іезак.,
“ру, -рыш, -рыць, -раць
кашавіі гіст. прым., наз.
кашалёк-лька, -лькў, -лькбў
-бта,

разл.,

кашмірскі (да Кашмір)

качэльны
качэўе -ўі [ўйі], -“ўяў
качэўнік “ка, -ку, -каў

-бтаў

кашкадар'інскі

кашміравы

качблі -ляў

заал.,

кашара -ры, -р
кашачы часцей кашэчы
Кашгар г., Кашгара, Кашгары
кашгарекі
кашка “шцы, -шак

кашкайка “ёйцы, -ёек
кашкайцы -цаў

качаны
качанбвы
качапы
качаня і качанё рознаска»
для абодвух РДМ “пяці,
Т -нём, мн. -няты, -нят,
лйтам, -нятамі, -пятах

кашалот

кашар аба., -ра, -рЎ, -роЎ

даў,

качалкі -лак
качан-па, -неё, -ноў
качённе [ньпе] -иині

качына -пе
качінны
качиныя заал,

кашаль кашлю, -лі
кашалькбвы
кашамір тэкст», “ру, -Ры,
часцей кашмір
кашаміравы часцей кашміравы, кіашмірбвы
кашапілевыгім.
кашаніль гаал., -ллю [льлю]
кашанільты заал.
.
кашападббны

-бце,

“уе, зўюць;

Смець

цану) -ўе, -ўюць
каштан (дрэва) -па, -не,
“паў; (драўніна і зб.) -ну,
“не
каштанавы
капітаріс -са, -се, -саў
каштарисна-«фінансавы
“каштаріены
каштоўнасць
[сьць] -пю,
-цей

каштоўны

кашуб -ба, -бе, -баў

кашубка [цк] -бцы [цц],
-бак,
кашўбскі [пск]
кашўбы -баў
кашулька -льцы, -лек
кашўльны

кашуля -лі, -ль

кашчавасць [сьць] -цю

кашчавы
кашчўцны часцей кашчўцственны
кашчунства -ве
кашчўнстваваць

незак.,
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
кашчуўнственныі кашчўпны

кашчэй міф. і разм., бя, -Зю

кашэль кашаля, -лі, -лёў
кашэнне [ньпе] -нні
кашрнырэл.

кашэчы і кашачы
-нце
-ита,
казфіцыёит
[ньце], -нтаў
каюк (лодка) уст., -ка, -кў,
(канец, смерць)
-кбў;

разм., м., неска.
кар -ра, -ру, -раў
кабта мар. каюце, каібт
кагот-кампйёнція хар., каюткампапіі [ійі]
каютны
каяк мар., -ка, -ку, -кбў
каянне [ньпе] -нні
каяцца незак., каюся, ка-

ешся [сься], каецца, ка-

юцца

квага заайл., газе, -йг

квадра -ры, -раў

квадрант лат., тэг.,
-нце [ньце], -нтаў

-нта,

квадрантавы
квадрантны

квадрат -йта, -ёце. -йтаў
квадратна-гнездавія
квадратны
квадратура -ры
квадрацік -ка, -ку, -каў
квадріга гіст., -ызе, -яг

квадрыльёй -на, -не, -паў
квазар астр., -ра, -ры, -раў
квазівучбны
квазізорка астр., -рцы, -рак

квазізбркавы
квазінавукбвы
квазіспецияліст разм., -ста,
-сце [сьце], -стаў

квазічасціца

[сьпі]

фіз.

-цы, -ц

квак выкл.
кваканне [пьпе] -апі, зшяў
і квбканне
квакаць незак., -аю, -асш,
-ас, -аюць і квбкаць

кваква заадл., -ве, -ваў

квакер рол, -ра, -ру, -раў
квёцерка -рцы, -рак
квакерскі
квакерства -ве
квакнуць зак, -пу, -пеш,
“пе, “нуць
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квактание

ксльня

квактанне [ньне] -нні ёі
,
квахтанне
квактёць пезак,
квакчу,
квбкчаш, -ча, -чам, -ча-

кватарў'ёрскі
кватармайстар
“траў
кватацыя эю,

квактўха -ўсе, -ўх і квахтуха
квакша заал., -пы, -шаў
квалітатыўны кніжн.
кваліфікавана прысл.

кватрачэнта хмаст., літ., н.,

це, -чуць і квахтаць

[ыйі]

-ыі

кватэрапаймальнік -ка, -ку,

-каў
кватэранаймальніца -цы, -ц
кватэрка памянш. і уст,
-рцы, -рак
кватэрмайстар “тра, -тру,
-траў

кваліфікавацца зак. і не-кусшся
-куюся,
зак,
[сься], -кўецца, -куюцца
кваліфікаваць зак. і незак.,

кватэрны
кватэрныя паз.
квахтанце [цьце]
квактапне

-кў, -кўсш, -кўе, -кўюць
кваліфікаціяйны
кваліфікацыя -ыі [ыйі], -ый

квапт фіз., -пта, -нце [цьце],
-нтаў

лпі

і

квахтаць незак., квахчу,
квбхчаш, -ча, -чам, -чаце,

квантавамеханічны
квантавённе [ньне] -шпі

-туць і квактёць

квахтуха -ўсе, -ўх і квактўха
квач -ча, -чы, -чоў

кваптавы

кваптамётр -ра, -ры, -раў
Кваптўн Бвантуна, Кваптўпе
квантуискі
кваптытатыўны кніжн.
незак.,
[сься],

паліт,

нескл.
кватэра -ры, -р

кваліфікаваны

квапіцца
лішся

-тра, -тру,

квачык -ка, -ку, -каў

квашаніна разм., -пе
квашанне [ньне] -пні
квашаны

-плюсЯ,
-піцца,

Кве-

Евеббк г., Квебёка,
бёку
квебёкскі

-пяцца

квапіць разм., незак., -плю,
-піш, -піць, -ПЯЦь

квершлаг горн., -га, -гу, -гаў

кваппа разм., прысл., часцей сквёпна
разм.
[сьць]
квапнасць

квёстар -ра, -ру, -раў

квёпны разл., часцей сквёп-

кветалісцік [сьці] бат., -ка,

-дю, часцей сквапнаець
ны

кварк фіз., -ка, -ку, -каў
кварта -рде, -рт і -ртаў
квартал -ла, -ле, -лаў
квартальны
квартэт муз. -бта, -эце,
-Этаў
квартэты
кварц лін. і разм., -цу, ды
кварцавы
кварцыіт мін., -ыту, -ыце,
-гытаў
кварцытавы мік.
квае -су, -се; (пра гатункі)
квасы, -соў

квасавар -ра, -ру, -раў
квасаварцы
квасаварня -рпі,

-рапь

і

-рияў

кваеаварэпне [пьне] -нпі

квасіцца незак., -сіцца, -сяц-

ца
квасіць незак., -йшу, -асіш,
гасіць, -асяць
хваепы

квасбк -ску
кватараваць пезак.,

“рўсш, -рўе, -рўюць

-рўю,

кватарант гіта, -нце [ньце],
-птаў
[нц],
кватарантка лцы
-так
кватарапцкі

кватар'ёр -ра, -ру, -раў

квестура -ры
квет паэт., -бта, -ёце, -ётаў
кветабд заал., -да, -дзе, -даў

-ку, -каў

кветалбжа бат., -кы, -ж

кветанбжка [шк] бат., -кцы
!
[шц], -жак
кветанбеныбат.
кветаразмяшчэнне

[зьмя]

[пьпе] -нні
памянш -ласк.,
квётачка
-чцы, -чак
квётачніца -цы, -ц
квётачны

квбтка -тцы [цц], -так
кветкавбд -да, -дзе, -даў
кветкавбдсетва [цтв] -ве
кветкаводчы [чч]
квёткавы
квётпік -ка, -ку, -каў
квётнікавы
квбцець -пцшю [цьню]

квістызм філас., -му, -ме

квістыст -ста, -сце [сьце],
“стаў
квістычны
квіпта муз., -пце [пьце],
літ і -нтаў
квіцтал (мера вагі) уст.,
-ла, -ле, -лаў

квінтыльён -ца, -пе, -наў
квінтэсбнцыя кпіжн.,, -ыі
,
Тыйі]

квінтэт муз., -бта, -Эце, -Этаў
квіпраквб и., песка.
квірит гіст. -ыта, ляце,
-ятаў

квіт разм., квіта, квіцё, кві“
'
тоў
квіта разм., прысл.
квітанційны

квітанцыя -ыі [ыйі]
квітацца разм., незак., -4ю-

ся, -4ешся [сься], -асцца,
-дюцца
квітиённе [пьце] -шпі

квітиёць кезак., -ёю, -ёсш,

-60, “ёюць
квітибючы
квітбк разм., квітка, -ку,
“кбў
квіты разл.
квбканцне [ньне] -ппі, часцей кваканне
квбкаць кезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць, часцей квакаць
квбла прысл.
квблаець [сьць] -цю
квбліцца разх., незак., -люся, -лішся [сься], -ліцца,

-ляцца
квблы
квбрум -му, -ме, -маў
квбта квоце, квот
квэцаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
квяціста прысл.

квяцістасць
квяцісты

[сьць] -цю

кеб -ба, -бе, -баў
кёгель палігр., кёгелю, -лі
кегельбан спарт., -на, -не,
-наў
кёгельны
кёглі -ляў, адз. кёгля, -лі
кедр (дрэва) кёдра, кёдры,
кёдраў; (драўніна і зб.)
ДВУ, -ры
кёдравы
кёдраўка заал., -аўцы, -авак
кедрач разм., -ча, -чы, -чоў
кедрбўнік -ку, -каў
кёды кёдаў, адз. кед, кёда,
кёдзе
Кейптаўн г. Кейптауча,
Кейштаўне
кейптаунпскі
кейф разм., жарт., -фу, -фе
кейфаваць рагм., жарт., незак., кейфўю, -ўеш, -ўе,
-гўюць
кеке -са, -се, -саў

кекубк (танец) -ка, -ку
кёлар уст., -ра, -ру, -раў
келёйпа прысл.

келёішаець [сьць] -цю

келёйшік уст., -ка, -ку, -каў
келёйпіца уст., -цы, -ц
келёйны
кслёрыя бат. -ыі [ыйі]
кёліх -ха, -ху, -хаў

кёлая [льляў -ялі, -лляў
кбльма -ме, м і -маў ё кбльня

кёльнер -ра, -рУ, граў

кёльнерка -рцы, -рак
кёльня

-пі,

кёльма

-няў,

часцеі

кілечны
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хсльт

кельт кёльта, кёльце, кбль-

лаў
кёльтыгіст., -таў
кёльцкі

кёрчанскі
кёсар гіст. -ра, -рУ, граў
кёсараў уст., кніжн.
кесбн слеу., -па, -нпе, -наў

Кембрыдж г., Кёмбрыджа,
Кембрыджы
кёмбрыджскі [тшск]

.
гкесбины
кесбншчык -ка, -ку, -каў

,
кёмераўскі
кёміць разм., незак., кемлю, кёміш, кёміць, кё-

кётка -тцы [шц], -так

кембрыйскі геал.
Кемерава г, н. Кёмераве

мяць
кёмліва

і

кёмка,

кёмна

прыса.

кёмліваець і кёмкасць, кёмпасць [сьць] для ўсіх
гдю

кбмлівы і кёмкі, кёмны
кёмпінг -га, -ту, гаў і кЭмпіПг

кёмпінгавы ёі кэмпінгавы

кет кёта, хёдо, кётаў
кбта заал., кёце
кёбтавы заал.

кетмёнь -ия, -ні, -няў
кетбн 2ім., -ну, кетбнавы

кетч спарт., -ча [чч], чы
кетчыст [чч] -ста, -сьце
[сьце], -стаў
кёты кётаў

кефалевы
кефалепадббныя заал., наз.
кефаль загал., -ллю [льлю],
-лей
кефальны

кёбцар зааг., разм., -ра, -ры,

кефір -ру, -ры

граў
кёпарка заал., разм., -рцы,
-рак

кёцкі

кенатрбн радыё, -па,
-паў
кепатронны
кенаф бат., -фу, «фе

-не,

кенгурў х., нескл.
кендыр бат., -ру, -ры

кеніец -ійца, -ійцу, -Ійцаў
кевійка -ійцы, -іек
кенійскі
кенійцы -цаў
Кенія Кёпіі [ійі]
кентаўр -ра, -ры, -раў
Кентукі г., х., нескл.
кептукскі
кёпачны
кёпікі разл., -каў
кёпка кёпцы, кёпак
кёпска прысл.
кёпскі
керагаз -за, -зе, -заў

разм.
незак.,

[сься],

Кёльн г., Кёльна, Нёльце
кёльнскі
Кзыл-Арда [г] г., Кзыд-

Ардзё
кзыдл-ардзінскі [гз]
кіберпетызаваць зак. і незак., -зую, -зўеш, -зўе,

керамік -ка, -ку, -каў

керамічны

-нцы,

кераншчына гіст., -пе
кератит хед., -мту, -мце
керацін біял, “пу,-пе

кёрзавы часцей кірзавы
кери спец., -пу, -не
еёрпер спец., -ра, -ры, -раў
кёрпацца
незак,
-аюся,

-асшся
[сься], -аецца,
гаюцца
кёрпаць кезак., -аю, -аеш,
лае, -аюць
керхаць разм., пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
Керчг., Ебрчы

кідка [7к] разм., -дцы [цц],
-дак
кідкасць

[ткасць]

разх.,

-цю

кідкі [тк] разм.
кідком [тк] разм., прысл.
кідбк кідка [тк], -кў, -нбў
Кіеўг., Кіева, Кіеве
Кіеўская Русь гіст. Кіеўскай Русі
кіеўскі

кіёк кійка, -ку, -іоў
кіёск -ка, -ку, -каў

Кіёта г., м., нескл.
кіёўка абл., -ёўцы, -ёвак
кіёцкі
кіёчак -чка, -чку, -чкаў
Кіжы в., м., нескл.
кізельгур геал., -ру, “ры
кізіл бат., -лу, -ле
кізілавы
кізілавыя бат., наз.

кізільны
.кізЯк -ку, -коў
хізякбвы
кій кія, кіі [181],
кіёў
кіке спарт., -су, кіксаваць

мн. кіі,
незак.,

спарт.,

кікоўю, -ўеш, -уе, -ўюць
кіл мін., -лу, -ле
кіла разм., -лё, мн. кілы,
кіл і кілаў
кілават эл., -ата, -ёце, -атаў;

кібітка -тлы [цц], -так

-вбльт
кілагёрц фіз., -ца, -ды, -цаў;

кібернетызацыя -ыі [ыйі]
кібернётык -ка, -ку, -каў

-льтаў;

ся [сься], “4ецца, -4юцца
ківаць , Незак., -дю, -аеш,
-ае, -Аюць

Ківач вадаспад, Ківача, Ківачы

ківі- ківі

керамікавы

-4е, -бюць

кібериётыка -ыцы

-зўюць

ківер ра, -ры, -раў

кераміка -іцы

-аеш,

(пры падліку) -Ат
кілават-гадзіша эл., кілаватгадзіне, кілават-гадзіп
кілавольт эл., -льта, -льце,

ківённе [ньне] -нні
ківацца зіезак., -аюся, ўбеш-

керамзіт 6у9., -іту, -іце
керамзітабстбн -пу, -пе
керамзітабетбнны
керамзітавы

“пак

кёчуа н., нескл.
[ньне]
кёшканне
-нні
разм.,
кёшкацца
-аешся
-аюся,

кібернетычны
кібітачны

кёпі н., нескл.

-аю,

кізільнік -ку

-аецца, -аюцца

кенгурбвы

кбранка уст., разм.,

кефірны

кідаць незак.,

заал,

ж.,

нескл.

ківок кіўка, -ку, “кбў
ківбт царк., -бта, -бце, -бтаў
Кігалі г., м. неска,
кігальекі

кігікаппе [пьпе] -ші
кігікаць хезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
Е
тгітцуць зак., -пу, -неш,
“не, «пуць
кідёльнік, (спартсмен) -ка,
ку, -каў
кідальніца -цы, -ц
кідальцы

кіданне [ньне] -ппі

кідацца тезак., -аюся, -асш-

ся [сься], -аедцца, -аюцца

кідаць пнезак.,
-ае, -аюць

-аю,

-асш.

(пры

падліку)

(пры падліку) -гёрц
кілаграм -ма, -ме, -маў;
(ары падліку) “грам і
“грамаў
кілаграмамётр фіз., -ра, -ры,
.
граў.
кілаграм-калбрыя фіз, кілаграм-калбрыі [ыйі], кілагрём-калбрый
кілаграмёвы
кілакілаграм-сіла спец,
грам-сілы, кіпаграм-сіле
кілалітр -ра, -ры, -раў
кіламётр -ра, -ры, -раў
кіламётравы і кіламетрбвы
кіламетраж зеў, гкы
кіламстрбўка разх.,

-оўцы,

-бвак
кілатбна -не, -

кілбаей -сё, мн. кілбасы, -с,
часцей каўбаса
-ка, -ку,
кілбаепік [сьці]
-каў, часцей каўбасніе
кілбасніца [сьні] -цы, -ц,
часцей каўбасвіца
кілбаены часцей каўбасны
кілечны
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кілзаць

кіпкац
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кілзёць кнезак., -ёю, -деш,
гае, -аюць
кілім -ма, -ме, -маў
кілімавы
вугкан, м.
Ііліманджара
неска.
кіліманджарскі

кілімшчык -ка, -ку, -каў
кілімшчыца -цы, -ц
кілішак -шка, -шку, -шкаў
кіло

н.,

разм.,

несьа.

кіль -ля, -лі, мн. кілі, -лёў
кіль г., Кіля, Кілі
кільватэр жар., -ра, -ры,

“раў

кільватэрпы

кілька -льцы, -лек
кільскі
кілявёание [пьпе] мар., -нні

незак, кі-

кіляваць мар.

люю, -юеш, -оес, -ююць
кілявы мар.
кім займ.
КІМ (Камуністычны Інтэрнацыянал Мбладзі) гіст.,
хм., КІМа, КІМе
кімано н., нескл.
кімберліт горн., “іту, -іце

кімберлітавы

кімвал муз., гіст., -ла, -ле,
-лаў
кімвальны
кімерыйскі
кімерыйцы -цаў

кімбграф

“фаў

-фа,

тэх,

кінааб'ектыў

-ыва,

гываў
кінаабсталяваняе
[пьне] -нні

-фе,

-ыве,

[пст]

кінаагайд -ду, -дзе, -даў
кіцаактріиса -се, -с
кінаакцёр -ра, -ру, граў
кіпаальманах -ха, -ху, -хаў

кінааматар -ра, -ру, -раў
кіпааматарскі
кіцааматарства -ве

кінаапавяданне [ньне] -нні,
-нняў
кіпаапарат -ата, -ёце, -атаў

кінаапаратўра -ры
кіпааператар -ра, -ру, -раў

кінагаядач кіпагледача, -чу,
-чоў

шта,

кінадакумёнт

-нце

[ньце], -итаў
кінадакумеиталіст -ста, -сце
[сьце], -стаў
кіпадакумента лістыка -ыцы
кіпадраматуургія Чі [ійі]
кінадылбгія ні [11]
кіпадэтэктыў

-ыва,

-ываў
кіпаліурпаліст

-ыве,

-сце

-ста,

[сьце], -стаў
кінажуриалістыка -ыцы
кіпазала і кіназал адпаведна -ле, -д ў -лаў; -ла, -ле,

-лаў
кішаздымальны
кішаздымка -мцы, -мак
кіназнаўства -ве
кшазнёўца агульн, м. ДМ
-цу, Т -цам, ж. ДМ -цы,
Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў
кіназнёўчы

кіпазбрка разм., -рцы, -рак
-ыі
[айі]
кіцаіндўстрыя
[ыйі]
кінаінфармёцыя [айі] -ыі
[ыйі]
кінакадр -ра, -ры, -раў
кінакамёдыя гыі [ыйі], -ый

кінакамера -ры, -р
кінакампанія -іі [ійі]
-рта,
кінаканцэрт

“рце,

“ртаў

кінаканцэртны

кінакапіравальны
кішакарціна -пе, -н
кіпакласіка -іцы

кінакрытык -ка, -ку, -каў

кіналётапіе -су, -се

кіналбгія -іі [ійі]
кінаманапблія -іі [181], сій
кіпамантаж -ку, -кы
кінамастацтва -ве
кіцаматэрыял -лу, -ле, -лаў

кінаартыстка -цы

[сти],

кінаатэльё к., нескл.
кінааўтамат
-4та,
-атаў

-ёце,

кіпаафіша -шы, -ш
кінабаявік разу., -баевіка,
-ку, -коў

кіцабўдка [тк], -дцы [цц],

дак

кінавар мін, ж., -р' Юю

кіпавёриы
гіпавытнбрчасць [сьць] -цю
кінагераіня [айі] -пі, -ць

кінагербй -бя, -бю, -бяў

-ста,

-сце

кінапубліцыстыка “ыцы
кінарамён -па, -не, -паў

кінарэжысёр -ра, -ру, -раў
кіпарэжыеўра -ры
кіцарэклама -ме, -м
кіпарэпартаж -ку, -кы,
-яіаў

кінарэпарцёр -ра, -ру, -раў
кіпасейёне -са, -се, -саў
кіпасётка -тцы

Гц],

-так

кінастўдыя -ыі [ыйі], -ый
кіпастўжка

[шк]

-ецы

[шц], -жак
кіпаецэнарый-ыя, -ыі [ыйі],
гыяў
кінасцэнарыст -ста,
-сце
[сьце], -стаў
кінасюжэт -та, -Эце -эЭтаў
кінатвбр -ра, -ры, -раў
кінатрылбгія -іі [ійі], -ій
кінатэйтр гра, -ры, “раў
кіпатбка -5цы, -эк
кіцатбхніка -іцы,
кінаўстапоўка -бўцы, -бвак
кінафабрыка -ыцы, -ык
кінафестываль -лю,-лі, -ляў

-кў-

ецца, -куюцца

кінафікаваць зак. ёў незак.,

-кўю, -кўеш, -куе, -кўюць
кіпафікацыя -ыі [ыйі]
кінафільм -ма, -ме, -чаў
-ыі
кіцафоталабараторыя
[ыйі]

кіпаэпапёя -ёі [ейі]
Кінгетан [нхст] г., Кінг-

-сце

кіпаархіў -іва, -іве, -іваў

кінацубліцыст
[сьце], -стаў

гішаленінілна -не, -н

-ста,

-так

кінапрэса -се

кінакрытыка -ыцы
гіналабаратбрыя “ыі [ыйі]
-ыі
-ыя,
кіналектбрый
[ыйі], -ыяў

кіпанарые -са, -се, -саў

[сьце], -стаў

кіпапрёба -бе,-

кіпафотаплёнка -нды, -пак

-цю,

[сьць]

“ндзе

кінафікавацца незак.,

кінамеханік -ка, -ку, -каў

кінаапбвесць
-цей
кінаартыст

кінапрапагапда
[ньдзе]

кінанавёза -ле, -п
кіпабптыка -ыцы

кіцапавільёц -на, -пе, -наў
кінапалатнб -пё, мн. кінапалбтпы, -палбтнаў і -палацён, -палёцен

кіпапапарама -ме, -м
кіпаперасоўка -бўцы, -бвак
кінаплёначны
кішаплёпка -іды, -пак

кінапраёктар-ра,-ры, “раў
кінапраёкцыя -ыі Дый]

кінапракат -йту, -ёце
кіпапракатпы
кіпапракатчык
-ку, -каў

[чч]

кіпапрамысабвасць
-цю

-ка,

[сьць]

кінахранікёр -ра, -ру, -раў
кінахрбніка цы
кіначасбліе -са, -се, -саў
кішаэкрйн -на, -не, -наў

стана, Кінгстане

кінгстанскі [нхст]
кінгстбй

[пхст]

лмар., -на,

-не, -паў
[ньдзю]
кіндзюк

разм.,

-ка, -ку, -коў
кінематаграфавёць зак. і
незак., -“фую, -фуеш, -фўе,

“фуюць

кіпематаграфіст -ста,

-сце”

[сьце], -стаў

кіпематаграфічны,
кіпематаграфія -іі [ійі]
кіпематбграф -фа, -фе, -фаў
кінематыка фіз., ыцы

кіцематычны”
кіпсекбп -па, -пе, -паў
кінётыка -ыцы
кінетычны
Кішсшма г., Кіпешме
кінжал -ла, -ле, -лаў
кінжальны

кінік філас., гіст., -ка, -ку,
-каў
кінканй бат., -па, -пе, -наў

кіталоў

Зад

АА"
кіно

Кіраўск г. п., Кіраўска, Кі-

кіиб н., нескл.
кіпбшнік разм.,

-ка,

-ку,

гкаў

кінбшны раз.
кінуты

раўску
кіраўескі
Кіраўскі раёп

...
Кіраўскага

кінуцца зак., -пуся, -нешся

раёна
кіргіз -за, -зе, -заў.

кіпуць зак., -ну, -неш, -не,

кіргізка [ск] -зцы [сц], -зак

[сься], -пецца, -пуцца

-туць

Кіншаса г., Кіншасе
кіншаскі
кіншчык разм, -ка, -ку,
-каў
кіняшбмскі (да Кінешма)
кіпа -пе, -п
кіпарые (дрэва) -са, -се,
гсаў; (драўніна і зб.) -су,

-се
кіцарисавы і кіпарыепы
кіпарыеавыя бат., наз.
кіпённе [ньне] -нні

кіпень -пню і кіпепю, -пні

і кіпені
кіпецень абл., -петию, -петпі

кіпець разм.,

яў
пц
кіпёць незак.,

ця,

-цці,

А
-плю, -піп,

Кіргізія Кіргізіі [ЁЎ

.

Кіргізекая Савёцкая Сацыялістічная Рэспубліка Гіргізскай Савёцкай Сацыя-

лістычнай Рэспубліцы
кіргізскі ўск]

кіргізы -заў
кірза -зе
кірзавы і кёрзавы
кірка -рцы, -рак

кіркавы

кіеларбдзісты

кісзарбдны

кісла-салбдкі [тк]

кіслата -ацё, мн. кіслбты,-т
кіслатамёр -ра, -ры, -раў

кіглёй [сьле] прыс.
кіслёйшы [сьле]
кіглёць [сьле] незак., -ёа,
-ёюць
кісліна [сьлі] -не
кіслінка [сьлі] разм., -нцы
кісліца [сьлі] бат., -цы
кісліць [селі] незак., кіслю, кісліш, -ліць, -лім,
-ліцё, -ляць
кіслічны [сьлі]

кіслічныя [сьлі] бат., наз.

.

кірказби бат., -ну, -пе, -наў
кірказбнавыя бат., паз.

кіркаматига -ызе, -ыг
кірмаш -шу, -шы, -шоў
кірмашаваць незах., -шўю,
-шўеш, -шуе, -шўюць

кірмашнік -ка, -ку, -каў
кірмашны
кірмашбвец -бўца, -бўцу,

“бўцаў

кіслотатрываласць

спец., -цю

[сьць]

кіслотатрывалы
кіеглотаўстбйлівы
кіелотаўтваральны 722.
кіслбтнаець [сьць] -цю
кіслбтпы
кіслбўка -бўцы
кіелы
кісля сьля] разм, -лі
[сьць]
кіслявасць [сьля]

-цю

кіцўчы
кіпцік -ка, -ку, -каў
кіпцюр -ра, -ры, -роў і капцір
кіпцюрасты
кіпяцільнік -ка, -ку, -каў

кірмашбвы
кіроўны
кірпа разм., -пе, п і -паў
кірпаваты (пра нос) разм.
кірпанбеыразл.
разм.,
[сьць]
кірпатаець
-цю
кірпатыразл.
кірпаўка разм., -аўцы, -авак
кірпаёч разм., -ча, -чу, -чоў
кіруемасць [сьць] -цю
кірўемы
кірунак -пку, -нкаў
кірўючы
кірха царк., кірсе, -рх і

зіпяціцца кезак., -пячуся,
-пяцішся [сься], -пяціц-

кірыліцкі і кірылічны

кісяя-яі [яйі]
кіт заал., кіта, кіцё, кітоў;
(замазка) кіту, кіце

кірэнаікскі [айі]
кіса разм., кісе, кіс
кіеёйны

Кіта г., х., нескл.
кітайнскі
кітаб рэл., -ба, -бе, -баў
кітабаза -зе, -з
кітаббец -бйца, -бйцы, -бй-

піць, -пім, -піцё, -пяць

Кіпр г., Кіпра, Кіпры
кіпрскі

кіпрыёт -ёта, -ёце, -ётаў
кіпрыётка -тцы [цц], -так
кіпрыёты -таў
кіпрыёцкі

кіпрэгель т7эг., -ля, -лі, -ляў
кіпучаесць [сьць] -цю

кіпяцільны

ца, “пяцімся,

-пеціцёся,

-пяцяцца
кіпяціць незак., -пячу, -пяціш, -пядіць, -пяцім, -пеціцё, -пяцяць
кіпячбны
кіпячы

кіпячэнне [пьне] -ппі
Кіраваград г., Кіраваграда,
Кіраваградзе
кіраваградскі [цк]
кіравальнаець [сьць] -цю

кіраванне [ньне] -пні
кіравацца незак,
-руюся,

“руешся [сься], -рўецца,

“рўюцца

кіраваць незак., -рўю, -ру.сш, -руе, -руюць
кіраса -ес, -с

кірасір -ра, -ру, -раў
кі

кірасірс
Ііраў г., Кірава, Кіраве

кіраўнік -ка, -:ў, -коў
кіраўпіца -цы, -ц
кіраўніцкі
кіраўніцтва -ве

ў
ха
-р
кірыліца -цы

Кірэнаіка [айі] е., Нірэпаіцы

кіселспадббны

кісёль кісялі, -лі, -лёў
кісёльны
кісёт -бта, -ёце, -бтаў
кіска разм., кісцы, кісак
кіс-кіе выкл. і кіц-кіц

кісла прысл.
кіславальпік -ка, -ку, -каў
кіславйальніца -цы, -ц
[нье] тэкст.,
кіславапне
-нпі
кіславата прысл.
кіславатаець [сьць] -пю

кіслявы [сьля]
кісайк [сьля] разм.,

-ка,

-нУ, -коў

кісляціна [сьля] разм., -пе
кіснуць

незак.,

[сьпе],

-ну,

-пе, -нуць;

-неш

кіс,

кісла, -лі [сьлі]

кіста мед., -сцё [сьце], мн.

кісты, кіст і кістаў, кі-

стам
кісцевы [сьце] анат.
кісцёнь [сьце] кісцяпя, -ні,
-пбў
кісць [сьць] анат., кісцю,
мн. кісці, кісцёй і кісцяў
кісялёвы

цаў

кітаббй -бя, -бю, -бяў
кітаббйны

кітавйянне [пьпе] -пні

кітавацца кегак., кітусцца,

“ўюцца

кезак.,
кітаваць
кітую,
гўеш, -ўе, -ўюць
кітаец кітайца, -цу, -цаў

кіславаты

-сце
кітаіст [айі] -ста,
[сьце], -стаў
кітаіетыка [айі] -ыцы

кіславаць тэкст., пезак., кіс-

Кітай Гітая, Кітаі [айі]

Кіслзавбдск г., Кіславодска
[цк], Кіславодску

-айцы, -йек
кітайкавы
кітайскі

.аўю, зўеш, -ўе, -ўюць

кіславодскі [цк]
кісламалбчны

кісларод -ду, -дзе

кітайка тэкст., -айцы; сад.,

кітайцы -цаў

кіталбў -бва, -бве, -бваў

кіталоўны

клеўрэт
а

ан

кладаўшчык -ка, -нў, -кбў
кладаўшчаца -цы, -ц

кіталоўны
кіталбўства -ве
кітападдбны
кітаязнавец “аўца,
-аўцаў
кітаязнаўства -ве

-ёўцу,

кітаянка -нцы, пак
кітбвы
кітоўка -оўцы, -бвак
ківе, мн.
кіў разм, ківа,

ківы, ківоў
кіўпўцца зак., -иўся, -нёш-

[сься], “нёцца, -нём-

ся, -пяцёся, -пуцца
кіўнўць зак.,-нў», -ибш, -нё,
лім, -ияцё, -аўць
кіфара муз., гіст. -ры, -р
кіцель -ля, -лі, -пяў

кіе-

кіц-кіц выкл., часцей

кіс
кічка эЭтн., “ды [цц], -чак
хішанёвы
я
ы
п
ь
л
а
х
заал.,
ы
д
а
н
ч
а
ш
і
к
наз.

хішачнажабравыя
наз.
кішачнапбласцевыя
заал., наз.
хішачны
кішка -пцы, -цак

заал.,

[сьце]

кішкападббны

кішлак -ка, -кў, -коў
кішлёчны

кішма: кішма кішэЭць

кішміш -шу, -цы
Кішынёў г., Кішыпёва, Кішыпёве
кішынёўскі
кішэннік [ньні] разм., -ка,
-ку, -хаў
кішэнны

кішэнь -плю [ньню], -ней і
-пяў і кішЭня

кішэнька -ньцы, -пек

кішэня -нпі, мн. кішэні, -нь
і ляў, часцей кішэнь
кішэць

незак.,

“шаць,

-шаць
кішбчнік -ка, -ку, -каў
кішэчны

кіяскёр -ра, -ру, -раў
кіяекёрка -рцы, -рак
кійх (пачатак кукурузы)
абл., -ха, -ху, -хбў

кіяхі (кукуруза) абл., -ххбў
кіяхбвыабл.

клайка клайёцы, -ёк
клаакальны
кладчны
клайчныя заал., наз.
клабўк: царк., -ка, -кў, -коў
клавесін лхуз., -па, -пе, -паў
клавесінны
клавікбрды муз, -даў
клавір муз., -ра, -ры, -раў
клавіш ў клавіша адпаведна
“ша, -шы, -шаў; -шы, -ш
клавішны
клавіятура -ры
клавіятурны

клад -да, -дзе, -даў

кладоўка -оўцы, -бвак
кладчык [чч] -ка, -ку, -каў
кладія абл., -доў

кітаязнаўчы

ся

кладка Ітк], “дцы [цц], -дак

клазёт уст., -ёта, -ёце, -бтаў
клазётны уст.
Клайпеда г., Клайпедзе
клайпедскі [цк]

клак -ка, -ку, -каў
клёка тэатр., клацы
клакёр тэатр., -ра, -ру, “раў
клёкеан тэт., -ла, -пе, -паў
клай гіст., -па, -пе, -паў
незак.,

кланяцца

-ЯЮюсяЯ,

-яецца,
-ясшся [сься],
-яюцца
клапамбр -ру, -ры
клапай -па, -не, -паў
клапанны

незак.,

разм.,

клапатаць

клапачў, клапбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць

клапатліва прысл.
клапатлівасць [сьць] -цю
клапатлівы

клапатні.
клапатўий разм.
-нбў

-не,

-нё,

клапатуха разм. -ўсе, -ўх
клапаціцца невак., клапачўся, клапбцішея [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,

“цяцца

клапіны
клапбтна разм., прысл.
клапбтнасць

[сьць]

-цю
клапбтны разл.

разм,

муз.,

-ёта,

-ёце,

-ётаў

кларнётны
-ста,
кларнетыст
[сьце], -стаў

-сце

клае -са, -се, -саў

класава аитагапістычны
класава варбжы
клёсавасць [сьць] -цю

класава-эксплуататарскі
класавы
класік -ка, -ку, -каў

класіка -іцы
класіфікавяпне (пьпе] -ині
класіфікавацца незак., -Еўецца, -куўюцца
класіфікаваць зак. і незак.

кўю, -нўеш, -уіўс, -куюць
класіфікатар (асоба) -ра,

-ру, -раў; (прыбор) -ра,

“ры, -раў

класіфікаційны
класіфікацыя гі [ыйі]
класіцізм -му, -ме
класіціст -ста, -сцо [сьце],
“стаў
класічна

прысл.

клаена-ўрдочны
клаеная разм., наз.
класны прым., наз.
класці [сьці] лмезак., кладу,
-дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё,
-дўць; клаў, клала, -лі;

кладзі
класціся [сьці] незак., кла[сься],
-дзёшся
дўся,
-дзёцца, -дзёмся, -дзяцёся,
-дўцца; клаўся, клалася,
-ліся; кладзіся

класы (гульня) “саў
клаунада -дзе
клаўзула юр., літ., -ле, -л
клацаць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей кля-

цаць

клацнуцьзак., -ну, -пеш,-не,
гнуць, часцей кайцнуць
клевяшчына бат., -не

клееварэнне [пьне] -ппі
кабенпе [ньце] -нні
кабены
клеепадббны
клбільны [ейі]
клёіцца [ейі] пезак., клёіцца, клёяцца

клёіць [ейі] незак. клёю,
клёіш,, клёіць, клёяць
клей клёю, клёі [ейі], мн.
кляі, кляёў
клёйка -йцы
клейкавіна біял., -не
клёйкасць [сьць] -цю
клёйкі
клеймавальшчык -ка, -ку,
-каў
клеймавалыцчыца -цы, -ц

клапбўнік разм., -ка, -ку,
-каў; бат., -ку

кларнёт

клёспаець [сьць] -цю

класічпасць [сьць] -цю
класічны
класна прысл.

клеймаванне [ньне] -нні
клеймаваны
клеймаваць

кляй-

незак,

мую, -ўеш, -ўе, -ўюць
клёйстар -ру, -ры
клёйшчык -ка, -ку, -каў
клёйцчыца -ды, -д

клскатапне [ньне] -нпі
разм.,
клекатаць
клякбча, -чуць
клёма тэг., -ме, -м

незак»,

клёнічы абл., -чаў
клёпчанне [ньне] -ппі
клёнчыць незак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
клсптаман -па, -не, -наў
клептаманія -іі [ійі]
клептаманка -пцы, -пак
клеравальны спец.
клеравённе [ньле] -ппі
клераваць незак. клярую,
-гўсш, -ўе, ўюць

клерк -ка, -ку, -каў
клербўка -бўцы

клерыкал, -ла, -ле, -лаў

клерыкалізм -му, -ме
клерыкальны
клётачка -чцы [ца],
клётачны

-чак

клётка тцы [цц], -таг
клеўрбт кніжн. -бта, бце,
-бтаў

кляваць
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клсц (зуб бараны) абл., -ца,
ды, зн, кляцы, -цоў
клёцісты разм.
Клецк г. Клёцка, Клёцку
клёцкі
Клёцкі раён Клёцкага раёна
клець-ццю [цьцю], -цей ё
-цяў
клешч заал., кляшча, -чы,
-ч6ў
клсшчавіна бат., -не
клешчавінны бат.
клбшчы тэг., ваен., -чаў
клешчыпа (частка .тамута)
-пё, мн. кляшчыпы, -и;
з ліч. Ф, 9, 4 -- клешчыны
клеявёр -ра, -ру, -раў
клеяварка -рцы, -рак
клеяварны

клін

кліпіцыст мед.,

[сьце], -стаў

клінкераваць зак, і незак.,
-рую, “руеш, -рўе, -рўюць
клінкерны спец.
клінкбвы
клінне [ньне] -нпі

клінбк -ика, -нку, -нкбў
клінтух заал., -ха, -ху, “хаў
кліццавёць

незак.,

клібптка “тцы [нтц], -так

кліентура -ры
кліентўрны
кліёццкі

клізма -ме [зьме], -мі -маў
клік -ку, -каў
кліка -іцы, -ік
клікацне [пьпе] -нці
кліканы
клікаць кнезак., клічу, -чаш,
-ча, -чуць
клікцуты
клікнуцьзак., -ну, -геш, -пе,
“нўць
клікўп абл., -пё, -нё, -пбў

клікунскі
клікунства -ве

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
клімавіцкі
Клімавіцкі раён Клімавіцкага раёпа

;

клімактэрый мед., -ыю, -ыі
[ыйі]

каўбець
-бпяў

мн.

-вё,

клубы,
-бні,

-бия,

бат.,

клубёньчык -ка, -ку, -каў
каубёньчыкавы
клубіеты
незак., -біцца,
клубіцца
гбяцца
клубіць незак.,

каў бкаваты [пк]

-біць, -бяць

каўбневы
клубніцы бат., -ц, адз, клубпіца, -цы
клубиічнік -ку
клубпічны
клубнічына -не, -н
каўбцы

адз.

-даў,

клубняплбды

клубняплёдд, -да, -дзе
клуббк -бка [пк], -бну,
-бкбў
клуббчак -чка, -чку, -чнаў

клубянёк

-нька,

-ньЕў,

-нькоў
каўмба -бе. -б і -баў
каўнак і каўмак адпаведна

-нка, -пку. -нкаў; -мка,
“мку, -мкаў
клўначак і каўмачак дя
абодвух -чка,
каўня абл., -ні,
клуп тэх., -па,
клыгаць абл.,

-чку, -чкаў
-ць
-це, -паў
незак., -аю,

кліпсы -саў, адз. кліпе, -са,

-аеш, -ае, -аюць
клык -ка, -ку, -коў

клір царк., -ру, -ры

клыкасты
клипаць разл., незак., -аю,

клірае царк., -са, -се, -саў
клірык царк., -ка, -ку, -каў
клірыйг фін., -гу, -гаў

-нтаў

Клімавічаў
клімаке хед., -су, -

незак.,

-се

клівер мар., -ра, -ры, -раў
кліёнт -пта, -нце [ньце],

Клімавіч

буд,

клінцўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
кліпер мар., -ра, -ры, -раў
кліперскі

-цыць, -шаць
кліваж геал., -жу, -кы

г.,

о

ецца, рўюцца

клёў клёву, клёцкі кул., -цак, адз. клёцка, -ццы
клёш -ша, -шы; прым., нязм.
клёшны

Клімавічы

-тцы

кліцкер -ру, -ры
клінкераваны спец,
клінкеравацца незак., -ру-

кляны,

клікуша -шы, -ш
клікўшпічаць незак.,

ед,

кліпічны

клёпачны
клёпка -пды, -пак

разм.,

-ста, -сце

[стц], -так

-пбў; (драўніна і 36.) -ну,
-не
клёпачнік -ка, -ку, -каў

клёшыць

клуба,
-боў

-нбў
кліцаваты рагм.
клінаваць разм., незак., клінўю, У сш, -ўе, -“ўюць
клінавы
кліпалісты бат.
клінам прысл.
кліпападббиы
клінапіе -су, клінапісцы
клініка -іцы, -ік

клеязварцы
клёк разм., -ку
клёкат -ату, -аце
клён (дрэва) -на, -не, мн.
і

дыму, пылу і пад.; анат.

,
-па, -пе, мн. кліпы,

клініцыстка

аў

клуб (установа) каўба, -бе,
мн. клубы, -баў; (часа

кліматрбіе -на, -не, -наў
кліматычны

клеяві

клёны,

кабцік мар., -ка, -ку, -каў

клімататэрапія 4і [ші],
кліматблаг -га, -гу, -гаў

ёі

-раць

-рні,

клеявария
-рияў

клбунскі

клімактэрычны
клімат -ату, -аце
кліматалагічны.
кліматалогія -іі г

клісцір [сьці]
“ры, -раў

мед.

-ра,

клісцірны

кліч -чу, -чы, -чаў

Клічаў г, г., Клічава, Клі-

чаве

клічаўскі
Клічаўскі раён Клічаўскага
аёпа
,
клічка разм., -чцы [цц],
-чак
клічнік -ка, -ку, -каў
клічны

-аеш, -ае, -аюць

клшчыцца

абл.,

незак.,

-чыцца, -чацца
-чу,
,
ак.
нез
.,
ь
абл
ыц
клыч
“чыш, -чыць, -чаць
клышацёгі разл.
клюз лмар., -за, -зе, -заў
клюнуць зак., -пу, -пеш, -нё,
-нуць
клоч ча, “чы, -чоў
ключавы
каючар царк. і уст. -Ра,
“р, “роў
Ключаўскія Сбпка вугкан,
Ключаўской Сбпды

клічнік уст., -ка, -ку, -каў

клішэ н., нескл.
клбмля абл., -лі, -ляў
Клбндайк р,
Клондайка,

ключніца уст., -цы, -ц

Клбпдайку
клёпдайкскі
клоп клапа, -пё, -пбў
клёпат -ату, -аце, -атаў
кабпфер спец, -ра, -ры,
“раў
клоп-чарапашка заал., кла-

клдчыкі бат., -каў
ключыица анат., -Цы, -ц
ключычны
клюшка спарт., -шцы, -шак
клюшцспадббны
ў
-шань
клюшня -шні,
“шцяў
кляваць незак. клю, клюёш, клюё, клюём, клюяцё, клююць

пё-чарапашцы, клапбў-чарапёшак

клбун -па, -пе, -наў

ключык памянш., -ка, -ку,
-каў

За3

клявец

коксабензольны

анна

клявёц кляўца, -цы, -цоў
кляёнка разм., -нцы, -пак

кляймёнце [ньне] -пні
кляйміць незак., -млію, -міш,
клейміце,
міць, -мім,
кляйМмЯяць

кляймо

-мё, мн.

клёймы,

-маў; з ліч. 9, 9, 4 -- кляймы
кляймбвы

кляцьба [дзьб]

кляча -чы, -ч і -чаў
клёштар царк., -ра, -ры,
-раў
кляштарны
кляшчоткі разм., -так, адз.
кляшчотка, тцы [цц]
кмен і кміц бат., для абодвух -цу, -

кмёцавы і кмёнцы, кмінны

клякса -се, -с і -саў

кмет і кмсць гіст., адпавед-

клямачны
клямка -мцы, -мак

-цю, -цяў
киёсет паліт., -ета, -еце,
-етаў
кпехт мар., -хта, -хце, -хтаў

клянчыць раз.м., незак., -чу,

кніга -ізе, -іг
кпігаабмён -ну,
кнігавыдавёц -аўца, -аўцу,
-аўцоў
кнігавыдавецкі
кнігавыдавёцтва -ве

клямар -ра, -ры, -раў
клямарны

кляніна разхм., -не, -н
кляпбвы
каяпчанне [ньце] -ншпі
чыш, -чыць, -чаць

кляп -па, -пле, -паў
кляпёла тэг., -ле, -лаў
кляпальны
кляпёльшчык -ка, -ку, -каў

кляпальшчыца -цы, -ц

кляпённе [ньне] тэз., -нні
кляпаны

кляп4цца кезак., клёплецца, -люцца і кляпаецца,
-аюцца
кляплю,
кляпаць незак,
клёплеш, -ле, -лем, -леце,
люць ў кляпёю, -аеш, -ёе,
-ёюць

клясер -ра, -ры, -раў
клясці [сьці] незак, кляну,
“нёш, -нё, -нём, кленяцё,
клянўць; кляў, кляла, -аб,
глі
клясціся [сьці] незак, кля-

нуся, -нёшся [сься], -нёц-

ца, -нёмся, кленяцёся,
клянўцца; кляўся, кля-

лася, -лося, -ліся
клятва -ве, -ваў

клятвапарушальнік кніжн,
-ка, -ку, -каў
клятвапарушальніца кніжн.,

-ды, -Д

клятвапарушальны кнізен.
[ньне]
клятвапарушэнне
кніжн., -нні
клятвенна прысл.
клятвенпы

клятчасты і клятчаты [чч]
клятчатка [14] -тцы [цц]

клйты
кляўза раз.м., -зе, -з ў -заў
кляўзнік [зьпі] разм., -ка,
-ку, -каў

кляўзпіца [зьні] разм., -цы,
кляўзпічаць [зьпі] разм.,
незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
кляўзны разл.
кляцаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і клацаць
кляццуць разм., зак., -ну,

леш, -пе, -лпуць і клёцпуць

на -бта, -ёце, -ётаў; -ця,

кнігавядзёние [ньне] бухг.,
-ині
кнігагандаль -длю, -длі
кнігагандлёвец -ёўца, -ёў-

цу, -ёўцаў

кнпігагандлёвы
кнігадрукаванне
-нпі
кнігаёд

заал.,

-дзе, -даў

кнігазпавец

-аўцаў

[ньне]

іран. -да,

-ёўца,

-аўцу,

кнігазнаўства -ве
кнігазнаўчы

кнігалюб -ба, -бе, -баў

кніганбша агульн., м. ДМ
-шу, Т -шам, ж. ДМ -шы,
Т -шай і -шаю, мн. Р -ш
кнігапрадавёц -аўда, -аўцу,
-аўцбў
кнігапрадавёцкі
кпігёарня пні, “рань і -рняў
кпігасхбвішча -чы, -ч ёі -чаў
кнігаўка заал., -аўцы, -авак
кніжачка -чцы [цц], -чак

кніжка [шк] -жцы [шо],
-жак
кніжна прысл.
кніжпаець [сьць] -цю
кніжна-часопісны
кніжнік -ка, -ку, -каў

кніжніца -цы, -ц
кніжны
кніжыца

разм.,

памянш,

“Ды, -д

кніксен уст., -па, -пе, -паў
кніца лмар., -ды, -ц

кнбпачны і кпбпкавы
кнбпка -пцы, -пак
кнбраз, разм., -за, -зе, -заў

киот -бта, -бце, мн. кнаты,
-тоў
гибтавы

кпбцік -ка, -ху, -каў
кныр -ра, -ры, -рбў
кпэль кул., ж., -ляю [льлю],
-лей
княгіня -пі, -ль

кийжанне [пьпе] -нпі
кияжацкі

княжна -цб, кпябн, цасцей князёўна
княжы
княжыць незак., -жу, -кыш,
-кыць, “лаць
кайжыч сгіст., -ча, -чу, -чаў
киязёк
зневаж., князька
[ська], -гу, -коў
князёўна -дёўне, -ёвепі -ёўнаў і княяна
князь -зяЯ, -зю, мн. кпязі,
-зёў
княства -ве, -ваў

кббальт -льту, -льце
кобальтавы
кббза лмуз., -зе, -з і -заў
кббра заал., -ры, -р і -раў

Кббрын г., Кобрыпа, Кббрыпе
кббрынскі
Кббрынскі раён Кббрынскага раёца
кббыз -за, -зе,

часцей

ка-

біз
кбвацы часцей кавапы
кбвачнытэг.
Кбвентры г., м., нескл.
кбвы кбваў, часцей акбвы

код -да, -дзе, -даў

кбда муз., паэт., -ды, -дзе,

даў

кбдавы
кбдла разх., груб., -ле, -лаў
кбдэке -са, -се, -саў
кожнадзёпны раз.
кбжнае займ., Р -нага, Д
гнаму, ТМ -ным
кбжная згайм., РДМ-най, В

-ную, Т -най і -цаю
кбжны згайм., Р -нага, Д -наму, ТИ -ным
кбжныя займ., РМ -пых, Д
-пых, Т -нымі
козагадбвец -бўца, -бўцу,
-бўцаў і казавбд
козагадёўля глі
козагадбўчы
кбзачка -цы [цц], -чак
кбзлік [зьлі] -ка, -ку, -каў
кбзлы-лаў

кбзыр -ра, -ры, -раў

кбзыт -ыту, -ыце
кбзытна прысл.
кок -ка, -ку, -каў
кбка бат., коцы
кокабацыла бакт., -ле, -л
кбкавы бакт.
кбка-кбла ж., кбка-кбле
кбкай -па, -не, -наў
кбканавы
кокапаматёнце [ньне] -ппі
кбкаць разм., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
кбкі бакт., -аў, адз. кок, -ка,

-ку

коклюш -шу, -шы
кбклютны
кбыцуць разм., зак.

-пеш, -не, -нуць
коке -су, -

-пу,

коксабспзбл тілм., -лу, -ле
коксабензбльны

коптры

Зал

коксавиы

Х

МАРА

кбксавы
,
коксагазавы тэз.
кок-сагыз бат., кок-сагызу,
кок-сагіязе
коксахімік -ка, -ку, -каў
кокеахімічны

коксахімія -іі [ій

кол кала, -нё, -лбў
кбла -ле, -лаў
кблавы
кблас гса, -се, мн. каласі,
гсбЎ
кблаты і кбланы
кблба -бе, -б і -баў
кблбачка -чцы [дц], -чак
кблер -ру, -ры, -раў
колеравы
колеразцаўства спеў, -

колеракарэктар спеў. -ра,

-ры, “раў

колерамўзыка -ыцы

колерамузычцы
колерачулліваець

[льлі-

васьць] спецу., -цю

[сьць]
кблерпасць
-цю
хкблерны жыв.

спец.

кблечкі разм., прысл.

кбліва разм., -ве
кблік разм., -ка, -ку, -каў
кблікі мед., -каў, адз. кбліка, -іцы

кблісь разм., прысл.
кблішні і калішні
кблка -лцы

кблка прысл.
кблкасць [сьць] -цю
кблкі
кблле [льле] -ллі
кблаца -цы, -цаў
кблька разм., -льцы, -лек

кблькасна прысл.
кблькасны

кблькаець [сьць] -цю

кблькі займ., РЛ колькіх,
Д кблькім, Т колькімі
кблькі-нёбудзь прысл.
Кбльекі паўвостраў Кольскага паўвострава

кольт -льта, -льце, -льтаў
хбльца -цы, -цаў
кольцападобны

кбаьчаты
кблючы
кблюшка заал., -шіцы, -шак
коляды рэл., кбляд, часцей

каляды
ком кома, коме, ми. каміт,
-чбў
кбма хед., муз., -ме, -м
кбмі наз., прым., пескл.
Кбмі Аўтаномаая Савёцкая
Сацыялістичная Рэепўб-

ліка Гібмі Аўтапбмнай Са-

пёцкай Сацыялістычнай
Рэспўбліцы
коміваяябр “ра, “ру, -раў
комівалжорскі,
кбмі- зыране кбмі--зырап
кбмі- зырапін кбмізырёпіпа,
кбмі-зыраніце, кбмі-зырап

кбмі-зырапка кбмі-зырёнцы,
кбмі-зырйпак
кбмі-зыранскі
кбмік -ка, -ку, -каў,
кбміке -са, -се, -саў
кбмін -па, -це, ми. кбмішы,
лцаў і каміпы, -ноў
кбмінак -нка, -пку, “пкаў
кбмінге [нхе] мар., -са, -се
кбмінны
кбмі-пермякбмі-лермлкі
кбў

кбмі-пярмяк кбмі-пермяка,
коміперкбмі-пермяеў,
мякбў
кбмі-пярмяцкі

кбмі-пярмячка кбмі-пярмячды [цц], кбмі-пярмячак
кбмкаць незак., -аю, -асш,
лае, -аюць
кбмпае -са, -се, -саў
кбмпасны
кбмалеке -су, -се, -саў
кбмплекена прысл.
кбмплекенасць [сьць] -цю
кбмиалексны
кбмчыць разл., незак., “чу,
“чыш, -чыць, -чаць
кон -па, -ие, -наў
хбнавачны
кбнавы спарт.

кбнавязь -ззю [зьзю], -зей

і -зяў
кКбпакры г., м., нескл.
копармёсц гіст., -ёйца, -ёй-

аў
цу,
“ёйц
конармёйскі гіст.

ж.,

нескл.
кбндар заал., -ра, -ры, -раў
копегадбвец -оўца, -бўцу,

-бўцаў

,

консгадбўля -лі
копегадоўчы
консзавбд -да, -дзе, -даў
конспагалбўе -бўі [уйі]
копссаўгае
(конегаддўчы
саўгас) -са, -се, -саў

конефёрма

(конегадбўчая

дфёрма) -ме, -м і -маў
кош памянш. і ваал., -ка,

-ку, -каў
кбпікавы
кбпка “нцы, -нак

кбпкуре “су, -сё, -саў

кбпкурсны

кбнца прысл.

коннагвардзёсц -ёйца, -ёй-

цу, -ёйцаў

конпагвардзеііскі
кошпазаводскі [цк]
конназавбдства [цтв]

конпазавбдчык [чч] -ка, -ку,
-каў
конпапракатны
конпаснартыўны
кбннік [иьпі] -ка, -ху, -каў

кбнпіца [пьні] -цы
копны
кбнекі

копсульскі

кбнеульства -ве, -ваў
незак.,
кбисульстваваць
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
кбнта фін., н., нескл.

кбнитра разм., -ры
-нта,
коитрагёит

“нце

[цьце], -нтаў

контрагёнцкі
контрагёнцтва -ве, -ваў
коптр- адмірал контр-адмікоптр-адміраде,
рала,
контр- адміралаў
коптр-адміральскі
контрапунктавацы муз.

незак.,
контрапунктаваць
-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць
коптрапунктіічны
[ньне]
контрасігнаванне
спец., -нні
контрасігнавацца

-аўецца, -аўюцца

незак.,

контрасігнаваць зак. ў не-

зак. -аўю, -пўеш, -нуе,
“яўюць
контрасігнацыя -мі [ыйі]
контрасігнёвачны
контрасігнбўка -ўцы
контратака “тацы, -так
контратакаваны
контратакавёць ваен., зак.
і незак., -кую, -куеш, -кўе,
-кўюць
контрафагбт луз., -бта, -бце
контрбалане бугг., -су, -се

конармія -іі [ійі]

кбнаўка -аўцы, -авак
Кбнга р. і дзяржава,

кбиеул -ла, -ле, -лаў

[ньсе].
контргайка -айцы, -аек
контрігра. [ыгр] -ры
контрманёўр вает., -ру, -ры,

.
ў.
"ра
контрмарш ваен., -шы, -шаў
коптрмёры -р, адз. контрмёра,-ры

коптрміна -ие, -н
контрмінанбсец -нёсца, -бсцы, -абсцаў

[ньне]
коптрнаступлёнце
-нні
коптриара тэг., -ры
мат.,
коптрпаралелаграм
.
-ма, -ме, -маў
контрп рабкт -кта, -кце, -ктаў
контрирапанбва -бве, -оў

[зьветк]

контрразвёдка
“дцы: [цц],

-дак

контрразвёдчык

[зьвечч]

-ка, -ку, -каў
койтррэвалюціьінасць

[сьць] -цю
контррэвалюційны
контррэвалюцыя -ыі [ыйі],
-ый
контррэвалюцыянёр зра, -ру,

“раў
контррэвалюцыяпёрка -рцы,
“рак

контрудар -ру, -ры, -раў
контрфоре

аргіт., -са,

-сё,

саў
кбнтры: быць у кбитрах

крагі

коцтрыць

аа

кбнтрыць тэх., пезак., -ру,
-рыш, -рыцдь, -раць
контрэскари ваен., -па, -пе,
- -паў
кбитур -ру, -ры, граў
кбптурна прысл.
кбнтурны
кбпуе -са, -се, -саў

кону сападёбна прыса.
конусападббны
кбиўспы

кбнча абл., прысл.
кончана
кбнчаны
кбнчык -ка, -ку, -каў

кончыцца зак., “чуся, -чыш-

ся [сься], -чыцца, -чацца
кончыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
коць каня, і, мн. кобпі,

сцей; з ліч. 9, 9, 4- кані

кбшох -ха, -ху, -хаў
кбпанік разху., -ка, -ку, -каў
кбпанка -пцы, -пак
копаскладальнік -ка, -ку,
-каў
кблаць -ццю [цьцю]
коп'епадббны
кбпія -і [ійі], -ій
кбпка копцы, кбпак
кбпра бат., -ры
кбптур і каптур: з кбптурам; з каптуром
кбпчык -ка, -ку, -каў
кбпша міф., -пы
кбпыстка “тцы [стц], -так

кбраб -ба, -бе, мн. карабы,
з ліч. 8, 8, 4 --кб-

“ббў;
рабы
кбрак (адмерлы слой кары) -рку; (затычка для
бутэлек), -рка, -рку, “ркаў

коранеклубняпабды -даў
кбрань -ця, -ні, мн. карапі,
-нёў

кбратка прысл.
кбраценька разм., прысл.
кбрачнік -ка, -ку, -каў
кбрачны
кбрба тэг., -бо, -б і -баў
корд -ду, -дзе
кбрда -дзе, -д і -даў
корж каржа, -жы, зкбў
кбржык кул., памянш., -Ка,
-ку, -каў

корка “рцы, -рак
кбркавы
коркападббны
корм -му, -ме, мн. кармітг,
-мбў
кормаапрацбўка -бўцы
кормаапрацбўчы
[сьць]
кормавытвбрчасць

-цю
кермадазатар -ра, -ры, -раў
кормадрабілка -лцы, -лак
кормазавбд -да, -дзе, -даў
кормазапарачны

кормазапарнік -ка, -ку, -каў

кормаздабыванне

-ші
кормаздабыўнйія

[пьпе]

кормаздрабняльнік -ка, -ку,

кбстачкавыя бат., наз.

-каў
кормазмёшвальнік
[зьме]
-ка, -ку, -каў
кормамяшалка -ацы, -лак
корманарыхтодўка

кбетка -тцы [стц], “так
косцепадббны [сьце]

-бўцы,

-бвак
корманарыхтоўчы
кормаправбд -да, -дзе, -даў
кормапрыгтатавальны

кормапрыгатавінне [пьпе]
с.-г., -нпі
кормараздатачны
кормараздатчык [чч] -ка,
-ку, -каў
кбрмнік разл, -ка, -ку, -каў
кбрмны
кбрнер спарт., -ра, -ры, -раў
кбрпанпе [ньне] разм., -нпі
і карпённе
кбрпацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца ў карпаёцца
кбрпаць разм., незак., -аю,
“аеш,

-ае,

“аюць

і

кар-

лаць
кбрпія мед., уст., яі [іш]
кбрпуе -са, -се, мн. карпусы, -сбў; з ліч. 8, 9, 4--

кбрпусы
кбрпуснік[сьні] спец., -ка,
ску, -ваў

кбрпуесны

Корсіка в., Корсіцы

;

корт тэкст, -рту, -рце;
спарт. -рта, -рце, -ртаў
кбртыеў анат.: кбртыеў бргап

кбрушка заал., -шцы, -шак
Корфу в. і г., м., нескл.

корх уст., -ха, -ху, гхаў
кбрцік -ка, -ку, -каў.
корч карча, -чы, -чоў
кбрчык -ка, -ку, -каў
кбршак разл., -ка, -ку, -каў
кбеа прысл.
Кбсава г., Кбсаве
косавугбльнік мат., -ка, -ху,
-каў

косавугбльны
косапрыцэльнываен.: косапрыцэльны агбпь
кбеаўскі
кбсінуе лат., -га, -се, -саў
коска кбсцы, хдсак
кбемае -су, кбемы разл, “наў, адз. кбе-

-ма, -мо [сьме]
кбена прысл.
кбепасць [сьць] -цю

коспаязикасць [сьць] -цю

коснаязыкі

кбепы
Кбста-Рыка дзяржава, Мбета-Рыцы
костарыкансц -пца, -инцу,
“нцаў
костарыканка “лцы, -пак
кбеста-рыканскі
костарыканцы -цаў
костачка -чцы [цп], -чае
кбетачкавы бат.

косць [сьць] -цю, мн. кбсці, касцёй
косы ё касі
кбська разм, м. -кі, -ку,
-каў
хкось-кось выкл.
кбея разм., м. -сі, -сяў
кот ката, кацё, катбў
кбтка абл. -тцы (цц], -так

котлападббны
Кбтлае г., Кбтласа, Кбтласе
кбтласкі
кбтлішча абл., -чы, -ч і -чаў
кбтнасць [сьць] -цю
катная наз.

кбўдра -ры, -раў
кбўзанка разм., -нцы,

“нак

коўзанне [пьне] разм, -пні
кбўзацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца
кбўзаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
коўзка [ск] разм., прыса.
кбўзкаець [скасьць] разм.,
-цю
кбўзкі [ск] разм.
коўзь разм., выкл.
кбўка коўцы
кбўкасць [сьць] -цю
коўкі
коўш каўша, -шы, -шоў
кбфе м., нескл.

кбфта -фце, -фт і -фтаў

кбфтачка -чды [цц], -чак

кбхлік (коклюш) разм., -ку
кбцік заал., бат., -ка, -ку,
скаў
кбцікавы
кош каша, -шы, -шоў
кбшанка разм., -нцы
кбшаны
кбшар рэл., -ру, ры
кбшка -цпцы, -шак
кошт -шту, -шце
кбшык -ка, -ку, -каў
(Камуні[капэбэ]
КПБ

стычная пёртыя Беларўсі) ж., нескл.
кпінкі ў кпіны адпаведна
-накі-н і -паў
кпіць пезак., кплю, «кпіш,

кпіць, кпім, кціцё, кпяць
кпліва прысл.
кпліваець [сьць] -цю

кплівы
КПСС [капээсэе]
ністычная

партыя

(КамуСавёц-

кага Саюза) ж., нескл.

краб -ба, -бе, -баў
крабавы

крабалёў -бва, -бве, -бваў
крабалёўны,
кравёц краўца, лу, -цбў
кравёцкі і краўцёўскі,
кравёцтва гве і краўцбўетва
,
кравяцісты
крагі -гаў, адз. крага, -азе
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красіць

крадзеж

крадзяжу,

крадзёй:
коў

-КЫ,

крадзенае наз.

крадзены

“нцу,

-цца,
краманьёнец
-пцаў
грамапьёнскі
краманьёнцы -даў

Краматбр-

крадкбм [тк] прыс.

Краматбрск г.

красвугбльны кніжн.

краматбрскі
крамёньчык-ка, -ку, -каў
крамзанўцьразм., зак» -нў,
-абш, -нё, -пём, -пяцё,
-аўць
крамзёль разм., выка.
крамзбліць разм. незак,

ска, Краматдреку

крёдучыея прыся,
краёвы

краёк,

крайка, -ку,

разм,

-кбў

краёчак -чка, -чку, гчкаў
краж -ка, зкы, -жаў
кражысты,

краіна [айі] -пе, -н
краіназнаўства [айі] краіназнаўчы. [айі]
край гаю, -бі [айі], мн.

краі, -аёў:. разм. прыназ.
крайвыканкбм (краявы вы-

канёўчы

камітэт)

-ма,

-ме, -маў
крайкбм (краявы камітэт)
-ма, -ме, -маў
крайнаець [сьць] -цю, -цей
крайне прысл.
крайні

кракавяк-ка, -ку
кракадзіл -ла, -ле, -лаў
кракадзілавы
кракадзілаў

краканне [ньне] -нні, -нняў
Кракатау вулкан, м., нескл.

Кракаў г., Кракава, "Кракаве

кракаўскі

кракаць незак., -аю,

-ае, -аюць
кракёт -ёта, -бце

-аеш,

кракётны

кракі н., нески.
кракіраванне [пьле]

-нні

спец.,

кракіраванне [ньне] спарт,

-ппі

кракіраваны спарт.
кракіраваць спеу.,

спарт.,

незак.,

зак. і

незак., кракірўю,
-ўеш,
-ўе, “ўюць
кракірбўка спарт., -бўцы
кракнуць зак, -пу, -веш,
-не, “нуць
кракбе бат., -су, крактаппе [пьпе] -паві, часцей крахтанне
крактанўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -пём, -пяцё, “пуць,
часцей крахтанўць
крактаць незак, кракч,
крэкчаш, -ча, -чам, -чаце,
“чуць, часцей крахтаць
крактўи -пё,-лё, -пёў, часцей крахтўп
крактуха -ўсе, -ўх, часцей
крахтўха

граліст

спарт., -ста, -сце

[сьце], -стаў

крамзбля разм,

-лі, -ль

і

крамка.“мцы, мак
,
крамлёўскі
крамнік -ка, -ку, -каў

крампіна разм., -не
крамніца разм., -цы, -Ц
крамцпічыха разм., -ысе, -ых
крамныразм.
крамбла уст., перан., разм.,
-ле, -д

крамбльнік уст., -ка, -ку,
-каў
крамбльніцкі уст.
крамбльнічаць уст., незах.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
крамбльны уст.
равхм.,
крамеёнпе [ньне]
-нні

крамеайўцьразм., зак., -ну,
-нёш, -нб,
-иўць

-нём,

-няцё,

крамед4ць разм., незак., -ёю,
-беш, -ае, -аюць
крамйнасць [сьць] -цю

крамянёць незак., -бю, -беш,
-ёе, -ёюць
крамянёвы
крамявёўка гіст.
-ёўцы,
-ёвак

кракірую, -уеш, -уе, -уюць

“кракіраваць

-лю, -ліш, -ліць, -ляць

кралістка спарт., зцы [ста],
-так
краля разм., -лі, -ль і -ляў
храма -ме, -м і -маў

крамяністаець [сьць] -цю
крамяністы
Крамяпчўг г., Краменчуга,
Краменчугў
крамянчўгекі [хск]
крамяны
край -на, -не, -наў
кранавы
крапальпы
кранаўшчык -ка, -ку, -коў
кранаўшчыца -ды, -д
крапацца
пезак.,
-ёюся,
-ёется

[сься]

-аецца,

-аюцца
кранаць незак, -Аю, -беш,
-бе, -ўюць
кран-“бблька тэх., крап-бэльцы, крап-“бэлек
крапглае спец., -су, крапгласавы
грапец мар., крёпца,
“ды,
“цаў

кратялагічны

антр.

крапіялёгія -іі [іці]
кранўты
“крапйўцца зак., гаўся,
-нёш-

ся [сься], -пёцца, -пёмся,
“няцёся, -нўцца

крапўць гак., -іў,-зёш,-нё,
-нём, -няцё, -яўць
кранцы тэх., -цаў
Кранштат г., Кравштата
Крапштаце

'

кранштацкі
кранштэйн

араіт., Тэзс., “на,

-не, -наў
крап -пу, -пе
крапак разм., -кё, -ку, -коў
крапацне ўньпе] -нні
крапасны
крапаць незак, (пакрываць

крапам) -аю,

-аеш, -ае,

-аюць; (пра дождж) -ае
крапёя: горн., крапяяўў, -жн

крапёжны,
крапіва -вё
крапідла і крапіла царк,
“дле,
-длаў;
адпаведна
-ле, -лаў
крапільніца уарк., -цы, -ў

крапільшчык горк., -ка, -ку,
гкаў
крапіна -не, -н
крапінец бат., -нду, -нцы

крапінка -нцы, -нак

крапінцбвыя бат., наз.
крапіўка ўцы
крапіўнік (зараснік крапівы) -ку; заал.

-ка, -ку,

-каў
крапіўніца хед., -цы
краліўны

крапіўныя бат., наз.
незак., -піцца,
крапіцца
(стрымлівацца,
-гпяцца;
мацавацца) разм.,

люся,

крэпішся

крап-

[сься]

“піцца, “пяцда

крапіць незак., -ваю, ліш,

-піць, -пім, -піцё, -пЯць
крапка разм., -пцы, -пак
краплак -ку
краплённе [ньне] -нпі
крапнуць зак. -ну, -ней,
-пе, -пуць
краса -сё
красаванне [ньне] -пні
красавацца незак., красую-

ся, -ўсшся [сься], -ўепца,

“ўюцца

красаваць незак. красўю,
зўеш, -ўе, -ўюць
красавік /на, кў
красавікбвы
краеавіцкі
красала -ле, -л і -лаўі кра”
сіва
красамбўна лрысё.
красамбўнасць [сьць] -пю
красамбўунпіцкі
красамоў ны

красамоўства -ве

красанўць зак., -яў, -пёш,
-пё, -пём, пяце, -аўць
красёць незак., -АЮ, -аеш,
-йе, -фюць і крбсіць

красачка -чцы [пд], -чак

красвёрд “да, -дзе, “даў
красёнцы -даў
красіць разм, незак, КР“

красіць
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шу, краёсіш, -сіць, -сяць

грасіць незак., крэшу, крэсіш, -сіць, -сяць,

часцей

крэсіць
краска разм., красцы, -сак
краекавы
красмён спарт., -па, -пе,
-паў

Краспавддск г., Краспавёд-

крахтанне

круглагалоўка

[ньпе]

гі

і

урактанне, крэкт
крахтанўць зах., -пў, -пёш,
-пё, -нём, -няцё, -пўць і
крактапуць
крахтаць незак., крахчу,
крэхчаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць і крактаць
крахтун -пё, -пё, гоў

і

ска [цк], Ераснавбдску
краенавбдскі [цк]

гкрактўн
крахтуха -ўсе, -ўх і крактуха

Красаяадары
краснадарскі
Краснадарекі край Краснадарскага краю

крацянй

“Ераспадар г,

Краспадара,

Краепадби г., Краспадбна,

Ераспадбне
краспадбнсекі
краснапёрка заал., -рцы,
-рак
КЕраснапбале [льле] г. п.
Ераспапбллі
краснапбльскі
Краснапбльскі раён Краснапольскага раёна
Краспайрек г., Краснаярска,
Граспаярску
краснаярскі
Краснаярекі край Краснаярскага краю
краспуха мед., -ўсе
красны нар.-паэт.
краеўн разм., -нё, -пё, -пбў
-ку,

красунчык разл., -ка,
-каў
краеўня -ні, -нь

кра-

красці [сьці] незак,

ду, -дзеш, -дзе, -дуць;
краў, крала, -лі; крадзь

красціся [сьці] незак., кра[сься],
-дзешся
дуся,

-дзецца, -дуцца; краўся,

кралася, -ліся; крадзься

кратавіна разх., -не, -н
разм.
кратавіние [ньне]
,
-нні
краталбўка -бўцы, -бвак
кратацца разл., незак., -аюся. -аешся [сься], -аея-

ца, -аюцца

кратаць хезак., -аю,

-аеш,

-ае, -аюць

кратнае хат., наз.

кратнасць [сьць] лмат., -дю
кратны мат.
кратбвы
кратбн (дрэва) -на, -не,
-паў; (драўніна і 36.) -пу,

-пе

роз-

крацяпё

іё

наскл., для абодвух РДМ
гняці, Т -пём, мн. -няты,
-пят, -нятам, -пятамі, -ня-

тах
крачка заал. -чцы
-чак

[ца],

краявід -ду, -дзе, -даў
-аўца,

-аўцу,

-лі,

кровазліццё [зьліцьцё] -цці
[зьмя]
кровазмяшальнік
-ка, -ку, -каў
[зьмя]
кровазмяшальніца

-ка,

-ку, -каў

крбпісты
кронпріынц гіст., -ца, -цу,

-цаў

кронпрынціса гіст., -се, -е
кронцыркуль тэх., -ля, -лі,

-ляў
кроншцэп
-паў

заал., -па, -пе,

кроп бат., -пу, -пе

кропельнавадкі [тк] фіз.
гім.,

-ка, -ку,

-каў

крбпельніца лхед., -цы, -ц

крбпельны
крбпка -пцы, -пак

крбпкавы
кроплепадбблы

кросе спарт., -су, -се

крбсінг горн., -га, -гу, -таў;
спарт., -гу, -гаў

фізіял., -нні

кроў ж, РДМ крыві,
крбўю і крывёю
крбўна прысл.
.
кроўны

кровазмяшальны [зьмя]
[зьмя]
кровазмяшбние
[ньне] -япі
[ньне]
крованапаўнёппе
кровападцёк

[цьцё]

-ку,

-каў

кровападцёчны [цьцё]
кровапралітны
кровапраліцце [цьце] -цці,

ццяў

о

кровапускальны

кровапускйнпе [пьпе] -нпі,

кротадранажны

крбхкі

крбчыць незак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць

круг -ўга, -ўзе, мн. кругі,
-гбў

кругаабарбт

кругавіпа

крбза уст., -зе, -з

ца, -бяцца

крбква -вс, -ваў
крбквенны

-ёце,

-бту,

кроватачінвы
кроватачиць кезак., краваточыць, -чаць
кроваўтварбнне (пьне] -ппі
кровацячэнне [ньне] -нпі

хрбенпе [пьпе] -нні
крбепы

.

крбшка -шцы, -шак

-бтаў
кругаварбт -бту, -бце

кроватачиваець [сьць] -цю

Т

крбхкаець [сьць] -дю

“шяў
кроваспыняльны

кратэр -ра, -ры, -раў

краўчыха -исе, -ых
крах -ху
грахаль заал., -ля, -лі, -лёў

уст.,

ваек.,

-ды, -ц

крбіць [ойі] хезак., -бю,
-біш, -біць, -бяць
крой -бю, -бі [ойі]
крбйка -бйцы
крок -ку, -каў
крбкам прысл.
крокамёр -ра, -ры, -раў

краўчы гіст., наз.

крбиверк

крбены красён і крбспаў
крот крата, -ацё, -атоў

кратбпавы бат., фарм.
гратбў

гкрётэрны
краўцоўскі часцей кравецкі
краўпбўства -ве, часцей крапёцтва

крбна -не, -н
кронавы

крблля -плі, -пель

кровазварбт -бту, -дце

крбільны [ойі]
крбіцца [ойі] пмезак., -біц-

краты -т ў -таў

(фарба) -пу, -не

крбпельнік

краязнаўства -ве
краязнаўчы
кроваачышчальны хед.
кроваачышчэнне [ньне] -нні
-ля,

кроль спарт., -лю, -лі
крон фіз., -па, -пе, -паў;

крбпелька -льцы, -лек

-ёўцаў

кровазамяпіцель
-ляў

-саў

кропавы
крбпачка -чцы [пд], -чак

краш н., нескл.

краявы
краязнёвец

крбквіпа -пе, -д
крбкуе бат., тэг, -су, -се,

кругавід уст., -ду, -дзе

разх.,

-не, -н і

кругбвіна
гругаві
кругавярчальны
кругавярчэнце [пьне]

,
-нні

кругагляд -ду, -дзе

крўгам прыса.
кругападббны

кругасвётны [сьве]
крўгла прысл.

круглаббкі

круглаваты
,
круглавёрхі
круглавіпа -не, -н і кругадвіпа

круглавязальны
круглагадбвы
хкруглагалбвы

).

круглагалёўка заал., -дўцы,
-бвак

хрывароты
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круглагубцы
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круглагубцы, Ба] тэз., -цаў
; Круглым
Круглае, г.
круглалісты"
кругларбтыя заал., наз.
круглаеўтачна прыся.
кругласўтачны
круглата -ацё
круглатвары
круглашліфава льны
круглаязычныя заал., наз.
круглёй прыся.
круглёйшы
крўглецькі
круглёц (бервяно) кругляца, ца, -цбў; бат., кругляцў, -цы
круглёць незак., -бю, -беш,

“бе, -бюць
кругліца разм., -це, -н

кругліцца

разм.,

незак.,

кругліць

разм.,

незак.,

кругліцца, -ляцца

круглю, крўгліш,

“лім, “ліце, -ляць

кругаёвіна -пе, -н,
круглавіна

-ліць,

часцей

круглы

круглявасць [сьць] -цю

кругайвы

кругляк -ка, -ку, -кбў
круглянскі
Круглянскі раён Круглянскага раёна
круглячок памянш., -чка,
-Чкў, -чкбў
круговіна разм., -не, -н, часцей кругавіна
кругбм прысл.
кружала буд., -ле, -лаў

крулікбм [шк] разм., прыса.
крўжна прысл.
кружны
кружок зкка [шк], ЗкЕў,
зккоў

кружыцца пезак., кружўся,
кружыцся [сься], -кыцца,
-ымся,
-кыцеся,
-жацца
кружыць незак, кружў,
кружыш, -кыць, -КЫХ,
-кыце, -жаць
кружэнне [ньне] -ппі
крузёйра (грашовая адзінка) и., нескл.
круіз [уйі] -зу, -зе, -заў
круізны: [уйі]
круйт-камера мар, круйлкамеры, круйт-кёмер
крук -ка, -ку, -коў
крукавія спец.
крукам прысл.
крумканне [пыне] -ші
крумкаць незак., -ае, -аюць
крумкач -ча, -чы, -чоў
крумкачаня ёі крумкачанё
розпаскла., для абодвух
РДМ лійці, Т

нём; мн.

“няты, -пйт, -іятам, -ця-

тамі, -нятах
крумкачбвыя заал., паз.
крумкаччоб -ччы
крумкачины

крумціркуль уст., тэт. -пя,
глі, -ляў

0,
круп мед., -пу, -ёйцы,
с.-г,
крулавёйка
-бек
крупадзёрка с.-г., -рды, “рак

крупарўшка “шцы, -шак
круп'б м., неска.
крупёця -пі, часуей крўппік
крупіпа -це, -н
крупіцачка -чцы [цц], -чак
крупінка -нцы, -пак
крупка -пцы, -пак
Крўпкі г. л. Крўпак

крупнік -ку і крупёня
крупбзны мед.

крўпекі
Крўпскі раён ЮКрўпскага
А,
раёна
крупчак -ка, -ку, -коў
крупчасты
крупчатка -тцы [ад]

крўпы-п

крупяны
крута прысл.

крутабёкі
крутабярэжны
крутаваты
крутавёрхі
крутавёрць разлм., -цю
крутадўшнік разх., -ка, -ку,
-каў

круталббы
крутанўцца

-пуся,

зак.,,

-ібшся
[сься],
“нёмся, -няцёся,

-нёцца,
-пўцца,

часцей крутиўцца
крутанўць зак., -иў, -нёш,
-нё,

-нём,

-пяцё,

-нуць,

часцей крутнуўць

крутардгі

крутасвёт
[сьве]
-ёта, -ёце, -ётаў

разм.

крўтасць [сьць] -цю

крутиўцца зак., уся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся,
-пяцёся, -нуцца і крутаиўцца

крутиўць зак, -пў,

-нёш,

-пё, -пём, -аяцё, -піўць і

крутанўць
крутия разм., -пі

крутія
крухмал -лу, -ле
крухмала-патачны
крухмаленне [цьце] -инпі
крухмалены

крухмаліеты

круцігалбўка заал.

-бўцы,

-бвак
круцізна -цб- [зьце]
круцільныспец.
круцільшчык -ка, -ку, -наў
круцільшчыца -цЫ, -Ц
круціхнбстка разхм., -тцы
[стц], -так
круціцца незак, кручуся,
круцішся. [сься], -ціцца,
-цімся, -ціцёся, -цяцца
круціць пезак., кручу, крў-ціць,
ціш,
“цяць

-цім,

-ціце,

круць выкл.
круць-верць выкл.
круча -чы, -ч і -чаў
крўчаны:
кручкавёты
кручкатвёр -ра, -ру, -раў
кручкатвёрства -ве
кручкбвы
крўчпік спец., -ка, -ку, гкаў
кручбк -чка, -чкў, -чкоў
кручча -ччы
кручэяне [ньне] -нпі

крўшпя абл., -шні, -паць і
-пняў
крушбин-ну, -не
крушына бат., -не
крушинавы
крушинавыя бат., наз.
крушыннік [пьні]

крушинны
крушённе [пьне] -нні
крыва прысл.
крываббкасць [сьць] -цю
крываббкі
крываваты

крутаплёчы

крухмалістасць

круцёльскі раз“.
круцбльства разм., -ве
круцёлка разм., -лцы, -лак

[сьць] -цю

крывавачныразл.
крывава-чырвоны
крывавіцца незак., -авіцца,
-авяцца

крывавіць пезак., -ёўлю,
-авіш, -авіць, -авяць
крывавы
крывадўшца прысл.

крывадушнасць [сьць] -цю
крывадўшнік -ка, -ку, -каў

крывадўшніца -цы, -ц
крывадушнічаць незак., -аю,

-аеш, -зе, -аюць
крывадуішцы
крыважзрна прысл.

крыважэрнасць [сьць] -цю
крыважэрны
крывакалёнпы

крывалапы

крухмаліцца лезак., -ліцца,

крываліпёйнасць [сьць] -цо

крухмаліць

крывапогі

“ляцца

пезак.,

-ліш, -ліць, -ляць
крухмальны

-яаю,

круцёлька

-лек

разм,

крыванбжка
акцы

круцёй прысл.
крупцёішты

круцёль разм.
. лю, -лёў

крывалінёйны

круцяля,
-льцы,

(шк]

[шц], -как

разм.

крыванбсы
крывапівец разх., пагард.,
4ўца, -іўцу, -іўцаў
крыварбгі
крыварбжскі [шск]
крыварбты

крыварўкі
крывасмёк заал. -ка, -ку,
,
-каў; бат., -ку
крывасбека заа. -сбсцы,
-сбсак
крывасбены хед,
крыватдлкі -каў
крываўка разм., -ўцы
крываўпік бат., -ку

крывахёрканне [цьпе] -нні
крывацвёт [цьве] -ёту, -ёце
крывацёк -ку
крывацёчны
крывашиыі [ыйі]
крывашый 722; -па, -пе,
-паў
крывашипнытэг,
крывашия мед., -шыі [ыйі]
крывая спец., жат., наз.
крывёць разм, незак., -ёю,
-беш, -ёе, -бюць
крывізна -нё [зьне]
крывінка разм. -нцы, -нак
крывіца разм. ласк., -цы
крывіцкі
крывіцца незак, крыўлюся,
крывішея [сься], -віцца,

-вімся, -віцеся, -вяцца

крывіць

крыца
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крыварукі

незак.

крыўлю,

крывіш, -віць, -вім, -віце,
-ВЯЦЬ.

крывічы гіст., -чоў
Крывічы г. п., Крывічоў

крывуўліца разм., -не, -н
-льцы,
крывўлька разм,

-лек

крывуля разм., -лі, -ль

крыві
Крывы Рог г., Крывбга Рбха, Крывым Розе

крывяністаець
крывяністы

[сьць]

-цю

крывяпіць абл., пезак., -ню,
-піш, -ніць, -няць
крывяцка разм., -нцы, -нак

крывянбены
крывяны
крывятвдрны

кріга -ызе, -ыг

крыгалбм -му, -ме
крыгахбд -ду, -дзе
крыгахбдны
крыёлаг -га, -гу, -таў
крыж -жа, -жы, мн. крыжы,
-нбў
крыжаваны
крыжавёцца незак., -жўецца, -куюцца
крыжаваць незак., крыжўю,

“ўеш, -ўе, “ўюць .

крыжавік 3а0ал., -ка,
-коў
крыжавіна -ие, -

крыжавы
крыжадзідб заал., -ба,
-баў

крыжак разм.
-ку, -ноў

гіст.

,

-ку,

“бе,

-ка,

крыжаквётныя бат., наз.
крыжам прысл.
крыжанка заал., мцы, ак
і крымжань

крыжанбеец гіст, крыйсаиосца, -цу, -цаў
крыжанбсны
крыжань зааг, -ня, -ці,
“няў, часцей крыжанка
крыжанадббна прыс.
крыжападобны
крыйійцкі разм,
крыжачбк -чка, -чкў
крыж-накрыж прыся,
крыжбвы
кріжык -ка, -ку, -каў
кріязіе -су, -се, -саў
крык -ку, -каў

крыкбт спарт., -ёта, “ёце
крыкліва прысл.
крыкліваець [сьць] -цю
крыклівы
крыкнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
агульн.,

м.

Д -су, Т -сам, М -се, ж.
ДМ-се, Т -сай і -саю, ян.
Р -с і-ваў
крыкўн разм, -па, -и6, -нбў
крыкуўха разм., ўсе, -ўх
крылён заал., -на, -не, -наў
крыланбгі
крыланбгія заал., наз.
крылатка “тцы [цц], -так

крылаты
крылаёч тэх, сч, -чы, -ч6ў
крылле [льле] -ллі
крылб -лё, мн. крылы, -лаў;
г ліч. д, 9, 4-- крылы
крыльца і крылца к., для
абодвух -цы, -цаў

Крым Ерыма, Крыме

крымзблі разм., -ляў
крымінал разм., -лу,крыміналагічны
-сце
-ста,
крыміналіст
[сьце], -стаў
крыміналістка

-тцы [с'ц],

-так
крыміналістыка -ыцы
крыміналіетчны

крыміцалёгія -іі [бі]
крымінёльнаець сьць] -цю

крымінальнік -ка, -ку, -каў
крымінальны
крымінблаг -га, -ту, -таў
крымпяён тэкст. -пу, -не
крымплёнавы

крым-сагіяз бат., крым-сагызу, крым--сагызе
криямскі
Крымскія тгбры Крымскіх
гор
крымчак -ка, -ку, -кбў

крымчакі -коў
крымчане -и

крымчанін -на, -неё, жн.
крымчёне, -п
крымчанка -пцы, -цак
крымчачка -чцы [ца], -чак
крыпалін уст., -па, -не, -паў
крыніца -цы, -ц
крыпіцазпаўства -ве
крыпіцазнаўчы

крыцтаграфія -іі В]

крыптамёрыя

бат. “ыі

[ыйі]

крыптанім -ма, “ме, -маў
крыптби хім. -ну, -це
крысд -сё, мн. крысы, -саў
криссе [сьсе “ссі
Крыт в. Крыта, Крыце

крізісны

крикса разм.,

крынічпік бат., -ку
крышчны
крынічышча -чы, -ч і чаў
крыптагамія бат, -іі [8
крыптаграма -ме, -м
крыптаграфічны.

крыпічка -чцы [цц], -чак

краты

крытык -ка, -ку, -гкаў

критыка -ыцы
крытыка-бібліяграфічны

крытыка-білграфічны

крытыкавацца незак., -куюся, -кўешся [сься], -ку-

ецца, -кўюцца
крытыкаваць незак., -кую,

-кўеш, -куе, -куюць

крытыкаён -на, -пе, -наў

крытыкёнка -нцы, -нак

крытыканскі
крытыканства -ве

крытыкаёнстваваць

незак.

-твую,-твуеш, -твуе, -твуюць
крытыкиўцьрагл., зак., “яў,
-пёш, -нб, -нём, -пядё,
-аўць
крытыцізм кніжн., -му, -ме
крытычна прыса.
крытычнасць [сьць] -цю
крытычны

крытбрый -ыю, -ыі [ыйі],
-ыяў
крыўда -дзе

крыўдаваць

незак. крыў-

дўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

крыўдзіцель -ля, -лю, -ляў

крыўдзіцелька -льцы, -лек
криўдзіцца незак. -джуся,
гдзітся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

-ду,
незак,
крыўдзіць
“дзіш, -дзіць, -дзяць
крыўдліваець [сьць] -дю

крыўдлівы
крыўдна прыс.
крыў дна

крыўляка разм.7 агульн., м.

дм “Яку, Т -якам, ж. ДМ
гЯцы, Т -яЯкай і -якаю, як.
Р -як

крыўлянне
“ппяў
крыўляцца
-Ясшся
-яюцца

[ньце]

-нні,

незак, -яюся,
[сься],

-Яецца,

.
крыха -ысё
крыхаббр -ра, -ру, -раў
крыхаббрнічаць кезак., -аю,
-гасш, -ае, -аюць
крыхаббрекі
крыхаббретва -ве
крыхў прысл.
кріяца т22., -цы, -ц
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Крыцдкім

мбра

Крйцкае
мбры

кріцкі

крицца

незак.,

крыюцца

крыецца,

;

.

крыццё [цьцё] -цці
крыць незак.,

крыю,

крыягенны

кры-

еш, крые, крыюць

крыцяне -н
крыцяцін -на, -не, мн. крыцяне, -н
,
крыцянка -нцы, -нак

Кричаў г. Крычава, Крычаве
крычаўскі

а,

Кричаўскі раён Крычаўска,
,
га раёна
крычаць незак. -чў, -Чыш,
ыць, -чЧым, -чыцё, -чаць

000.
крйчны 722.
крышён -на, -не, -ноў

крышанка -нды, -нак
крыишаны
крышаны (бульбяны суп)
абл., -нбў

крышачку прысл.
крышка -шцы, -шак
,
крышку прысл.
крышталегідрат гім., -ёту,
-аце

крышталеграфічны
крышталекераміка -іцы
крышталепадббны
крышталёва прысл.

крышталёвасць [сьць] -дю
крышталёвы

крышталёграф лін., -фа, -фе,

“фаў

крышталёід [ёйі] мін., -ду,

-дзе, -даў

крышталізаваны
крышталізавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца

крышталізаваць зак. і незак., -зўю, -зуеш, -зўе, -зуюць
крышталізатар -ра, -ры,

..
ў.
та
крышталізацыйны

крышталізацыя -ыі [ыйі]
крышталік -ка, -ку, -каў
грышталіт хін., -іту, -іце
крышталічна прысл.
крышталічнаець [сьць] -дю
крышталічны
крышталь (цвёрдае цела ў
форме мнагагранніка) -ля,

“лі, -лёў; (від шкла) -лю,
-лі

крыштальна прысл.

крыштальнасць [сьць] -цю

крыштальны
крышталяграфія мін. -і
пш]
крышталябптыка фіз., -ыцы
крышталяфізіка -іцы

крышталяхімія чі [ші]

крышыльны

крышыльшчык -ка, -ку, -каў

крышыльшчыца -цы, -ц
крыппацца незак., крышыц-

ца, -пацца

крышйиць незак, крышў,
криышыш, -шыць, -шым,
,
-шыце, -шаць
крышднне [ньне] лші
4

хім,

крыяскапія гім., -і [1]
крыястаёт фіз, тэх., -ёта,

.
-ёце, -атаў
крэадбнты палеант. -нтаў,
адз. крэадднт, -нта, -нце

[ньце]

крэазбл гім., -лу, -ле

крэда н., нескл.
крэдыт бугг., -ыту, ыце,

крэдіят -ыту, -ыце, -ытаў,
крэдытаванне [ньне] -шші
крэдытаваны

крэдытавацца зак. ў незак.,

[сься],

-туецца, -туюцца
крэдытаваць зак. і незак.,

-тую, -туеш, -туе, -тўюць

крэдытавы
[сьць]
крэдытаздбльнасць
-дю
крэдытаздбльны
крэдытка уст., -тцы [цц],
-так
.
крэдытны
крэдытор -ра, -ру, -раў
крэдытбрекі
крэдытыў фін., дып., -ыва,
-яве
крэдытыаўпы
крэз -за, -зе, -заў

крэзбл 2ім., -лу, -ле

крэйда -дзе, часцей мел
крэйдавы часцей мелавы

крэйсер лмар., -ра, -ры, -раў
крэйсерскі
крэйсерства -ве

крэйсіраванпе [ньпе] -нпі
крэйсіраваць незак., -рую,

у
ць
,
ст
ую
уе
“у
-р
-р
крэйсіроўка -бўцы

крэйцкапф тэх, -фа, -фе,

“фаў

крэйцэр гіст., -ра, -ры, -раў

крэкер кул., -ра, -ры, -раў

крэкінг (устаноўка) -га, -гу,

“таў; (дзеянне) -гу
крэкінгавы
крукінг-пбмна тэг., крэкіпгпбмпе,
крэкіпг-помп і

крэ-

кінт-працэсу, крэкінг-пра-

цэсе, крэкінг-працэсаў

.«крэкінт-устанбўка тэг., крэкіпг-усстапоўцы, крэкіцт-

устапбвак

крэкіраваЦь

зак.

і незак,

-кту,

-кце,

крахтапне

часцей

крэм -му, -ме, -маў

крэмавы

крэмальёр 7эх., -ра, -ры,-раў
крэмальёрны
крэматбрый -ыя, -ыі [ыйі],
-гыяў
крэмень -ню, -пі, -няў

крэатўра киіжн., -ры
крэацін гім., -ну, -пе
крэацініп хім., -ну, -не
крэвётка заал., “тцы [цці],
-так

эс,

ца, -руюцца

крэмацыя -ыі [ыйі]

крэалін 2ім. -ну, -не

крэкіш-працэе

крэкіравацца хнезак., -руец-

крэмацыйны

крэазбт гім., -бту, -дце
крэазбтавы

крэкінг-пбмпаў

тэх,

-нш

крэкт

крыялбгія гім., зі [Ва]

-тўешся

[пьне]

крэкірую, -уеш,-уе, -уюць

крыяліт мін, -іту, “цё

-тўюся,

крэкіравапне

крэмецязём гім., мін., -му,
-ме
крэмепязёмісты
крэменязёмны

крэменякіелы
крэмзанне
[ньне]

раза.

“нні
крэмзаць разл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
крэмль крамля, -лі, -лёў
крэмніевы
крэмній -ію, Зі [ійі]
крэмеаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
крэм-ебда крэм-сбдзе
крэн -ну, -не, -наў
крэнгаваць

мар,

незак.

-гую, -гуеш, -гуе, -гўюць
крЭндзель [пьдзе] -ля, -лі,
-ляў
крэндзельны [ньдзе]
крэндзельшчык
[ньдзе]
спец., -ка, -ку, -каў
[пьдзе]
крэндзельшчыца

спец., -цы, -ц

крэніцца

-няцца

незак.,

-ніцца,

крэніць незак., -ню,
-піць, -няць

-ніш,

крэпбметр -ра, -ры, -раў
крэба -ла, -ле, -лаў
крэблка -лцы, -лак
крэблы -лаў
крэбльскі
крэп -пу, -пе
крэпавы
крэпасць [сьць] -дю, -пей
крэп-віктбрыя тэкст., крэпвіктборыі [ыйі]
крэп-гафрб тэкст., а., нескі.
крэпдэшын -пу, -не
крэпдэшинавы

урэп-какард тэкст., крэпжакёрду, крэп-жакардзе
крэп-каржэт тэкст., крэпжаржэту, крэп-жаржэце
крэп-каржэтавы
крэп-кашмір тэкст. крэпкашміру, крэп-кашміры
крэпкі

крэп-маракёп тэкст., крэпмаракёпу, крэп-маракёне
грэпнуць незак., -пу, -пеш,

-пе, -пуць
крэпби тэкст., -ну, -пе

крэп
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крэп-парызьён тэкст., крэппарызьёпу,
ёне
крэп--сацін

крэп-парызь-

тэкст. крэп-са-

цішу, крэп- саціпе
крэп-саціпавы
крэп-фай тэкст., крэп-фаю,
крэп-фаі [айі]
крэп-шыфби тэкст, крэпшыфбпу, крэп--шыфбне
крэсавы
крэсельны
крсіва -ве, -ваў і красала
крэсіць пезак., -Эшу, -Зсіш,
“сіць, сяць і красёць,
красіць

крэсла -сде [сьле], -сел і
-слаў
крбела-лбжак крэсла-лбжка
крбеле- лбкку
[шк],
[сьле], крэсел-лбжкаў ў

крэслаў-лджкаў

крэеленне [сьленьне] -нні
незак.,
[сьлі]
крэсліцца
-ліцца, -ляцца

крэсліць [сьлі] незак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляЯць

крэс-салата крэссалёце

куб -ба, -бе, мн. куби, -бёў
1ўба (з. і дзяржава) Кубе
кубавая лаз.
кубавы (колер)
кубавы
кубак кубка [пк], -ку, -каў
кубамётр -ра, -ры, -раў
кубанка. разм, -нцы, -пак
кубацскі

Кубань р., Кубёпшю [пьню]
кубападббны

кубатура -ры
кубаўшчык -ка, -ку, -коў

кубаўшчыца -цы, -ц
кубачак -чка, -чку, -чкаў

кубел кубла, -ле, мн. кублы, -лоў
кубблец і кубёлак адпаведна кубёльца, -цы, -цаў;
кубізм маст., -му, -ме
кубік -ка, -ку, -каў
кубінец -нца, -ццу, -нцаў

-сце

[сьце], -стаў

крэўны абл.
крэцін -ца, -не, -наў

куванне [ньне] абл. і паэт,

-цяў

крэціцізм мед., -му, крэцінка -нцы, -нак
крэціпбід [ойі] лед., -да,
-дзе
-ата, -аце,
крэчат заал.
-атаў
крэшчэнда г крэшэнда зуз.,

прысл.
кеантафілы бат., паў, адз.
ксантафіл, -лу, ксенбн 2ім., -ну, ксераграфія фота,

палігр.,

фота,

палігр.

Зі [яў

ксеракбпія

Чі [іЯ
ксёраке

фота,

палігр.

разм., -са, -се

ксерафіт бат., -іту, -іце
ксерафбру 2іж., фарм., -му,
-ме
ксёндз ксяндза, -дзў, -дзбў
ксілагравюра -ры, -р
ксілагаўаа
ксілаграфія -іі [ші]
ксілаліт буд., -іту, -іце

ксілалітавы

ксілафашст лхуз., -ста, -сце
[сьце], -стаў

ксілафбин -па, -не, -паў
ксілёма бат., -ме

ксіліт -іту, -іце
ксілбграф -фа, -фе, -фаў
ксілбод гім., -лу, -де
ксяндзбўскі
Куёла-Ёўмпур г., КуйлаЛумпура, Кудала--Яўмпуры

куйла-лўмпурскі

кувалда -дзе, -д і -даў

-нні
куваць, абл. і паэт., незак.,

-ёе, -бюць
Кувёйт Кувёйта, Кувейце
кувёйцкі
куга выкл,
куга абл., кузё

разм.,
кугёканне [ньне]
“нні
кугйкаўка (сава) абл., -аўды, -авак
кугакаць разхм., незак., -ае,
-аюць
кугакнуць разм., зак., -не,
“нуць
кугікаць разл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
кугуар заал., -ра, -ры, -раў
кўдаса (мяцеліца, завірута) абл., -се
кудахтанне [ньне] -нні
-хчу,
незак,
кудйхтаць
-хчаці, -хча, -хчуць
кудзёлісты

кудзёліцца

разм.

-чыцца,

кудлаціць
і
кудлачыць
разм., незак., адпаведна
-ачу, -аціш, -ёціць, -ацяць;

“чу, чыш, -чыць, чаць:
кудлёч разхм., -ча, -чў, -чоў
кудлачанне (пьне] “пні
кудлы разх., -лаў

кўдра (невялікі прыродны
вадаём, азярко) абл., -ры,
“раў

куды прысл.
куды-кдлечы абл., прысл.
Кудымкар г., Гудымкара,

Кудымкёры

кудымкарскі
куды-нёбудзь прыся.
куды-нікуді прысл.

кўзаў -ава, -аве, -аваў
кузаўны

(ХКузнёцкі басёйн)

м., Кузбёса, Кузбасе

крэтдн 7экст., -ну, крэтбпавы
крэўнасць [сьць] абл., -цю

разм., карт.,

-чацца

Кузбае

кубіетка -тцы [с'ц], -так
кубіецкі
кубічны
кўбкавы [пк]
кубрык мар., -ка, -ку, -каў

крэеці [сьці]

-цяцца;

кудысьці і кудысь прысл.
кужаль -лю, -лі
кужэльны

-лка, -лку, -лкаў

кубічка. -нцы, -нак
кубінскі
кубінцы -цаў
-ста,
кубіст маст,

-ціцца,

незак.,

-ліцца, -ляцца

кузбасаўскі

Кузнёдцк [зьне] г., Кузнёцка, Кузнёцку
кузнёцкі [зьне]

кўзня [зьня] -ні, -няў

кузўрка “рцы, -рак, часцей

казяўка
кузька [ськ] заал., м., ДМ
-ку, Т -кам, мн. Р кузек
і кузькаў
Еўйбышаў г., Еўйбышава,
Кўйбышаве
вббласць.
Кўйбышаўекая
[сьць] Куйбышаўскай вббласці
куйбышаў скі
кўка аба., куцы

кукаванне [ньне] -нні
кукавёцца незак., кукўецца
кукаваць,

незак.,

куЕўю,

зўеш, -ўе, -ўюць

кўкалка заал. -лцы, -лак
кукаён рыб. -на, -не
Кука праліў Еўка праліва
кукарда -дзе, -д і -даў
кукарэканне [ньне] -нні
-аю,
незак.
кукарэкаць
-аеш, -ае, -аюць

кукарэклуць зак., -ну, -неш,

-пе, -нуць
ку-ка-рэ-ку
ёі
кукарэку
выкл.
кўкіш разл., -ша, -шы, гтаў
кўкішкі: сядзёць па кукішках

кудзёліць разм., незак., -лю,
“ліш, -ліць, -ляць

кудзёльны,
кудзёля -лі
кўдзер раза., -ра, -ры, -раў
кўдзерка -рцы, -рак

кўкла (жаночая прычоска)
-ле
ку-клукес-клён -на, -не
-наўца,
куклукеклёнавец,
-наўцу, -паўцаў
куклукскланаў скі

кўдла разм., -ле, -лаў

кукляпка заал., раз..,

кудлаты

кукбль бат., -лю, -пі; (ма

кудлатасць [сьць] -цю

кудлаціцца
разм.,

і

цезак.,

кудлачыцца
адпаведна

“НЦЫ;

-пак

наскі галаўны ўбор) -ля,

-лі, -ляў

купай:
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У і ку-кў выкл.
уля разм., глі, -ль

урузавбд -да, -дзе, -даў
[тк]

кукурузавёдка

-дцы

[цц], -дак

кукурузавёдства [цтв]
кукурузавбдчы [чч]
кукурузадрабілка -лцы, -лак
.-лцы,
кукурузасаджалка
-лак
куку рузаехбвіцча -чы, -ч
і -чаў
кукурузаў ббрачцы
кукурузіпа разм., -не
кукурузнік [зьні] разм., -ка,
-ку, -каў
).
кукурузны
кулак -ка, -ку, -коў
куламёса разм, -се

кулён заал., -на, -не, -паў

кулёцкі
кулацтва -ве
кулёчка разл.,

-чцы [цп],

“чак

кулачкі: ісці на кулачкі
кулачкбвы тэ.
кулачны
кулачбк -чка, “ЧЕЎ, “кбў
кулаччб разм, -ччы

куленепрабівальны

кулёш куляшў, -шы
кулёк -лька, -лькў, -лькоў

кулём разм., прысл.

хіўлі я. нескл.
куліда абл., -дзе, -д

абл,

[тк]

[цц], -дак

[сься],

-“пёцца,

-нёмся, -няцёся, -іўцца,
кульнўць зак. -пў, -нёш, б,
-нём, -няцё, -иўць
культ -льту, -льце
кўльтавы
культаддзёл [дзьдзе] -ла,
-ле, -лаў
культактыў “яву, -ыве
культармёец -ёйца, -ёйцу,
-ёйцаў
[сьве] (кулькультасвёт
турная асвёта) м., -ёту,
гёце
кўльтаўскі
культбаза [дб] -зе,
йа -длю,
культгапдаль
“длі
культіцвентар [тыцв] -рў,
-ры
культкамісія -іі Віш], -і
культмасавы
культпахбд -ду, -дзе, -даў

мн. культпаязды, -дбў
культпрби (аддзёл культўры і прапагйёнды) гіст.
-па, -пе
культраббта -бде

“дцы

кулік заал., -ка, -ку, -коў
кулінар -ра, -ру, -раў
кулінарка -рцы, -рак
кулінарны
кулінарскі
кулінарства -ве
кулінарыць
незак,
-ру,
рыш, -рыць, -раць
кулінарыя і разм. куліпарыя адпаведна -ыі іыйі];
“яі [ыйі]
куліса -се, -е
куліены
куліч -ча, -чы, -а6ў
кулён -на, -не, -наў
кулуарны
кулуары -раў
Кулундзіпскі стэп [пьдзі]
Кулупдзінскага, стэпу

куль -ля, -лі, -лёў
кульба і кульбака разм.,
адпаведна -бе, -б і -баў;

“ацы, -ак

кульбіт спарт, -іта, -іце
кульгавасць [сьць] -цю

кульгавая наз.

кульгавець

-нёшея

культпбезд -да, -дзе [зьдзе],

кулёць разм, выкл,

кулідка

кульгапўць зак., гаў, -цёш,
-пб, -пём, -пяце, ліўць
кульгаць незак., -аю, -йеш,
-4с, -бюць
кўльман -па, -пе, -наў
кульмінацыйны.
,
кульмінацыя -ыі [ыйі]
кульмініраваць астр., зак. і
пезак., -руе, -руюць
-яўся,
зак,
кульнўцца

незак,

-веш, -се, -сюць
кульгавы прых., нав.
кульганне [ньце] -нні

-ею,

культраббтнік -ка, -ку, -каў
культебктар -ра, -ры, -раў
культтавары “раў
культура -ры, -р
культурна прысл.
культурна-асвётны [сьве]
культўрна-бытавы
культўрна-выхаваўчы
культурна-гістарычны
культурпа-масавы
культурнаець [сьць] -цю
культурпік -ка, -ку, -каў

культурніца разл., -цы, -ц

культурніцкі
культўрпіцтва -ве
культурны

культуртрэгер-ра, -ру, -раў
культуртрэгерекі
культуртрэгерства -ве
культуризм -му, -ме
-ста,
культуріяст
гсеце
[сьце], -стаў
культфднд -ду, -дзе [пьдзе]

сту,
культфрбнт
[ньце]
культываванне [цьне]
культывавацца незак.,
тывўецца, -ўюцца
культываваць незак.,

-пце

-ппі
кулькуль-

тывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

культыватар -ра, -ры, -раў

культыватарны

культываціяйны

культывёцыя -ыі [ыйі]
кульша разм., -шы, -ш і
лшаў

кўля -лі, -ль

Куляб г., Куляба, Кулябе
кулябскі [пск]
кулябяка кул., -Яды, -яЯк
кулявы
кулямёт -ёта, -ёце, -ётаў
кулямётны
кулямётчык [чч] -ка, -ку,

-каў
кулямётчыца [чч] -цы, -ц
кулянпе [ньне] -нні
куляцца незак., -ося, -Яешся [сься], -Яецца, “яюцца

куляць незак. -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
кум -ма, -ме, мн. кумы,
-мбў

кума -мё, мн. кўмы, -м; з
ліч. 8, 8, а--кумы

кумарин спецу., -пу, ,
кумаўскі разм.
кумаўствб разм., -вё
кумёч -яу, чы
кумачка разм., ласк., -чцы

[цц], -чак

кумачны

кумачбвы

кумёкаць разм., незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
кўмжа заал., -кы
кумір -ра, -ру, “раў
кумірня -рпі, -рань і -рняў
куміццаразм» незак., -млідся, “мішся [сься], “міцца,
-мімся, -міцёся, -мяцца
кўмка разм., ласк., -мцы,
-мак
кумбк разм., ласк., кумкё,
“кў, -кбў
кўмпал разм., -ла, -ле, -лаў
кумпяк -ка, -ку, -коў
кумпячны
кумулятіяўны хед.
кумулйцыя -ыі (ыйі]
кумик. -ка, -ку, -каў

кумыкі заў
кумые -су, хумысаляч5бніца -цы, -ц
кумыеалячёбны
кумысалячінне [пьпе] -нні
кумысны
куміяцкі

кумичка -чцы [цц], -чак
кун этн., куну, купе
кунёк этн., -ка, -ку, -коў
купацкі
кунёцтва -ве
купгае хар., -са, -се,
кушіўт бат, -ўту, -ўце
кунжўтны
куніца -цы, -ц
куніцавы
куніцын
кунктатар -ра, -ру, -раў
кунктатарскі
кунсткамера -ры, -р
куптўшуст., -ша, -ши, -цбў
кўпа -пе, -п
купёж спец., -жў, -кы

купал
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купал -ла, -ле, -лаў

купчасціцца

купалападббиы
купаларама кіно, -ме
купалка бат., -лцы, -лак

(купальны” кас-

цюм) -ка, -ку, -каў; бат.,
-ку

купальны

купальня

“льмі,

-лень

і

-льняў
купальскі

купёальшчык -ка, -ку, -каў
купёальшчыца -цы, -ц
купанне [ньне] -нні
купаны
купарвае гіх., -су, купарваены
купацца
незак.,
-аюся,
-ешся
[сься], -аецца,
гаюцца

купёць незак., -ёю, -аеш,
-ае. -аюць
купеліраванне (ньпе] спец.,
“нні

купеліраваць слеўу., незак.,

“рую, -руеш, -руе, руюць
купёль царк., -ялю [льлю],
-лейі -ляў
купеляцыя г2ім., -ыі [ыйі]
купёна бат., -пе

купёц купца, -уў, -цоў
хупёцкі
кулёцтва -ве

куп'ё -гі [пйі]
Купідбя хіф., Купідбна,
Купідбне
купідбн -на, -не, -наў
купіла разм., н., -ле
хупіна -не, -н
купінарэз -за,

-зе,

-заў і

куп'ярбз
купіраваны
купіраваць зак. і незак.,
купірую, “уеш, -уе, -уюць

купісты [пйі] і кулісты
купіцца зак., кўпіцца, -пяцца
купіць зак., куплю, кўпіш,
міць, -пім, -піце, -пяць
кўпка -пцы, -пак
унлены

куплёт -ёта, -ёце, -ётаў
куплётны
куплетіст -ста, -сце ўсьце],
-стаў
куплетыистка

-тцы

[е'цд],

-так
куплёны

кўпая-лі
купяйние [ньпе] -пші
незак., -Яецца,
купяйцца
-яюцца
купляць пезак., -Яю, -яеш,
“яе, -яюць
купбп -па, -не, -наў
кундццы
купріт лмін., -йту, -ыце
купфериікель лмін., -лію, -лі
хупцбўскі разл.
купчасты
2 Зак. 1565

хезак.,

гццца, -цяцца

купалле [льле] этн., -алі

купальнік

[сьці]

кўпчая уст., наз.
купчык разх., -ка, -ку, -каў
купчина разм, м., Д -ну,
Т -пам, М-це, мн. Р я

купчыаха разм., -исе, -ых
куй н., нескл.
купбйнасць [сьць] -цю
купэйны
купюра -ры, -р

кушярз -за, -зе, -заў, часцей купінарэз

Кура р., Куры

курава -ве
куравай бат., -аю, -ёі [айі]
куравёд -да, -дзе, -даў

куравбдка [тк]
-дак
кураёвыабл.
курага -азё

-дды [цц],

-бўца, -бўцу,

курагадбвец
-бўцаў

курагадбўля -лі
курагадбўчы
курадым -му, -ме,
курбдым

часцей

курадымець знезак., -мідь,
курбды-мяць, часцей

мець

курадыміць

-млю,

незак.,

-гміш, -міць,

-мяць, час-

цей курбдыміць
куражыцца разм.

незак.,
(сься],

-куся, -жышся
-жыцца, -кацца
курай бат, -раю, -раі [айі];
муз., -рая, -раі [айі]
куранныгіст., прым., наз.
куранты-таў
кураня і куранё рознаска.,
для абодвут РДМ “няці,
Т -нём, мн. -нЯТЫ, -нят,
-яЯтам, -пятамі, -нятах
куранятка -тку, -так
курапятнік -ка, -ку, -каў
кураняціна -не
куранячы
курапатка -тцы [цц], -так
курапёткавы
курарталбгія жмед., -іі [ійі]

курартблаг -га, -ту, -таў
курарэ мед., н., нескл,

курасёдня

і

курасёднік

разм., адпаведна -пі, -няў;

-ка, -ку, -каў
кураелёп [сьле] бат., -пу,
-пе
куратар -ра, -ру, -раў
куратарскі
куратарства -ве
куратнік -ка, -ку, -каў
куратніца -цы, -ц
кураціна -пе

кураць незак., -ас, -аюць
курбан-байрам эті., курбанбайраму, курбёц-байраме
курбёт спарт., -бта, -ёце,
-ётаў
курвіметр ра, ры, граў
курга а,

-цё, мбў

Курган г., Кургана, Кургаце
курганне [ньне] -нпі
курганны
Курганская вобласць [сьць]

Кургапскай вобласці

курганскі

курд -да, -дзе, -даў

курдзюк -кё, -ку, -коў
курдзючны
курдзйнка -нцы,
курдскі [рцк]

кўрды-даў
Курдыстан

Курдыстане
курдыстанскі

“нак

Курдыстаца,

кур'ёр -ра, -ру, -раў
кур"ёрскі

кур! ёз -зу, -зе, -заў
кур"'ёзна прысл.
кур! ёзнаець [сьць] -цю

кур'ёзны

курзала і курзал адпаведна
гле, -д і -лаў; -ла, -ле,
-лаў

хўрка -рцы, -рак
куркбвы
куркбўка
разм.
-бвак

-бўцы,

куркўль -ля, -лю, -лёў
куркўма бат., -ме
куркўмавы
курлыканне [ньне] -нні
курлыкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
курлікнуць зак., -ну, -неш,

-не, -нуць
курляндскі [нцк] гіст,
Курляндыя гіст, Курляндыі [ыйі]
кўрна прысл.
курпік уст., -ка, -ку, -каў
курніца уст., -цы, -ц
курнбсая разм., наз.
курнёсы рагм., прым., наз.
курнўць разм., зак., “ну,
-пбш, -пё, -нём, -пяцё,

-аўць
кўрны.
курияўканне [ньне] разм.,
-нні

курняўкаць разм., незак.
-ае, -аюць
курбдым -му, -ме ёі курадым
курбдымець незак. “міць,
-мяць і курадимець
курбдыміць незак. -млю,
“міш, -міць, -мяць і курадіяміць
курбк курка, -ку, -кбў,
курбрт -рта, -рце, “ртаў
курбртна- санатбрны
курбртнік разм., -ка, -ку,
“каў

курбртпіца разм., -ды, -ц

курбртны

курсе (напрамак) -су, -се;
(у іншых значэннях) -са,
-се, -саў
курсавы
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курсапт
[ньце],

курсёнт -нта, -пце

-нтаў
к
а
т
,
]
д
т
н
[
ы
ц
т
а
к
т
н
ё
с
р
у
к
курсёнцкі
курсіраванне [ньпе] -нні
курсіраваць незах., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
-сце
,
та
-с
.
т
с
у
т
с
і
с
р
у
к
[сьце], -стаў

],
та
[с
ы
ц
т
.
т
с
у
а
к
т
с
і
с
р
ку
;
.
-так
курсіў палігр» -іву, -189
,
курсіўны
Курск г. Курска, Кўрску
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
с
а
л
б
б
в
я
а
к
с
р
Кў
Кўрскай вббласці
кўрскі
курсбвачнік разм. -ка, -ку,
-каў
курсбвачніца разм., -цы, -ц
курсбвачны
,
курсбрны

куребўка -бўцы, -бвак

курта разлм., -рце, -рт і -ртаў
куртаж гандл., -еў, -жы
куртажны
куртаты разм.
куртачка -чцы” [цц], -чак
кўртачны
кўртка -тцы [р”ц], -так
куртуёзны
куртызёнка уст., -нцы, -нак
курултай паліт, -ёя, -ёі

[айі]

курфюрст гіст.,
[сьце], -стаў

-ста,

-сце

курц-галбп спарт., курц-талбпу, курц-галбле
кўрцік абл., -ка, -ку, -каў

курціна уст., -не, -н
курцінны

курцбўскі часцей курЭцкі

курч -чу, чы

курчавы разх.
курчатбвій гім, -ію, -і
[11]
-чуся,
кўрчыцца незак.,
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца
кўрчыць незак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
кўрыва разм., -ве
курілка разм., -лды, -лак
курыльніца -цы, -ц
курыльны
курыльня -льці, -лёець і

-льпяў

Курыльскія астравы
рыльскіх астравбў
Курыльскія пралівы

Ку-

Ну-

рыльскіх праліваў
курыльшчык -ка, -ку, -каў
курыльшчыца -ды, -ц
куршскі
курыны

курыныя заал., наз.
курыца -цы, жн. кўры, ку-

рэй, курам, курамі, курах; а ліч. 2, 8, 4-- куры-

цы
курыцца незак,
“рацца

кузнь

кўрыцца,

КУ-

курйць незак, куру,

“рыш, -рыць, -рым, -рыце,

граць гіст., юр., “ыір
[ыйі]
кўрыя

,
курыйльны
курэнне [ньпе] -нні

КУ-

курэцца рагм., незак,

,

рыцца, рацца ,

курць незак., -рыць, -раць

куе рагм., -са, -се, -саў
.
ж“
,
ьн
ул
аг
.,
гм
ра
ка
сё
ку
ДМ -аку, Т -ёкам, ж. ДМ
-Ацы, Т -бкай і -ёкаю, мн.
Р -Ак
кусёнце [ньне] -нні
кусанўць зак. -ну, -неш,
-нё, -пём, -няцё, -нуць і
,
,
куенўць

кусацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюц,

ца

кусёць незак., -ёю, -аеш,
-де, -йюць
кусёчкі -каў
,
кускавы

і

зак.

куеачы

-нёш

-нў,

[сьне], -пё, -нём, -няце,

-нуць, часцей кусанўць
кусбк куска, -кў, -коў
кусбчак -чка, -зку, -чкаў
куст -ста, -сцё [сьце], -стоў
-нні,
куставанне [ньне]
часцей кушчЭпне
куставы

Кустанай г., Кустаная, Кустанёі [айі]
вобласць
Кустацайская

[сьць] Кустанайскай вбб-

ласці

кустапайскі

кустападббны

кустарэз -за, -зе, -заў
кустарэзны
кустбвы
кустбк -тка, -ткў, -ткоў
кустоўе разм., -ўі [ўйі]
кустбўка с.-г., -оўцы
кустбўнік бат., -ку
кўсцік [сьці] -ка, -ку, -каў
кусцістасць [сьці]
[сьць]

-цю

кусцісты [сьці]
кусціцца
[сьці]

[сц], -зак

уст,

-зци

кутўм заал., -ма, -ме
кўты часцей каваны

кўфар кўфра, -ры, -раў
кўхаль
кўфельны і куфлевы
кўфравы

курэц курца, -цў,скі-цоў
курэцкі і курцдў

[сьлі]

[ск]

куфель куфля, -лі, -дяў і

курбць -ня, -ні, няў.

куслівы
разм.
кусяўць

кутўзка

куфэрак -рка, -рку, -ркаў

кўхаль кухля, -лі, -ляў і
куфель
кўхай -на, -не, -наў

кўхар -ра, -ру, -раў

кухарка -рцы, -рак
кухарскі
кухарства -ве
кухарыць незак., -ру, рыш,
“рыць, -раць
кухлянка абл., -нцы

кухмайстар уст., -тра, -тру,
-траў
кухмёйстарёгая уст., наз.
кухмайстарскі уст.
кўхия -хні, -хань і -хпяў
кухбины
кухталь разм., -ля, -лі, -лёў
кўхтаць незак., -аю,

-ае, -аюць

кухцік

(кубак)

абл.

-аеш,
-ка,

“ку, -каў
куцця [цьця] -цці

.
кўцы
куць абл., незак., кую, ху-

ёш, куё, куём, куяцё, куюць, часцей каваць
куча -чы, -ч
кучавія

кучаравасць [сьць] -цю
-ею,
незак,
кучаравець
-веш, -ее, -гюць
кучаравінка -нцы, -нак
кучаравісты
кучаравіцца незак., -віцца,
-вяцца
кучаравіць незак., -аўлю,

-двіш, -авіць, -авяць
кучаравы
кўчары разх., -раў
кучка -чцы [цц], -чак
кучма (шапка) -ме, -маў,

часцей кучомка

кучма (пра валасы) -мё
кучна прыс.
кўзнаець [сьць] -дю
кўчны
кучбмка -мцы, -мак і кўч-

цца,
цца
кут кута, куцё, кутоў

ма
куш разм., кўша, кўшы
кушпёр кушняра, -ру, “роў
кушнёрка -рцы, -рак
кушнёрны

кутае -са, -сё, -сбў
кутасбвы

кушнёрскі
кушнёрства -ве
незак.,
кушнёрыць

инезах.,

Кутаісі [айі] г. м., неска.
кутаіскі [айі
куткавы абл.
кўтні
кўтпік разм., -ка, -ку, -каў

кутбк кутка, -кў, -коў

кутдра заал., -ры, -р
хуточак -чка, -чку, -чкаў
кутрбвыя бат., наз.

“ру,

“рыш, -рыць, -раць
кушчэпце [льне] -нці і куставапне
кушотка -тцы [цп], -так
Кубнь-Лунь (горы) КузльІўня, Кузнь-Луні
кубць-лўньскі

куявяк

355

лагчынцы
ААЦ

куявяк (танец) -ка, -ку
кхмер -ра, -ру, -раў
кхмбрка -рцы, -рак
кхмёрскі
кхмёры-раў
кшталтам уст., прысл.
Кызыл г., Кызыла, Кызыле
Кызылкўм Кызылкума, ГКызылкуўме
кызылкўмскі

я [эль] (назва гітары, якая
абазначае гук [я]), н.,
нескл,
лабавы
лабагрэйка с.-г., -эйцы, -зек
дабаз уст., -за, -зе, -заў
лабазнік [зьні] уст., -ка,
-ку, -каў

лабазніца [зьві] уст., -цы,
“д

лабазныуст.
лабан заал., -на, -нё; мн. ла-

баны, -нбў
лабарёнт -нта, -нце [ньце],
“нтаў

лабарантка лцы
[н'ц],
“так
лабаранцкі
лабаратбрна прысл.
лабаратбрны
лабаратбрыя -ыі [ыйі], -ый
лабардан-ну, -не
лабаты разм. і лабасты
разм.
лабаціпа разм., груб. -не
лабёч разм., лё), -чў, -чоў

дабёлія бат, -ліі [ійі]
лабізм паліт., -му, -ме

лабільнаець [сьць] -цю
лабільны
лабірынт -нта, -нце [ньце],
-птаў
лабіринтавы
лабіст паліт,

-ста,

-сце

лабістка паліт., -ткі,

-тцы

[сьце], -стаў

[сп], -так
лабісцкі паліт.

лабіядэнтальны
лабіялізаванасць

[сьць]

лабіялізаваны
лабіялізавацна зак. ў незак.,
“зўецца, -зўюцца
лабіялізаваць зак. і незак.,

-зую, -зўеш, -зўе, -зуюць

лабіялізацыя -ыі [ыйі]
лабіяльны
лабибвы [пк] анат.

Лабнёр воз., Лабпбра, -ры
анат,

“бнЎ, -бкбў
пабрадаріт

лабка

[пк],

геал,

“цо

пабрадаритавы
пабрадбр лміт., -ру, -ры
12»

кыш вык...

кмпінг -га, -гу, -гаў і кём-

пінг
кэмпінгавы і кбмпіпгавы
кювет -ёта, “ёце, -ётаў
кювёта фота, -ёце, -бт

кюлётка 722,

-так
кюрасб

-тцы

[цп],

(сорт лікёру)

-ыту,

кюры фіз., н., неска.
кбрый гіх., -ыю, -ыі [ыйі]
кюрэ царк., м., нескл.

Кюсіб в., м., нескл.
кяриз гідр., “За, -зе, -заў

н.,

кят (грашовая адзінка)
к'ята, к'яце, к'ятаў
Каяхтаг., .«Кяхце

кяхцінскі

нескл.

Лабрадбр Лабрадбра,
радбры
лабрадбравымін.
лабрадбрскі
дабяк абл., -ка,
лабякі, -кбў
лава лаве, лаў
лёвавыгеал.

Лаб-

-ку, мн.

лаванда бат., -дзе [пьдзе]
лавандавы
лавачка -чцы [цц], -чак

лавачны
г
лаваш -ша, -цы, -пбў
давёшны
лавелас разх., -са, -се, -саў
лавелаенічаць [сьні] разм.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць

лавёц лаўца, -цў, -цбў

лавёцкі
лавіна -не, -н
лавінанебяепёчны [сьпе]
лавінападббны
лавінны

лавіраванне (ньне] -нні
лавіраваць незак., -рую,
-руеш, -руе, -руюць
плавіцца незак.,
лбвіцца,
-вяцца
лавіць незак., лаўлю, лбвіш,

-віць,

-вім,

-віце,

-вяць
лаг мар., лага, лагу, лагаў
лага лазе, лаг і лагаў
лагавы
паа гіст. -фа, -фе,
“а ау

лагагриф -фа, -фе, -фаў
лаганёц бат., “наў, -нды,

пагапёт -ёта, -ёце, -атаў
лагапатычны мед.

лагапётыя -ыі [ыйі]
лагапёд -да, -дзе, -даў
лагапедыічны лед.
лагапёдыя -ыі [ыйі]

лагарыфм хат.,
-маў

ведна “руецца, -руюцца;
-муецца, -мўюцца

лагарыфміраваць і лагарыф-

лагаднёць незак., -ёю, -ёеш,
-ба, -ёюць

лінгв., цю

лаббк

кызыльскі

-ма,

маваць зак. і незак., адпаведна -рую, -ўуеш, -ўе,

“уюць; -мую, -мўеш, -муе,
-мўюць
лагарыфмічны

Лагасе г. і в. Лагаса, Лага-

се
лагаскі
лагатып палігр.,
“паў

-па,

-пе,

лагатыпія -іі [ійі]

лагер -ра, -ры, -раў

лаёгернік разм., -ка, -ку,
-каў
лагерніца разм., -цы, -ц
лагерны
лагіза (непаваротлівы, няспрытны чалавек) разм.,
агульн., м. Д -зу, Т -зам,
М -зе, ж. ДМ -зе, Т -зай
і -заю, мн. Р -з і -заў
лагізби (гультай) разм., лаянк., -на, -не, гнаў
дагіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

лагістыка -ыцы
лагічна прысл.

лагічнасць [сьць] -цю
лагічны
лагбда разм., -дзе
разм.,
лагбдзіць

незак.,

“джу, -дзіш, -дзіць, -дДзяць

лагбдліва прысл.
лагодлівасць [сьць] -цю

лагбдна прысл.
лагбдиасць [сьць]
лагбдны
лагбжыабл., -каў
Лагёйск г. п., Лагойска,
Лагойску
лагбйекі

Лагбйскі раён

Лагбйскага

раёпа

-ме,

пагарыфміка гіды

пагарыфміраванне і лагарыфмаванне [пьле] для
абодвух -пипі

лагарифміраваны і дагарыфмаваны
лагарыфміравацца і лагарыфмавацца незак., адпа-

лагбметр эл., -ра, -ры, “раў
лагўна-не, -н
лагунавы
лагунёц бат. “нцу, -нды
лагўнны
лагчына [хч] -пе, -н
лагчышісты [хч]
[хч]
лагчынка

-нцы, -нак
лагчынны [хч]

памянце.,

лад
е
ф
ы
р
г
а
п
е
н
н
е
л
я
з
д
(
дад
струнных музычныя ін,
а
ш
і
в
а
л
к
;
ў
а
т
н
е
м
у
р
ст
клапан музычнага інструмента) -да, (у іншы значэннях) -ду, -дзе, мн. лады, -дбў
,
Ы
Д
.
м
,
.
н
ь
л
у
г
а
,
т.
ус
лада

Д -ду, 7 -дам, М -дзе, ж.
ДМ -дзе, Т -дай і -даю
ц
а
в
а
д
а
л
і
.
м
з
а
р
а
ц
ц
а
в
а
лад

ца разм., незак., адпавед-уешся
лёдуюся,
на

[сься], -уецца, -уюцца;
падутося», эўсшся [сься],

,

ўецца, -ўюцца

лёдаваць разм. і ладаваць
разм., незак.,

адпаведна

лёдую, -уеш, -уе, -уюць;

пладую, -ўеш,-ўе, -ўюць;

ёдуй і ладўй
падавы муз.

[шск]

вбзера

Ладажскага вбзера
ладажскі [шск]
ладам прысл.
ладан -пу, -пе

тпегак.,

“дзяцца

ладзіць незак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць
незак.,
[тк]
ладкавацца
ладкўюся, гўсшся [сься],

-ўецца, -ўюцца

ладкаваць [тк], пезак., лад-

нўю, -ўеш, зўе, -ўюць
ладкі [тк] лёдак, адз. лад-

ка [тк], -дцы [цц]

ладкбм [тк] разм., прыел.
лёдна разм., прысл.
ладпаваты разм,
ладныразл.
дадўнка уст., -нцы, -нак

даж фін., лёжу, лажы
дажамёнт вае!., уст., -цта,
-пце [цьце], -птаў

аажанпе [ньне] -пі
дажны фін.
лажбк
памянш,

лазёнскі
лазарэт -“бта, -Эце, -Этаў
,
лазарэтны
.
м
з
а
р
ы
т
а
з
а
л
т
р
о
ч
:
ы
т
а
з
а
л
лазенны часцей лазневы
лёзепшчык -ка, -ку, -каў і
лазцік [зьні]
лазеншчыца -цы, -ц
лазер -ра, -ры, -раў
лазерпы

лаканічнасць [сьць] -цю

лёзецька -пьцы, -нек

лазіна і лазіна, адпаведна
“іце, -ін; -інеё,-ін

лазіць незак, лёжу, лазіш,
-зіць, -зяць
лазка [ск] -кі, -зцы [сц],
-зак
лазцева-пральны [зьне]
лёзпевы [зьне] і лёзенны

лажка

[шк], -ку, -коў
дажяцца незак., лагкуся,
лажышся [сься], -кыцца,
-ашмся, -кыцёбся, -жацца
дажыць разлі, незак., даў, лбжыш, -кыць, -кым,
-кыце, -жаць
паябчнік абл., -ка, -ку, -каў
лаз -за, -зе, “заў

лакамабільны
-ка, -ку,
т білыцчык
лакама
гкаў
лакаматыў
-ыва,
-йве,
алваў
лакаматінўны
лаканізм -му, -ме
дакапічна прысл.

лаканічны
Лакарна г., х., нескл.
лакарискі
лакатар спец., -ра, -ры, -раў

лакатариы

-ка,
пакатаршчык разм.,
-ку, -каў
лакаўт -уту, -уце, -утаў
лакаутаваны

незак,

лазпік [зьні] зка, -ку, -каў,

лакаутаваць зак. і

лазня [зьня] -ні, -няў
лазняк [зьня] -ку, -коў

лакаутчык [чч] -ка, -ку,
-гкаў
лакафарбавы
лакаціяйпы спец.
лакацыя спец. -ыі [ыйі]
лакёй -ёя, -ёю, -ёяў
плакёйнічаць кезах., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
дакёйская наз.
лакёйскі
лакёйства -ве
лакіравальны
лакіраванне [ньне] -нні
лакіраваныі лакірбваны
лакіравацца кезак., -рўец-

лаз-

лазия-пральня [зьня]

-дзіцца,

-цю

[сьць]

лакамабіль -ля, -лі, -ляў

лазнякбвы [зьня]

ладапавы часцей ладанны
ладанка уст., -нцы, -нак
даданнік [ньнік] бат., -ку
наз.
пёданнікавыя [пьні]
ладанныі ладанавы
ладдзя [дзьдзя] -дзі, мн.
ладдзі, ладдзёй
ладжаны
дадзёйны
ладзіцца

лакальнасць
лакальны

Лазёца г., Лазёне
лазапіца бат., -цы, -ц

насцей лазеншчык

Ладага р., Ладазе

Ладажскае

чама
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лазняў-прёль-

ні-прёльпі

пяў
лазбвы
лазбўка (сорт канюшыны)

разм., -оўцы
лазекі [ск]
лазўн разм, -на, -нё, -нбў
лазунй бат., заал., -пбў

лазурак (фарба) -рку
лазуркбвы
лазуріт лмін., -ыту, -ыце
лазўтчык

уст.

[чч]

-ка,

ску, -каў

лазы (народнасць) -заў

лазячы

лазячыя бат., заал., наз.

лёйба -бо, -б і -баў

лайдак разлм., -ка, -ку, -коў
лайдакаваты разм.
лайдацкі
лайдацтва разм., -ве

пайдачка разм., -зцы [цц],
-чак
лайдачы разм.
лайдачыць

разм.,

незак.,

слу, “чыш, -чыць, -чаць
лайка (сабака) лайцы, лаек; (скура) лайцы
лайкавы
лайнер -ра, -ры, -раў
лак (прадстаўнік народна-

сці) лёка, лёку, лакаў

лак (раствор для пакрыцця

прадметаў) лёку, лакаў
лакавы
лакалізаваны

і

дакалізб-

раны

лакалізавацца зак. і незак.,
-зўсцца, -зуюцца

лакалізаваць зак. і кнезак.,
-зўю, гвусш, “вус, -зўюць
лаза :36, ми. лбзы, -з
- лакалізацыя -мі рыі]
лазавікі (лапці) аба., кбў,
дакаліт геал., -іту, -іце
адз. лазавік, -ка, -кў
лакалітавы

-тўю, -туепш, -тўе, -туюць

ца, -руюцца

лакіраваць

незак.

-рўю,

-русш, -рўе, -руюць
лакіркі разх., -рак, адз. лакірка, -рпы

пакірбваны часцей лакіравіны
лакірбвачны
лакірбўка -бўцы
лакіроўшчык -ка, -ку, -каў
лакіроўшчыца -цы, -цЦ
лакмуе хім., -су, лакмуеавы
лакрыца бат., фарм., -цы
лакрячнік бат.,, фарм., -ку
лакрычны
лакеадрбма хар., -ме
лакскі
лактабацылін спет., -пу, -не
лактаскбл слец.,
-паў

-па,

-пе,

лактацыиішы фізіял.

лактацыя -ыі [ыйі]
лактоза 21х., -зе

лагктбмстр -ра, -ры, -раў
лакуна апат., біял., філал.,
зи, -н
лакфіёль бат., -ллю [льлю]
лёкцы (народнасць) -цаў
лакцявы

лал уст., лёду, лале
лалавы уст.
лама заал., ж., лёме,

лам
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лацці

АЁАЙЁХЙЙЛАЁЙЁЙАЯЙЙЙААЙАААДАЙЙАЫАААААААААЕА

лама (духоўная асоба)

ламу і лёме, лёмам, лі
маў.
ламавік -каё, -ку, -коў
дамавы
ламаізм [айі] рэг., -му, -ме
ламаіст. [айі] -ста, -сце
[сьце], “стаў
ламаісцкі [айі]
ламйка разм., агульн. м. ДМ
-йку, Т -ёкам, ж. ДМ
-ацы, Т -ёкай і -акаю, Р
мн. ёк
ламаёнаець [сьць] -цю
ламапіна разм., -не
ламаёнка разм., -нцы, -пак
ламанне [ньце] -нпі

Ламанбсаў г., Ламаносава,
Ламапцосаве
ламанбсаўскі
даманўць зак., -нў, -нёш,
-пё, -нём, -няцё, -нўць
ламапцін [ньці] заал., -на,
гне
ламёнцы абл., -цаў, адз. ламёнец, -нца, -цы

Ла-Мёнш (праліў) Ла-Мапша, Ла-Мапшы

дла-маншскі [нскі]
дамёны і ддманы

ламаркізм -му, -ме
ламацца незак., ломіцца,
“мяцца
ламаёць незак., ламлю, лбміш,

-міць,

-мім,

-міце,

-мяць; ламі
ламачча -ччы
ламачына разм., -не, -н
дамбард -да, -дзе, -даў

ламбардны
ламбардскі [рцк]
Ламбардыя
Ламбардыі
[ый]
ламбрэкён-ну, -не
дамё мі
паміца разх., -пе
памінарыя бат, -ыі [ыйі]
ламбта -бце
ламбтны
дампада -дзе, -д

ламийдка [тк] -дцы
-дак

[цц],

лампадны

лампае -са, -се, “саў
лампіён спеўу., -па, -пе, -паў
ламўт -ўта, -ўце, -ўтаў
памутка “тцы [цп], -так

ламўты -таў
пламуцкі

лапалін -пу, -не
лапалінавы

Лапгедбк (гіст. вобласць у
Францыі)
Лангедбка,
Лацгедбку
папгедбкскі

лангёт (мед.) -бта, (кул.)

лапгётка мед.,
“так

-тцы

ландвёр
(ваеннаабавязаныя) гіст., -ра, -ру; (вайсковыя часці) -ра, -ры
ландкарта [тк] уст., -рты,

-рце, -рт і -ртаў
дандё к., нескл.
ландріин уст., -ну, -пе
ландскнёхт

[нцкн]

гіст,

-хта, -хце, -хтаў
лапдекиёхцкі [пцкп]
лёндстыйг [птст]
паліт.,
-га, -ту
ландтаг [нтт] паліт., -та,
“ту

ландшафт

[итш]

-фту,

-фце, “фтаў

ландшафтны [нтш]
лацдштўрм
[нтшт]
уст,
-ма, -ме
ландштурміет [птшт] уст.
ста, -еце [сьце], -стаў

ланды геагр., -даў

ландыш (расліна) -ша, -шы,
-шаў; (36.) -шу, -шы
ландышавы

лацжэрбн ае., тэг., -на, -не,
-наў
ланіты уст., паэт., -іт, адз.
ланіта,-іце
Ланкастэр г., Ланкастэра,
Лапцкёстэры
лдапкастэрскі
Лапкашыр г., Лапкашыра,
Лапкаштыры
ланкаширскі

лапкійекі (да Шры Ланка)
лапеада спарт., -сёдзе
лаптаён -ну, -не

ланцуг -уга, -угў, -угоў

лапцугбвы
ланцугбм прысл.
ланцужкбвы [шк]
ланцужкбм [шк] прысл.
лапаўжны
ланцужок -кка [шк], ЭКЕў,
ккбў
лапцбт -эта, -эце, -Этаў
ланцэтападббны
ланцэтнік заал., -ка,
-каў
ланцэтны
лань -пі, -пей і -няў
лад н., нескл.

[ап],

лапа -пе, -п

лапавўхі рагм.
лапавыслец.
запацбсы
лапападббниы

папар -ра, -ру, -пбў
лапарка -рцы, -рак
лапарскі кае
лапаріи-роў

Ла-Пасе г., Ла-Піса, Ла-Па-

се

ла-паскі
лапата -аце, лапатанне [ньне] -ші і лб-

пат

лапатападббны
лапатаць незак., лапачу,
лапочаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

-ку,

Лабе Лабса, Лабсе
лабеец лабсца, -цу, -цаў
лабска лабсцы, -сак
лабекі
лабсцы-цаў

Дам г., м., неска.
ламэскі
лап -па, -пе, -паў

-бту, -ёце, -ётаў

лайгіметрыя мат., -ыі [ыйі]
лангўст заал, -ста, -сце
[сьце], -стаў
лапгшай [хш] (парода курэй)-па, -пе

лапатачка “чцы [цц], “чак
лапатачны
лапатка -тцы [цц], -так
лапатлівы разм.

і лапаткі

разм.
лапатиўць зак., “яў, .ёш,
-пё, -нём, “няцё, ліўць
папатўн разм., -на, -неё, -нбў

лапатуха разм., -усе, -ўх
лапатўшка
разлм., -шцы,
-шак
лапацённе [ньне] -ші
лдапацёць разм., незак., лапачу, лапаціш, -ціць, -цім,
-піцё, “цяць

лапёцісты разм.
лапаціць разм., незак., лапачу,
лапаціш,
-ціць,
-цяць
лапаць -пця, -пці, лапцёй
лапаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і дзпаць

Лаперуза праліў Лаперуза
праліва, Лаперўза праліве
лапідарнасць [сьць] -цю
лапідарны
лапік -ка, -ку, -каў
лапікавы
лапіна -не, -н
лапіеты
лапіцца разх., незак., лёпіцца, лёпяцца
лапіць разм., незак., -плю,
-піш, -піць, -пяць, часцей
латаць
лапка -пцы, -пак
-ндца
лапландзец [пьдзе]

[птп], -цу, -цаў

лаплёндка

[нтк]

-дцы

[нд], -ндак
лапландскі [нтцкі]

лаплапдцы Інтц] -цаў
Лапландыя
[ыйі]

Лаплёпдыі

Ла-Плата г., Ла-Плёаце

,
лаплепне [ньне] -ппі
лаплены разм., часцей латапы
лапнік -ку
лапнуць зак., -ну, -цеш, -не,
,
-цуць
лапеардак -ка, -ку, -каў
лапта (гульня) лапцдё

лапўшнік-ку
лапупнястыі дапуш
лапушмцца разм, незак,
лцыцца, -шёцца
Лапцевых мбра Лёпцевых
мора
лапці лапцёй,, адз. лапаць,
лапця, лапці

лахмоцце
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ліпцік -ка, -ку, -каў

лапцюжнік

зневаж.,

гка,

ка -каў
лапцібашіцкі
лапцюзжны

[сьце],

латўшка абл., зацы, -шак

ластанбгія заал., наз.
ластаўка -аўцы, -авак

лапцяваты

лапчастанёгі

лапчастанбгія заал., наз.
лапчасты
лапчаты

лёрга муз., н., неска,
ларнёт “ёта, -бце, -ётаў

лариёбтка -гцы [цп], -так

:
лариётиы
ларбк ларка, -кў, -кбў
ларбчнік разм., -ка, -ку, -каў
ларбчпіца разм., -цы, -ц
ларбчны
ларынгалагічны, мед,
ларынгалёгія зі [ійі]
ларынгаскапічны.
ларынгаскапія зі [ійі]
ларынгаскби -па, -пе, -паў
ларынгаепазма
-зм і -змаў

ласб н. нескл.
ласбсь -ся, -сі, -сяў
ласт лёста, лёсце
ми. ласты, -таў
лёставы

латўк бат., -кў
латўкавы
латуневы латўнны
латунь -нню [ньню]

мед.,

-ме,

дарынгатрахеіт [ейі] мед.
“іту, -іце
ларынгафбя -ца, -не, “наў

ларыпгіт мед., -іту, “це.

ларынгблаг -га, -гу, “таў
ларындзн фарм., -ну, -не
Ларэнца-Маркее г., Ларэнца-Маркеса, Ларэнца-Маркесе
ласа прысл.
лаеавацца незахк., лёсуюся,
-уешся [сься], “уецца,

суюцца

ласаваць разлм., незак., ласую, -уеш, -уе, -уюць
ласаеёвы

ласасёвыя заал., наз.
ласасіна -не
ласасінавы
ласёвы
ласіпа -пе
ласіпавы
ласіны
ласіха і ласіца адпаведна
“се, -іх; -цы, -ц
ласіца “ды, -Ц

ласка ласцы, лёсак
ласкава прысл.

ласкавасць ё ласкавасць
[сьць] для абодвух -цю
ласкавёй прысл.

лаекавёйшы прым.
ласкавёць незак., -ёю, -беш,

-бе, “ёюць

ласкавы і ласкавы
ласкальны
ласкатанце [ньпе] -нпі
ласкатаць незак., ласкачу,
ласкочаш, -ча, -чам, -чае, “чуць

ласкатлівы
лаекаць пнезак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей ла-

шчыць
ласкўт -ута, -уцё, -утбў
ласкўтны

ластаўневыя бат., наз.
ластаўчын
ласўн -на, -нб, -ноў
ласўнкі -каў, адз. ласўнак,
,
-пЕў
ласўха -ўсе, -ўх
ласцік [сьці] -ку
ласцікавы [сьці]

“зўецца, зўюцца

латынізаваць зак, і незак,
-зўю, зўеш, -зўе, -зуюць
латынізацыя “ыі [ыйі]

латынізм -ма, -мос, -маў
латыніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

ласы
ласьён -ну,ласяня і Часянё рознаскя.,

для абодвух РДМ -няці,
Т -нём, мн. “няты, -нят,

-пятам, -пятамі, -нятах
ласятнік -ка, -ку, -каў
ласяціна -не
ласяфёрма -ме, -м і -маў
лат гіст. (грашовая. адзінка), лата, лёце, лётаў
лата лёце, лат
латак -ка, -кў, -коў
латакбвы
латаёпія бат., -іі [ійі]
лётанне [ньне] -нні
лётаны і лаплепны

Латарынгія

латы лат
латыпізаваны
латыпізавацца зак. і незак.,

Латарынгіі

[і]
латарышскі [хск]

латарэйны:

латарбя -5і [эйі], -5

лататы: даць кая
таты разм.

датыць -нню [ньню]
латыфундызм -му, -ме

-ста,
-сце
латыфундыст
[сьце], -стаў
латыфундыя “ыі [ыйі], -ый
латыш -шаё, лаў, -шоў
латышка -шцы, -шак
латійшскі [шскі] ё [скЙ
латышы -шоў
латэнтпасць [сьць] мед,
фіз., -цю

латэнтны

латэральны анат., лінгв,
латэрит геал, “ыту, -ыце
лаўка лаўцы, лёвак
лаўкач разм., -ча, -чу, -чоў
лаўкачка разм., -чцы [пд],
-чак
лаўлённе [ньне] -нні
лаўн-тэніе спарт. -са, -се
лаўр (дрэва) -ра, -ры, -раў;

Ддраўніна і 36.) -ру, -ры

ла-

-аецца,
незак.,
латацца
-гаюпца
лётаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і лёпіць
латачка разм., -чцы [цц],
-чак
датачбк -чка, -ку, -коў
даташыць разх., незак., латашў, латошыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
латва прысл.
латвіец латвійца,, -ду, -цаў
латвіііка -ійцы, -іек
Латвійская Савёцкая Сацы-

ялістычная
Рэспубліка
Латвійскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспублікі
латвійскі
латвійцы -ійцаў

Латвія Латвіі [ійі]

латка “цы [цц], -так

лаўра царк., -ры, лаўраў
лаў равішнёвы
-шні,
бат.,
лаўравішня
-шань і -шняў
лаўрбвы
лаўрбвыя бат., наз.

лаўры-раў
лаўрэйт -ата, -аце, -атаў

лаў'рэйтка “цы [цц], -так

лаўрэацкі
лаўрэнсій гім., -ію, -іі [і]
лаўсан тэкст., -ну, -пе
лаўсапавы
лаўчыцца разм., незак., -чуся, -чышся [сься], “д
ца, -чымся, -чыцёся, -чацца
плафа разж., наз., -фё, выка.
лафёт -ёта, -ёце, -ётаў
лафётны

лафбтчык[чч] -ка, -ку, -каў

лафіт (сорт віна) -іту, -іцё
лаханачцы

латкбвы

лахёцка: пырачпая лахаёпка

латпік гіст., -ка, -ку, -каў

лахі разм., лёхаў
лахмапіна разм., -не
лахманы разм. -пёў, адз.
.
лахмёш, -на, -нё
лахматы
лахма4ціцца незак., -ціцца,

лётны

латб н., нескл.

латбы латкі, -ку, -кбў
латбчнік -ка, -ку, -каў
латочвіца -цы, -ц

-цяцца

латочцы
латруўга,

разм., .агульн.,

м.

ДЛ -ўту, Т -ўгам, ж. ДМ
“узе, Т ўгай і -ўгаю, ми.
Р -ўг і лбтра

лахмёціць

незак,

-ачу,

-ёціш, -аціць, гёцядь
лахмач разх., -ча, -чу, -чобў
лахмбцце [цьце] -цці

лахудра
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ледзяністы

аа

пахўдра разм., -ры, -раў
лацарбні х., нескл,
лаціна -пе, -н
лацінаамерыканскі

лаебядбвы
лебядбвыя бат., наз.

лацінка і лацініца адпавед-

:

на -пцы; -цы

Лацінская Амёрыка Лаціп-

скай Амёрыкі
лацінскі
лаціняне -пяп
лаціняпін-іпа, -іпе, лацінян
лацінянка -янцы, -янак
лаціцца буд., незак., лаціцца, ладцяцца
плаціць незак., лёчу, лаёціш,
лаціць, лацяць
лёцкан -на, -не, -наў

[цьне]

дацыраванне
-ппі
Лацыум гіст,
Лацыуме

тэх,

'
Лёцыўума,

лачанне [ньне] буд., -нні
лёчка -чцы [цц], чак
лашак -ка, -ку, -кбў
лашачапя і лашачанё, для
абодвух РДМ -няці, Т
-нём, мн. -няты, -вят,
-нятам, -нятамі, -нятах
лашёчы

лашчыцца
“чышся

;

незак.,
[сься],

-чуся,.
-чыцца,

-чацца
лашчыць незак., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць і ласкёць
лаяльна. прысл.
лаяльнасць [сьць] -цю,
лаёяльнік разм., -ка, “ку,
гкаў
лаяльны
лаянка -нцы, “нак

лаянкавы
лаяцца незак., лёюся, лёсшся [сься], лёецца, лаюцца
лаяць незак., лёю, лаеш,
лае, лаюць

лгёнпе [ньне] -нні, часцей
ілгённе
лгацства разм., -ве, часцей
ілганства
агаць незак., лгу, лжэш,
ліЭ, лом, лжацё, лгуць,
часцей ілгаць
лгун -па, -нё, -пбў, часцей
ілгўн

лЕўння [ньня] -пні, -нняў,
часцей ілгўнпя

Леапальдвіль г., уст., Леа-

пальдвіля, Леапальдвілі
леапард -да, -дзе, -даў
леапардавы
лёбедзь -дзя, -дзі, -дзяў

лебедзяпя і лебедзянё розпаска, для абодвух РДМ
“няці, Т -нём, мн. -пяты,
“пят, -пйтам, -пятамі, -пятах
лебедзянятка Р -ка, ДМ -ку,

Т -хам, мн. Р лебедзяпятак
псбяда -дзё
лебядзіцы

ясвабакбвы
девабярбнека ЧКЖЫ
левабярэжны
левамецэцій фарм., -пу, -пе
Левапт гіст., Левёпта, Л
вёпцо [пьце]

,

леванціп [ньці] тэкст., ну,
-не
дсварўч абл., прысл.
леварын фарм., -пу, -пе
лсвафлангбны прым., паз.
асвацэнтрызм зму, -ме

аевацэнтрысцкі
,
плеваэсзраўскі паліт., гіст.
лёвелер паліт., гіст., -ра, -ру

дасвізна -нё [зьпе]

-.

левірат этн., -ту, -аце

левіяфан міф., -на, -не
дсвулёза гім., -зе

-зўешся

-зўсцца, -зўюцца:

[сься],

легалізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зуеш, -зуе, -зўюць
легалізацыя -ыі [н]
легалізм паліт., -му, легальна прысл.
легальнасць [сьць] -цю
легальны

легат гіст., царк., -ата, -аце,
-ётаў
легата жуз., прысл.

легбнда -дзе [ньдзе], -д і
“даў

легендарнаець [сьць] -цю
легендарны
легіён -на, -не, -наў
легіёнскі

легіравальпытэг.
легіраванне
[ньне]

тэх.,

-нні

легіраваны
легіравацца

незак., “руец-

а, -руюцца

асгіраваць

зак.

,

і хнезак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

легіслатўра юр., -ры
лсгіелатіиўны
легітымацыя юр., -ыі [ыйі]
асгітымізм паліт., -му, -ме
легітыміраваны
легітыміравацца і лсгітымізавацца юр., незак., адпаведна -русцца, -руюцца; -зуецца, -зуюцца

,

дсгітыміраваць іё легітымізаваць г0р., зак. і незак.,
адпаведна

-рую,

-руеш,

“руе, -руюць; -зўю, -зўеп,

-зуе, -зуюць
дсгітыміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
асгітымістка -тцы
[сп],

-так

асгітымісцкі лаліт.

пегітыімпы юр., паліт.
легіянёр -ра, -ру, -раў
легіянёрескі

-цю

асгкаважны [хк]

легкавіты [хк] разм.

легкавёр'е [хк] 47і [рёі]
аегкавёрпаець [хк] ўсьць]
-цю, .
легкавёрны [хк]
легкавік [хк] разх. і легкавўшка: [хк] разм., адпаведна -ка, -ку, -коў; -шцы,

-шак
легкавы [хк]

легкадўм

“ме, -маў

[хк] разх., “ма,

легкадўмна [хк] прысл.
легкадумпасць [хк] [сьць]
і легкадумства [хк] адпаведна -цю; -ве

лёвы
аегалізаваны
легалізавацца зак. і незак.,

-зўюся,

дегкавагавы [хк]
лсгкаважнасць [хк] [сьць],

дегкадумны [хк]
легкакрылы [хк]
легканбгі [хк]
дегкаплаўкасць [хк] (сьць]
-цю
легкаплаўкі [хк]
легкаранены [хк] наз.
легкатраўнасць [хк] [сьць]
-дю
легкатраўны [хк]
легкахбдны [хк]
легбри (парода курэй) -на,
-не
лёсчы [хч] зак. лягу, ляжашляжа, лягуць; лёг,
ляглё, ляглб, ляглі і лёг,
лёгла, лёглі; ляж
ледабўр -ра, -ры; -раў
ледавік разя., гка, “Еў, -кбў,
часцей ляднік
ледавіковы разх., часцей
ледпікбвы
Ледавіты акійн Ледавітага

акіяна

ледакбл -ла, -ле, -лаў
ледакбльны
ледалбм (збудаванне каля
маста) -ма, -ме, -маў;
(рух лёду) -му, -ме
ледалбмны
ледарэз -за, -зе, -заў
ледарэзны

дедасёк

спарт.,

-ка,

-ку,

-каў.
ледаскід (адтуліна ў плаціне) -да, -дзе, -даў

ледаспад -да, -дзе, -даў
ледаспадны

ледаепўск

(збудаванне

ў

гідравузлах) -ка, -ку, гкаў

ледастаў -аву, -ёве
ледаехбвіцча -чы, -ч і -чаў
ледахбд -ду, -дзе
ледахбдны
ледзь прысл.

лёдзьве прысл.
ледзь-лёдзь прыс.
ледзяпбц -пцё, “пцы, -“пцбў
ледзянёць незак., -б, -бёеш,

-вбе, -ёюць

ледзяністы
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ледзяніць

ледзяніць

пезак,

гніць,

-няць
ледзяццбвы

ледзяны
леднікбвы і ледавіковы
ледэрин -ну, -пе
ледэрыинавы
ў
а
р
,
ы
р
а,
-р
.
р
а
м
р
лёе
лёберны
д
а
.
м
з
а
р
к
б
б
а
ж
е
л
і
ь
ц
лёжа
паведна лёжня, гію, -пяў;

-ка, -ку, -каў
ч
ш
,
ы
ч
,
.
н
ў
я
л
а
п
а
ч
ш
і
б
ж
лё
і -пчаў
лбаібішчны

лбжма разм., прысл.
лёжня паляўн., -ні, гняў
лёжыва разлм., -ве, -ваў
лёжыўны
лезгін -на, -не, -н
лезгіпка -нцы, -нак
лезгінскі
лезгіны-н

лёзці [сьці] незак., -зу,
-зеш, -зе, -зуць
лёі [ейі] лёяў, адз. лёя,
лёі [ейі]
(грашовая адзінка)
лей

лёя, лёі, лёяў

лейбарист -ста, -сце [сьце],

-стаў

лейбарысцкі.
лейб-твардзёйскі гіст.
лейб-гвардыя гіст. лейбгвардыі [ыйі]
лейб-гуеар ваен., гіст., лейб-

гусара, -ру, -раў

лейб- гусарскі

ваен.,

лейб-драгун.

Уст.

лейб-драгупа, лейб-драгупе, лейб-драгунаў
лейб-драгунскі ваек., гіст.
лейб-мёдык, уст., лойб-мёдыка, лейб-мбдыку, лейбмёдыкаў
лёйдэнскі
лёйка лёйцы, лёек

лейкадзрма хед., -ме
лейказлучэнне [пьпе] гіжм.,
-ті
лейкападббны
лейкапенія хед., -міі [ійі]
лейкаплакія мед., -кіі [ійі
лейкапаасты
бат.,
-стаў,
адз.
лейкаплёст,
-ста,
-сце [сьце]
лейкапластыр-ру, зра, -раў
лейкацытарны
лейкацытоз хед., -зу, лейкацыты

лееагаспадарчы

фізіял,

«таў,

адз. дейкацыт,, рта, -ыце

пейкемія лмед.,

-і [іці]

ясйкоз лед., Зу, -в
лейкбма -ме
Леітцыг
г.,
Лейпцыга,

Лёйпцыгу
лёйпцыгскі [хск]

лейтматіў муз., зяву, -япе
лейтэнант -пта, -пце [пьце],
-мтаў
лейтэнаптаў
лейтэнанцкі

,
а
н
ы
ч
й
я
л
з.
ад
,
аў
-ц
ы
ц
й
ё
л
ле і лейчына, б
лейцын хім. -пу, лейцит мін, аяту, “це

вет., -ЗУ,

лейшманіёз мед.,

-зе
лсйшманія заал., -лі [ійі]
лек (грашовая адзінка) лёка, лёку, лёкаў

.
лёкавы
лёкар разх., -ра, -ру, -раў
лёкарка разм., -рцы, -рак
лёкарскі
лёкарыха разм., -ысе, -ых
лёкі -каў

ленініяна зб., -не, -н
лёнінекі
Лепкаранекая

Лен-

нізіна

карапскай пізіне
ленкаранскі
Лсипкарань г., ж. , Ленкараня, Лепкарёпі”
лённік гіст., -ка, -ку, -каў
лённы гіст.

лёнскі
лёнта муз. н. нескл.

лёнта лёиты, лёнце [ньце],
лент

і

лёптаў,

часцей

лексёма лінгв., -ме, -М

стўжка
лёнтачны
ленч -чу, -чы, -чаў
лёнчык слец., -ка, -ку, -каў
лёпей прысл., часцей лёпш

ясксікаграфічны,
лексікаграфія -іі [ійі]

лёпельскі
Лёпельекі раён Лёпельскага

лекпбм (лёкарскі памбчнік)

-ма, -ме, -маў

Лёпель г. Лёпеля, Лёпелі

лёксіка -іцы

раёна
лёпет -ету, -еце

лексікалагічны

лексікалбгія -іі [181]
лёксіка-семантычны

лексікбграф -фа, -фе, -фаў
лсксікблаг -га, -гу, -гтаў
лексікби -пу, -не
лексічны

лёктар -ра, -ру, -раў
лёктарская каз.
лёктарскі
лёктарства -ве
лектбрый -ыя, -ыі
-ыяў

[ыйі],

лекцыйны

лёкцыя -ыі [ыйі], -ый
лёльчыцкі
Лёльчыцкі раён Лёльчыцкага раёна
Лёльчыцы г. п., Яёльчыц

лёма мат., -ме,
лемантар ўст., “ы, “ри,
гтбў
лёмінг заал., -га, -ту, -гаў
лемніската мат, -дце, -4
лемўры лхіф., заал. -раў,
адз. лемур, -ра, -ры
лей гіст., лёпа, лёне
Лёпа р., Лёны, Лёне
лецавата прысл.
лепаваты

лепавацца лезак., ляпўюся,
“ўецца,
-ўсшся [сься],
-уюцца
лёнасць [сьць] разл., -цю
ленд-ліз лепд-лізу, лепдлізе
лендабрд -да, “дзе, -даў

Ленінабад г., Лепіпабада,
Лепіпабадзе
Лепінабадская
[цк] вббласць Лепіпабадскай вобласці

ленінабадскі [цкі]
Ленінград

г.,

Лепіпграда,

Лепіиградзе
Яспінградекая
[цк] вобласць Лепіпградскай вббласці
лепінградскі [цкі]

лепідадэндран палеант., -на,
-не
лепідаліт мін., -іту, -іце
лёпка лёпцы
лёплены
лёпра жед., “ры
лепразбрый «мед. -ыя, -ыі
[ыйі], -ыяў
лёпта -пце
лёпшчык спец. -ка, -ку,
скаў
лёпшчыца спец., -Цы, -Ц
лепш прысл. і лёпей

лёпшаць незак., -аю, -аёш,

-ае, -аюць

лёпшы

лепятанне [льне] -нпі
лспятаць пезак., лепячу,
ляпёчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

лепятўн разм.
“нб, -ибў

,

лепетуна,

лепятўха разм., ўсе, -ўх
лёра -ры, -р
лёрка тэг, лёрцы, лёрак
лёрнік -ка, -ку, -каў
лёрпы

лесе -су, -се, мн. лясы, гсбў

лссаадпаўлённе [пьце] лі
яссааднаўлёнчы
лесаапрацбўчы
лесаахбва -ве
лссаахёўцы
лесаачыстка -тцы: [сти]
лееабіржа -жкы, гкаў
лесавік -ка, -еў, -коў
лесавбд -да, -дзе, -даў
лесавбдства [цтв] -ве
лссавбдчы [чч]
лесавбз -за, -зе, -заў
лесавбзны
лесавы

лсеавівазка [ск] -зцы [сц]
-а, -ку,
лесагадавальнік
гкаў

лсесагадбуўля -лі
лесагандаль -длю, -длі

лёбпінец -пца, -пцу, “нцаў

лсеагаспадарка -рцы, -рае

ленінізм -му, -ме

асеагаспадарчы

лсеазнаўства
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лёгказамяняльны
ММА

лесагбн -ца, -не, -паў

лсеазавбд -да, -дзе, -даў
лссазнаўства -ве
ассаінжынёрны [айі]
ассакамбайн -на, -ис, -наў

-аце,

-ата,

лесакамбінат

«таў
асеакіраўніцтва -ве

лсеакультура -ры
дсеалугавы

лесаматэрыял -лу, -ле, -лаў
-ра, -ру,
лаесамсліяратар

“раў.

а.

дсеамеліярацыйны
ассамеліярацыя -ыі [ыйі]
десанарыхтбўкі -бвак, адз.
лесапарыхтобўка, -бўцы

дееанарыхтбўчы
ассанарыхтоўшчык-ка, -ку,
-каў
асеанасаджэнне
-нш, -цняў
лесанасённы
ассапавал -лу, -ле

[ньце]

лесгапагрўзачны
лесапаласа
і лесапалбеа
адпаведна -асё, мн. лесапалбсы, -бе; -се, -с

лесапасадачны
лесапасадка
[тк]

-дцы

[цц], -дак

аесапатблаг -та, -ту, -таў
лесаперавалачны
лдееапілаванне [ньне] -нні
лесапілка -лцы, -лак
лсеапільна-етругальны
лесапільны

лесапільня -льці, -лець і
-льняў
лесапбльны с.-г.
лесапрадўкцыя -ыі [ыйі]
дсеапрамыелбваець [сьць]
-цю
десапрамыелбвец
-бўца,

-бўцу, -бўцаў

лесапрамыелбвы
десапункт -кта, -кце, -ктаў
лесаразвядзённе
[зьвя]

[пьпе] -пні
лееаразгрузачны
лееараепрацбўкі -овак, адз.
песараспрацоўка, -оўцы

[е"ц]

[шч]

-тцы

асеаруб -ба, -бе, -баў
паесарубны
зееарўбскі [пск]
лсеаеаджалка -лцы, -лак
лесасёка -ёцы, -ёк
яесасёчны
ассасёялка -лцы, -лак
песасплаў -аву, -аве
яесасплаўны
асеаспўск (прыстасаванне)
спец., -ка, -ку, -каў
ассаетэл -пу, -пе
лесаетэпавы
лсеасушылка -лцы,

лесасушальпы

лсеатундра -ры
лееатўндравы

десатэхнічны

песаўклёдчык [чч] тэг., -ка,

-ку, «каў
яссаўпарадкавальны [тк]
ассаўпарадкаванне
[тк]
[пьне] -нні
пссаўчастак-тка, -тку, -каў
лесахімік -ка, -ку, -каў
лсеахімічны
ассахімія -іі [ійі]
лссацягалка -яцы, -лак
лесаэканамічны
лесазкопарт -рту, -рце
лесаб5кспартны
дссаэксплу.атацыйны
лесазксплуатацыя -ыі [ыйі]

Лёсбае в. [зб] гіст., Лёсбаса, Лёсбасе
лсебійскі [зб]: лесбійская
любоў
леебіянка [36] -нцы, -нак
лёсвіца [сьві] -цы, -ц
лёсвічка [сьві] -чцы [ца],

-чак
лёсвічны [сьві]
лесіраванне
“нні
лесіравацца

асеапапярбвы
лесапарк -ку, -каў
ассапаркавы

лесарасчыетка

ассасыравінны

-лак

лётаўка
(сорт
абл., “ўцы

яблыкаў)

лёташпі

лётка-ёнка

пцы [цц]

(танец) лётцы-

лётне-асённі [ньні]
лётпі

лётиік (пінжак) -ка, -ку,
-каў; (бат.) -ку
детуцёпіць
незак,
-н:ю,
“ніш, -шіць, “няць, часцей.
летуцёць
летуцённа прыс.
ястуцённасць [сьць] -цю
астуцённе
[цьне]
-шні,

-Іняў
летуцённік [ньні] -ка, -ку,

-каў
летуцёнціца [ньці] -цы, -ц
летуцённы
туціш, -ціць, -цім, -ціцё,

незак., -рўец-

-цяць і летуцёніць
леў ільва, ільвё, мн. ільвы,

зак.

і

незак.,

лесірбўка жыв., -оўцы

лескатаць і лескацёць (лгёскат) незак., адпаведна ле-

скачу, ляскбчаш,-ча, -чам,
-чаце, -чуць; лескатаў,лескатала, -пі; лескачы; лес-

качу, -аціш, -аціць, -аціхм,
-аціцё, -ацяць; лескацёў,
лескацёла, -лі; лескаці і
ляскатаць, ляскацёць
лёекі лёсак
леспікавёць [сьні] разм,

незак., -кўю, -кўеш,-кўе,
-куюць
лсенікоў [сьні]
лсенікбўскі [сьні]
леспікбўства [сьчі]

лсепічбўка [сьпі] разм., -оўцы, -двак

дсепічыха [сьпі] -ысе, -мх

-пссбта х., нескл.
лесбтаўскі
леспрамгае (ляснёя

пра-

гаспадарка),

[пьесе]

ільвбў, (пасля галосных)
льва, льве, мн. Львы,
львоў
леў (грашовая адзінка) лбва, лёве, лёваў
леўрэтка заал., -тцы [цц],

-так
лёцсйкаі лёцечка нар.-паэт...
ласк., для абодвух -ку
лецыцін гім., -ну, лёчапы
лёчачы прым.
лешч ляшча, -ця, -чоў
дёя лёі, лёяў
лёгачны

лёгецька і лёганька прысл.

лёгенькі
лёгка [хк] прысл.
[хк]
лёгкаабцякальнасць
[пц] [сьць] тэг., -цю

лёгкаабцякальнпы [хк] [па]
лёгкаатлёт [хк] -ёта, -ёце,
-ётаў
-тцы
[хк]
лёгкаатаётка

[цц], -так

-са, -се, -саў
леепрамгёасаўскі
леепрамгаены
лёта лёце, мн. лёты, -таў
Лета р., міф., ж. Лёце
лётаваць
незак.,
лётую,
-уюць
гуеш,
пстазлічэнне [зьлі] [пьне]
-нці, -пняў
аётам прысл.
лётапіе -ёу, -се, -саў

летапісе
ашяў

лстаргія -і [ійі]
аётась разм., прысл.

жые.,

]ньпле]

“рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць

мыслбвая

-цу,

летуцёнства -во
летуцёць незак., летучў, ле-

ца
десіраваць

летапісец летапісца,
-паў
детапісны
летаргічны. мед.

-ші,

,
лёгкаатастычны [хк],
аёгкавагавік [(хк] -ка, -ку,
“кбў
лёгкавадалаз [хк]

-заў

-за, -зе,

лёгкавадалазны [хк]
лёгкавыкапальны [хк]
лёгкавымбўны [хк]
лёгкавыпларныі лёгкавыпарвальны [(хк] зіч.
[хк]
лёгкавырашальны
лёгкадарбясы [хк]
лёгкадастўпны [хі]
[хк]
лёгказамяняльнасць
[сьць] -цю
аёгказамянйльны [хе]
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лёгказаеваяльны

лёгказаевайльны [хк]
лёгказразумёлы [хк]
лёгкакіравальны (хк] спец.
лёгкаматбрны [хк]
лёгканасёнцы [хк] бат.
лёгкапранікальны [хк]

[хк]

лёгкапрахбднасць

[сьць] -цю

лёгкапраходны [хк]

лёгкарастваральны [хк]

лёгкарухбмасць [хк] [сьць]
тэз, “цю

лёгкарухбмы [хк]

лёгкасць [лёхкасьць] -цю
лёгкаўзбрбены [хк]
лёгкаўзгаральны [хк]
[хк]
лёгкачытэльнасць

[сьць] -цю

лёгкачытэльны [хк].
лёгкі [хк]

,

лёгкія [хк] анат., наз., -іХ,
адз. лёгкае, -ага
лёд лёду, лёдам, лёдзе, іль-

ды, -доў,

(пасля галос-

ных) льды, -доў

.

лёдабур -ра, -ры, -раў

лёдавы
лёдагенератар -ра, -ры, -раў
лёдадрабілка -лцы, -лак
лёдадрабільны
[сьпя]
лёдазабеспячэнне
[ньпе] -нні

лёдаўтварэнне [ньне] -нні
лёдзісты

[шк] -жцы [шц],

лёжка
-жак
Лёзна г.,
[зьне]

Лёзна,

Лёзне

лёзненскі [зьне]
Лёзненекі раён Лёзненскага раёна
лёк -ку
,
;
лёкай уст., -ая, -аю, -аяў
лёкайнічаць уст., инезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

лёкайская уст., наз.
лёкайскі уст.

лёкайства уст., -ве

лён лёну, ільну, (пасля галосных) льну, лёне, ільпе,
(пасля
галоспых)
льпе, мн. ільны, -нбў,
(пасля галосных)

льпы,

льнбў
лёнаапрацбўка -бўцы, час“цей ільноапрацоўка

лёнаапрацбўчы часцей ільпоапрацоўчы
лёнаачышчальнік “ка, -ку,
-каў, часцей
ільноачы-

шчальпік

лёпаачышчальцны
часцей
ільноачышчальны
лёнавалакиб
-цё, часцей
.ільповалакпб
лёпнавыл бат., наз.
-да,

-дзе,

«Часцей ільнозавод

-йта, -ёце,
лёнакамбіцат
-ётаў, часцей ільцокамбі,
нат
лёнамалатарня -рні, -рань,
часцей ільномалатарня

-лцы, -лак,

лёнамалацілка

часцей ільномалацілка

“даў,

аёпакамбайн -па, -не, -паў
часцей ільпокамбайш
'

лёсткі -так, адз. лёстка -тцы

[стц]

лёт лёту, лёце
лётам прысл.

лётанне [ньне] -нні
лётаць незак., (пра птушак
і інш.)

гаць)

-ае, -аюць;

разм.,

(бе-

-аю, -аеш,

лёнацарыхтбўкі -бвак, адз.
-ўцы,
лёцанарыхтёўка
часцей ільнопарыхтбўкі
лёнанарыхтбўчычасцей ільнопарыхтбўчы
лёнанасеннявбдства [ньня]
[цтв] -ве, часцей ільпо-

лётка спец., тцы [цц], -так

-ёвак, адз.
лёнапастаўкі
лёнапастаўка -ўцы, часцей ільнопастаўкі
лбпапрадзённе [ньне] -нші,

лёху, лёхаў; лёсе, лёх і
лёхаў

насеннявбдства

часцей ільнопрадзёнпе
часцей
лёнапрадзільны
ільнопрадзільны
лёпцапрадзільня -ні, -няў,

часцей ільнопрадзільня

лёцапрадўкцыя -ыі [ыйі],
часцей ільнопрадўкцыя
лёнапрамыслбвасць [сьць]
-дю, часцей ільнопрамысабвасць
[ссьці]
лёнарассцілачны

часцей ільнораесцілачны

лёцасалбмка -мцы, часцей
ільпосалбмка
лёнасаўгае -са, -се, -саў,

часцей ільпоеаўгае

лёнасушилка -лцы, -лак,
часцей ільносушылка
лёнатрапалка -лды, -лак,

часцей ільнотрапалка
лёпатрапальны часцей ільнотрапёльны
лёнатраста -сцё [сьце], часцей ільнотраста
лёнаўборачны часцей ільпоўббрачиы
лёпаўббрка -рцы, часцей
ільпоўббрка
лёнацерабілка -дцы, -лак,
часцей ільпоцерабілка
лёпацерабільны часцей ільпоцерабільны
лёпацерабільшчык -ка, -ку,
-каў, часцей ільпоцерабільшчык
лёнацерабільшчыца -цы, -ц,
часцей ільпоцерабільшчы-

ца
лёначасёлка -ады, -лак, час-

цей ільночасалка

лёначасальны часцей ільцочасальцы

лёначасённе

[ньпе]

часцей ільночасание
лёпаць

разм.,

незак.,

аеш, -ае, -аюць
лёпнуць

разлм.,

зак,

пеш, -по, -пуць
аёе -су, -се

ленавы

псназавод

ліберальнасць

лёсавы
- дёсападббны геал.

-нпі,
-аю,

-пу,

лёска рыб., лёсцы, лёсак
лёскат -ату, -аце і ляскат

-ае,

-аюць,

часцей

для-

таць

лётны
лётчык [чч] -ка, -ку, -каў
лётчыца [чч] -цы, -ц

лётчыцкі [чч]
лёх і разм. пбха адпаведна
лківа прысл., часцей

ід-

жыва
лайваець [сьць] -цю, часцей ілжывасць
лкывы часцей ілжывы
лжэвучонаець [сьць] -цю,
часцей ілжэвучбнаець

лжэвучбны

наз,

часцей

ілжэвучбны
[ньне] -нні,
лжэвучэнне
часцей ілжэвучэнне

лжэкласіцызм -му, -ме, час-

цей ілкжэкласіцызм
джэкласічны часцей ілиіэкласічны
лжэмастацкі часцей ілжэмастацкі
длжэмастацтва -ве, часцей
ілжжэмастацтва

лжэнавўка -ўцы, -ўк, часцей ілжэнавўка

ляэнавукбвы часцей ілікэ. навуковы
лікэпрарбк -ка, -ку, -каў,
часцей ілжэпрарбк
джэпрарбчы часцей ілікэпрарочы

пжэпрыеяга -язе, -яг, часцей
ілжэпрысяга
-ста, -сцё
лькэсацыяліст
[сьце] -стаў, часцей іяжэсацыяліст

лжэсвёдка [сьветка] юр.
агульн., м. ДМ -дку, Т

-дкам, ж. ДМ -дцы [цп],
Т -дкай [тк] і -дкаю, хт.
Р -дак і -дкаў, часцей
ілжэсвёдка

джэсвёдчанне

[сьвеччань-

пе] юр., -пні, часцей ілзкэсвёдчаппе
лжэсвёдчы [сьвеччы] часцей ілжэсвёдчы

лжэтэбрыя -ыі [ыйі], часцей ілжэтэбрыя
лі (мера даўжыні) н., нескл.
ліберал -ла, -ле, -лаў
лібералізм -му, -ме
лібералка -лцы, -лак
ліберальпа прысл.
ліберальпа-буржуазны

ліберальца-дэмакратыичны
ліберйльна-манархічны
ліберальнасць [сьць] -цю

ліберальнічанне
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ліберальнічанце
разм., -нні
ліберальцічаць

[ньне]
разлм.,

лідскі [цк]

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
ліберальны

ліберці тэкст., н., неска.
лібермец ліберыйца, -цу,
.

-цаў

ліберыйка -рыйцы, -ыек
ліберыйскі
ліберийцы -цаў
Лібёрыя Лібёрыі [ыйі]
лібрацыя: лібрацыя мёсяца
астр.
Лібрэвіль г., Лібрэвіля, Лі-

брэвілі
лібрэвільекі
лібрэта хмуз.,

тэатр.,

нескл.

Н.,

лібрэтыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
лібрэтыстка -тцы [стц], -так
лівадзійскі

Лівадзія Лівадзіі [ійі]
Ліван Лівана, Ліване
ліванец лівацца, -нцу, -цаў
лівйнка -нцы, -нак
лівапекі
ліванцы-цаў
лівень ліўня, -ні, -няў

скай пустыні
лівійскі
лівійцы-цаў
Лівія Лівіі [ійі]

ліспайскі

Ліепая г., Ліспаі [айі]
Ліён г. Ліёпа, Ліёпе

ліёпекі

лізаблюд разм.,

“даў

Лілбпгве г., м., нескл.
-да,

-дзе,

лізйнне [пьце] -нпі
лізапы

лізёт фарм., -ёту, -аце
лізацца разм., незак., ліжу-

ся, ліжашся [сься], акацца,
-камся,
-кацеся,
-куцца
лізаць незак., ліжу, ліжаш,
-ка, -кам, -жаце, -жуць
лізіметр тэт., -ра, -ры, -раў
лізіш фізіял., -ну, -пе
лізіе мед., -су, -се

лізнўць зак, -ну, -нёп
[зьне], -нё, -нём, -пяцё,
-пуць

лізўн разм., -па, -неё, -пбў
лізуха разм., -ўсе, -ўх

Лівій-

лік -ку, -каў

лікаванне

кліжн.,

[ньце]

-нні
лікаваць кніжн., незак., лікўю, -ўеш, -ўе, -ўюць;

ліЕўй

лікавы
лікапбдый бат., фарм., -ыю,

-ыі [ыйі]
лікбёз [гб

г]

з выбухн.

(ліквідацыя непісьмённасці) -зу, -зе; (школа) -за,

-зе, -заў

лікбёзаўекі

[гб з

выбухн.

га

ліквацыя тэх., -цыі [ыйі]
ліквідаванне [пьпе] -нпі

лівонскі
Лівбрна г., м., нескл.

ліквідаваны

лівбрискі

са-

ліквідавацца зак, і незак.

ліга муз., лізе, ліг
лігатўра у розн. знач., -ры,

ліквідаваць зак. і незак.,
-дўю, -дўеш, -дўе, “дўюць
ліквідатар -ра, -ру, “раў
ліквідатарскі
ліквідатарства -ве

ліга гіст. (аб'яднанне,
а) лізе, ліг

пігатўрны
лігпін гім., -ду, -

лігпінавы
лігніт геал., -іту, -іце

лігпітавы
ліграін [айі] хім., -ну, ліграінавы [айі]
Лігурыйскія

Альпы

Лігу-

рыйскіх Аль, Лігуріяйскіх Альпах

Ліда г., Лідзе
лідаза фарм., -зе
лідзіраваць

пезак.,

руеш, -руе, -руюць

-рую,

підзіроўшчык ав., -ка, -ку,

-каў

лідзіруючня прым.
лідзіт 2ім., -іту, -іце

.Аўецца, -дўюцца

ліквідаційны
ліквідацыя -ыі [ыйі]
[сьць]
ліквідпасць

фін.

гандл., -цю

ліквідны
лікёр -ру, -ры, -раў

лікёра-гарэлачииы
лікёрны

лікпўпкт -кта, -кце, -ктаў

лідзіравание [ньне] -нні

ліктар гіст., -ра, -рУ, “раў,

ліктрбе хар., -са, -се, -саў
лілаваты

лілавёць хезак., -бе, -ёюць
лілапгвійскі прым, да Лілбпгве
лілёйны
лілёйныя бат., наз.

Лільг., Ліля, Лілі
лільскі
Ліма г., Ліме
лімён -на, -пе, -паў
ліманад -ду, -дзе
лімападны

ліманарый сад., -рыя, -рыі
[ыйі], “рыяў
лімапіт міп., -іту, -іце
ліманны
лімб тэх., мед., “ба, “бе, -баў

ліміт «ту, “це, -ітаў
лімітавапы
лімітавацца незак., -тўецца,

“тўюцца

лімітаваць: зак. і .незак., 'лі-

мітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

лімітацыя -ыі [ыйі]

лізбл фарм., -лу, -ле

лівер кул., -ру, -ры
лівер (прыбор для набірання вадкасці) -ра, -ры,
«раў
ліверны
Лівериўль г. Ліверпуля,
Ліверпулі:
ліверпўльскі
лівіец лівійца, -цу, -паў
лівійка -ійцы, -іек
ЛівПіская пустиня

Лідскі раён Лідскага раёна
лідэр -ра, -ру, -раў
лідэрскі
лідэрства -ве

лілёя уст., бат, -ёі [ейі],
-ёй
ліліпўт -ўта, “ўце, -ўтаў
ліліпўтка -тцы [цо], -так
ліліпуцкі
лілія бат, -іі [ійі], -і
лілёвасць [сьць] о,
лілбвы

лімітны
лімітроф

паліт., -фа,

-фе,

“фаў

лімітрофны
лімналагічниы гідр.
лімналёгія -іі [ійі]
лімнблаг -га, -гу, -гаў
Лімбж г., Лімбіжа, Лімбожы

лімбжекі [ск]
лімбн -ца, -не, -паў
лімонападббны
лімбика -нцы, “нак

лімонна-яібўты
лімопнакіелы

лімбннік [ньні] (бат.) -ку»
(кул.) -ка, -ку, -каў

лімбнпіца (ньні] заал.,

сц

ды»

ЗімМОННнЫы

лімскі
лімузін -на, -не, -наў

лімфа фізіял., “фе
лімфадэніт мед., -іту, -іце
лімфадэнбз мед., -зу, -зе

лімфангіёма хед., -ме
лімфасаркбма мед., -ме
лімфансіт мед., -іту, -іце
лімфатык -ка, -ку, -каў
лімфатычны
лімфацытыфізіял», -таў, адз.
.лімфацыт, гыта, -ыце

ліца -пе, -н і -паў
ліпавальны

ліпагравюра -ры, -р
ліпатып

палігр., -ца,

-пе,

“паў
ліпатыпіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
ліпатышстка

-тцы

(с'ц],

“так

ліпатіпія палігр., -іі
ліцатыппыпалігр.

[ійі]

ліцгвагеаграфія чі [1]
лінтвастылістика -ыцы
ліпгвафілаебфія -і [і]

літаваць
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А
М
А
М
лінгвіст -ста, -сце [ерце],
-стаў
ліцгвістка разл., -тцы [с"ц],
-так
лінгвістыка -ыцЫы
ліцгвіетычны
ліпбенпе [цьне] -нпі
лінбены
лінёіцца [ейі] незак., -віц,
ца, -ёяцца
лінбіць [ейі] незак. -ёю,
-біш, -ёіць, -ёяць
лінёйка -ёйцы, -бек
лінбішы
ліпёйчасты
ліцёйшчык -ка, -ку, -каў

лінбйшчыца -цы, -д
ліпёк мар., лінька, -ку, -коў
ліпёўка разм. -ёўцы

лінза -зе [ньзе], -з і -заў

лінзавы

лінзападббны

лінія Зі [ійі], лінкае спец., -са, -се
лінкбр -ра, -ры, -раў
лінкрует 7экст., -сту, -сце

[сьце]

лінблевы зім.
лінолеўм -му, лінблеумавы

лінуцца зак., -нецца, шуцца

лінуць зак., -ну, -неш, -ие,
-пуць

лішч: суд Лінча
лінчаванне [ньне] -нні
ліцчаваны

ліцчавацца незак., лінчу.9цца, -ўюцца
,
ліцчаваць незак., ліпчўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць
лінь (рыба) ліня, гні, пнёў
ліць мар., ліня, -пі, -нёў
лінька -пьцы

лінбчаець [сьць] -цю
лінючы
лінявальны
лінЯялы

лінйпне [пьпе] -шні
ліпйць зак., -яе, -Яюць
ліпа -пе, з

ліпавы і ліпбвы
ліпавыя бат., наз.
ліпаза біял., -зе

ліпарыт мін., -мту, -йце
ліцаўка разх., -аўцы, -авак
ліпсць -ня, -ні

ліненьскі і ліппёвы
ліпецо (ліпавы мёд) абл.,
-пцу, -пцы
Ліпецк г., Ліпецка, Ліпецку
Ліпецкая вобласць Ліпецкай
гвббласці
ліпецкі
ліпёць пезак., ліплі, ліпіш,
спіць, -пяць

ліпіна разм., -пе, -н
ліпка -пцы, -пак
лішка прысл.

ліпкасць [сьць] -цю
ліпкі

лішнёвы часцей ліпсцьекі

,
ш
е
н
,
у
ц
,
.
к
а
з
е
л
ь
ліцнуц
,
.
-не, -нуць

(дрэвы іл, ліпы)

лішийк

-ку, “коў
ліпбвы часцей ліпавы

ліпбіды [ойі] хім, -даў
ліпбма мед., -ме
ліпсі

н.,

песнйа.

ліпўчаець [сьць] -цю

ліпўчка -чцы [ця]
ліцучы
ліра

паэт,

муз.

манета,

,
,
ліры-пта-

лірпік гіст., абл., -ка, -ку,

-каў
лірны
лірызм -му, -ме
лірык-ка, -ку, -каў
лірыка -ыцы
лірыка-драматычны
лірычнасць [сьць] -цю
лірычны

ліе -са, -се, мн. лісы, -соў
ліса -сё, жн. лісы, -е
Лісабби г., Лісаббпа, Лісаббпе
лісаббнскі
бат.,

-сту, -сце

[сьце]

лісачка фалькл., ласк., “чцы

[цц], -чак

лісель мар., -ля, -лі, -ляў
лісіны
лісіраваны
лісіраваць зак. ё незак., пісірўю, -ўсш, -ўе, -ўюць
лісіца -цы, -ц
лісічка памянш.-ласк., “чцы
[ад], “чак

лісічка і лісіца (грыб) ад-

паведна -чцы [цц], -чак;

-цы, -ц

ліска лісцы, лісак

лісліва [сьлі] прысл.
[сьць]
[сьлі]
ліслівасць
-ю
ліелівец [сьлі] «Іўца, -іўцу,
аўцаў
ліслівіць [сьлі] незак., лісліўлю,
ліслівіш,
-віць,
-вяць
ліслівы [сьлі]
лісцік [сьці] бат., ску
ліснікавы [сьці]
ліснікавыя [сьпі] бат., наз.
ліст Р ліста, Д лісту, М лісцё [сьце], 7 лістом, жн.
лісты, лістоў, лістам, лістамі,
ліста; х;
(зб.) РД
Я
:
лісту
, Т лістам, 4] лісце

[сьце]

аал.,

-тцы

[р'ц], -так

ліставы

лістагриз заал., -за, -зе, -заў

-дзе,

-да,

заал.

ліетаёд

,

-даў

лістаж. ску, ны
лістанбе заал., -са, -се, -саў

паведна

-нбсца,

-нобсцу,

-дбецаў; -шы, -шу, -шач,
лістапад (месяц) -да, -дзе,
“даў; (дзеянне) “ду, -дзе

лістападаўскі
лістападны
лістападббпы
лістапракатка

хет.,

-тцы

[цц]

лістапракатны
лістапракатчык

[чч]

-ка,

-ку, -каў
лістарэз -за, -зе, -заў

лістарэзальны

лістаць разм., незак., -аю,
-4еш, -йе, гаюць

лістбк лістка, “ЕЎ, -коў

лістбта

прысл.

лісахвбст

-шцы,

апаў,

ха, ліры- птаху
лірахвбст зайал., -ста, -сце
[сьце], -стаў
лірахвбеты
ліра-эпічныі лірыка--эпічны

лірычна

заал,

лістанбсец і лістанбша ад-

“ры, -р

Ліра астр. Ліры
лірападббиы
ліра-птах зааал.,

лістаблбшка
-шак
ліставёртка

разу,

“бце

лістбўка -бўцы, -бвак
лістоўніца -цы, -ц
лістбўнічны
лістэр с.-г., -ра, -ры, -раў
лістаравёны

лістэраваць с-г., незак.
лістэрўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

лісцвяны (сьцьвя]

лісце [сьце] і лісцё [сьцёб]

26. адпаведна лісця, ліс-

ці: лісця, лісці
лісцевы [сьце] ёі лісцёвы
[сьцё]
лісцейка -ку
лісцік -ка, -ку, -каў
лісцяны разм.

лісяня і лісянё

рознаскі»,

для абодвух РДМ ліяці,

Т -нём, зи. -пяты, -пят,
“нятам, -нятамі, -нятах
лісятнік -ка, -ку, -каў
літ гіст.

(грашовая

адзін-

ка) літа, ліце, літаў
літаб'яднанне [пьис] -нпі,
жіняў
літавальнік уст. -ка, -ку,
гкаў
літавальцны
літавальшчык уст., -ка, -КУ,
-каў
літавальшчыца уст., -ЦЫ, -Ц

літаванне [пьпе] -ипі

літаваны
літавацца незак., літуюся.
[сься], -усцца,
-усшея
гуюцца
літавёцца кезак., літусцца,

“ўюцца

літую,
незак.,
літаваць
-уеш, -уе, -уюць
літаваць незак, літую, -ўсш.
уе, -ўюць

літаграфавацне
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літаграфавацне [ньне] -ші
літаграфаваны
літаграфавацца кезак., -фу-

ецца, -фўюцца

літаграфаваць зак. і незак.,
-фую, -фўеш, -фўе, -фу-

юць
літаграфічны
літаграфія зі [ійі]
літаграфскі
літаграфшчык
-ку, -каў

разм.,

-ка,

літалбгія -іі [ійі]

літанне [ньне] рэг., перан.,
ші, зняў
літар чыг., ваен., -ра, -ры,

“раў

літара -ры, -р
літараваны
літараваць зак. і незак., лі-

тарую, -ўеш, -ўе, -ўюць
літарадрукавальны
літаралевы
літараль ж., -ллю [льлю]
літаральпа грысл.
літаральнаець [сьць] -цю
літаральны

літаратар -ра, -ру, -раў
літаратарскі
літаратарства -ве
літаратура -ры, -р

літаратуравёд,

літаратура-

знавец і літаратуразнаў-

ца

адпаведна

-да, -дзе,

“даў; -аўца, -аўцу, -аўцаў;

Р -цы, ДМ -цу, Т -цам,
мн. Р -цаў
літаратуразнаўства -ве
літаратуразнаўчы
літаратурна прысл.

літаратўрна-крытычны
літаратурна-мастацкі
літаратўрна-музычны
літаратуриа-пісьмбвы
літаратўрца-публіцыетычны
літаратурнасць [сьць] -цю
літаратурна-твбрчы
літаратурна-фальклёрны
літаратўрны
неадабр.,
літаратуршчына
-пе
літарка “рцы, -рак

літарны

літасфёра ггал., -ры, -р
літасціва і літасціва [сьці]

прысл.

літасцівасць і літасцівасць

[сьці] [сьць] для абодвух
-цю

літгурткбвец

[аг]

-б ўца,

сОўцу, -дўцаў

літгуртбк [дг] -тка, -тку,
-ткбў
літка тэх., тцы [цц]
літкансультант -ита, -пце
[ньце], -нтаў
літмантаж ку, ки, кбў
літнік тэх, -ка, -ку, -каў
літнікбвы спец.
літбвец літоўца, -цу, -цаў
літограф гфа, -фе, -фаў
літбўка -бўцы, -бвак
Літбўекая Савецкая Сацыя-

лістычная Рэспубліка Літоўскай Савёцкай Сацыялістычпай Рэспубліцы
літоўскі

літоўцы-цаў
літоўшчык уст.

-ка, -ку,

еш, -руе, -руюць

літахрамічны палігр.

Літва Літвё

ліхацкі

ліхацтва -ве

ліхач -ча, -чу, -чоў
ліхачка -чцы [ццы]
ліхвяр -ра, -ФУ, -рбў

ліхвйрка -рцы, -рак
ліхвярскі
ліхвярства -ве
ліхі

-ри, -роў
-ра,
ліхтар
ліхтарны

ліхтария уст., -рні, -раць і
-рняў

ліхтаршчык -ка, -ку, -каў

ліхтаршчыца -ды, -ц

ліхтарык -ка, -ку, -каў

ліцёйна-механічны

літрэдактар

(літаратўрны

рэдактар) -ра, -ру, -раў

літрэдакцыя (літаратурная
рэдёкцыя) -ыі [ыйі]

літургічны царк.
літургія -і ші]
літфак (літаратўрны

факультбт) -ка, -ку, -каў
літфбнд (літаратурны фонд)

-да, -дзе [пьдзе], -даў

літфбндаўскі
(літаратурны
літфрбнт
фронт) -пта, -нце [ньце]

:
літы
літысвы 2іМ.
літый гім., -ыю, -ыі [ыйі]
літый царк., -ыі [ыйі]
ліўнеадвёд -да, -дзе, -даў
ліўнеадвбдиы
ліўневы

ліўмямёр метэар., -ра, -ры,

ў
-ура
ліўр (грашовая

,
адзінка)

гіст., -ра, -ры, -раў
ліўрэйнцы

ліўрэя -5і [эйі], -Эй
ліф -фа, -фе, -фаў
ліфт -фта, -фце, -фтаў
ліфтавы

ліфцёр -ра, -ру, -раў

ліфцёрка разм. -рцы, -рак
ліфчык -ка, -ку, -каў

ліхадумка -мція, -мак

пезак., -рую, -ру-

ліхаець [сьць] -цю

літраж -нў, -жы
літрбвы
літрбўка разм., -бўцы, -бвак

літатипія палігр., -іі [ійі]
літаўры муз., -раў, адз. літаўра, -ры
літаўрыст -ста, -сце сьце],
-стаў
палігр.,
літахраміраваць
і

ліхамацкавы

Ліхтэнштэйн Ліхтэшцтэйна,
Ліхтэпштэйне
ліхтэнштэйнекі
ліхтэр мар., -ра, -ры, -раў

літасцівы ё літасцівы[сьці]

зак.

ліхамапкаваець [сьць] -цю

-каў
літр -ра, -ры, -“раў
(літаратурны
літраббтнік
раббтнік) -ка, -ку, -каў

ліха -ху
ліхадзёй -ёя, -бю, -бяў

літаець [сьць] -цю

ліхаманкава прысл,

ліхадзёйка -бйцы, -ёек
ліхадзёйпічаць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
ліхадзёйскі
ліхадзейства -ве
ліхадўм -ма, -ме, -маў

ліхадўмны
ліхадўмства -ве

ліхалёцце [цьце] -цці
ліхаманка -пцы

ліцёйная наз.
ліцёйны
ліцёйня -пі, -пяў

ліцёйшчык -ка, -ку, -каў
ліцца незак., льёцца і ліёцца, льюцца іё ліюцца;
ліся
ліццё тэх., ліцці
ліць незак., лью, льеш, лье,
льём, льяцё, льюць і лію,

ліёш, ліё, ліём, ліяцё, ліюць; ліў, лілё, ліло, лілі;
лі, ліце
ліцэіст [эйі] -ста, -сце
,
[сьце], -стаў
ліцэй -эя, -зі [эйі], -зяў
ліцэйскі
ліцэнзійны

ліцэнзія -іі [ійі], -ій
ліцэнцыйт -ята, -яце
лічаны
лічба -бе, -баў
лічбавы

лічбіна (адзін знак) разм.
,
-не, -н
лічнік мат., -ка, -ку, -каў
лічилка -лцы, -лак
лічыльна-аналітычны
лічыльца-вылічальны

лічыльпа-клавітны
лічіільна-машынны

лічильна-пішучы
лічыльна-рашаючы

лічыльнік -ка, -ку, -каў

лічыльнікі -каў

.
лічыальны
лічяльшчык -ка, -ку, -каў
лічиылыцчыца -цы, -цЦ
лічынка -пцы, -нак
.
.;,
лічинкавыя
лічицца хезак., лічуся, 8ічышся [сься], -чыцца,

-тымся, -чыцсся, -чацца
лічыць незак., лічу, лічы,
-чыць, -чым, -чыцс, -чаць
лічЭбцік

-каў

грам,

-ка,

-ку,
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лічэнне

лічэнне [пьце] -ппі

,
лішаспадббны
лішай бат., мед., вет., -ая,

.
-аг [аі], -аёў
лішайнік бат. -ку, -каў
лішайнікавы
.

лішайны

лішак -шку, -шкаў
лішка -шцы
лішкавы

лішні
лішпіца разм., -цы
лішняен., наз...
ліштва -ве, -ваў

памянш.,

-чцы

[ца], -чак

ліштвяні
лішэнед гіст., -нца, -нцу,
-ндаў
лішэнка гіст., -нцы, -нак
лішбнскі гіст.
ліяца бат., -не, -ц
ліянавы

ЛКСМБ [элкаэсэмбэ]

(Лё-

нінскі Камуністычны Са-

юз Лбладзі Беларусі)
лоб ілба, ілбў, ілбом, ілбб,
мн. ілбы, ілбоў, (пасля
галосных) лба, лбу, лбом,
лбе, мн. лбы, лбоў

лббзік -ка, -ку, -каў
лббі паліт., н., нескл.
лббпыгіст,
лбвы уст., -ваў

лбгавішча -чы, -чаў
лбгік -ка, -ку, -каў
лбгіка ды

лбдарка разм., неадабр.,
“рцы, -рак
лбдариічанце [ньне] разм.,
“нні
лбдарпічаць разлм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
лбдачка -чцы [цц], -чак
лбдачнік -ка, -ку, -каў
лбдачніца -ды, -ц
лбдачны

абджыя -ыі [ыйі], -ый
лбдзінекі
Лбддзю

лбдка [тк] -дцы [цц], -дак
лодкападббны [тк]

лбевы
Лбеў г. п., Лбева, Лбеве
Лбеўскі раён
Лбеўскага

раёпа.

лбжа ж., -жы, -ж
лбжа н., “жы, -каў

лбяавы
ложак лбжка

.

лбкцевы

лбкцік -ка, -ку, -каў
лбкшына -не
лбкшыпавы
лом (інструмент) -ма, -ме,
мн. ламы, -мбў; зб. лому,

лбмік -ка, -ку, -каў
дбмка -мцы
лбмкасць [сьць] -цю
лбмкі
лбна н., -не

Лбндан г., Лбпдана, Лбндапе

.
пбидапскі
лбнжа лбнжы, лонж і -жаў
лбнныанат.

лоп

разм.,

[шк],

знач.

выкл. у

вык.

лбпанне [ньне] -нні

лбпасцевы [сьце]
лопасцепадобны [сьце]
лбпасць [сьць] -цю, -цей
дбпат -ату, -аце, часцей
лапатённе

лбпацень разм., пагард., лб“аецца,

-каў

лабжачак -чка, -чку, -чкаў
лбжкавы [шк]
лбзунг -та, -гу, -гаў
лбзупгавы

пбцман хар., заал., -па, -не,

-наў

абцманскі

лбцыя мар., -ыі [ыйі], -ый
Луанда г., Луёндзе [ньдзе]
луапдскі [нцкі]

Луара р., Луары

пуараветлён -на, -не, -паў
луараветлёнка -нды, -нак
о
луараветлёнскі
луараветлёны -наў
луарскі

луб -бу, -бе
лубавалакністы
пубаёд заал., -да, -дзе, -даў
аўбачны
аўбін -ну, -не
аўбінавы
луббк лубка [пк], -кў, -коў
лубрыкатар тэх., -ра, -ры,
”

г

граў,

лубянёць незак., -ёе, -ёюць
лубйнка -нцы, -пак

лубяны
луг (сенажаць) лўгу, дузе,
(шчолак) лугу,
лугоў;
лузе
дугаванне [ньне] -нні
дугавацца незак., лугуецца,

“ўюцца

пугаваць:

лугую,

незак.,

зўеш, -ўе, -уюць

лугавіна -пе, -н

лугавінка разм., -нды, -нак
лугавбд -да, -дзе, -даў
лугавбдства [цтв] -ве

аўгавы (ад луг «шчолак»)
лугавё (ад луг «сенажаць»)

абпнуць (пляснуць

дугамеліяратар

рукой

па плячы) зак., -ну, -неш,

-не,

-нуць;

-не, -нуць

шкло)

(пра

лбпух -ху

лорд -да, -дзе, -даў
лорд-капцлер -ра, -ру, -раў

лбрдства [рцтв] -ве
лбры заал., м., нескл.
Лос-Анжэдлее г., Лос-Анжэлеса, Лос-Апкэлесе
лое-анжэлескі
лось лася, -сі, -сёў
лот мар., гіст., лота, лоце.
лбтаў
ябтас (расліна) -са, -се,
гсаў; (з3б.) -су, -се
лбтагавы
лбтаць бат, -ццю [цьцю]
лбтліць мар., ж. -пя, -ні,
-няў

'

лбтра разм., лаянк., агульн.,
м. ДЛ-ру, Т -рам, ж. ДМ
-ры, Т -рай і -раю, жн.

лоўж лаўжа, -жы, -коў

лоўкасць [сьць] -цю
лбўкі
лёўля -лі
лбўпік тэх, -ка, -ку, -каў
поўчы

гіст.,

дугазнаўства -ве
“Фу,

“ра,

...
фаў
лугамеліяраційны

лугамеліярацыя -ыі [ыйі]

Р. -раў, часцей латруга

-ку,

лбхавыя бат., наз.

-аюцца
лбпаць (жэрці) разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць;
крыламі; да(лапатаць
ваць трэшчыну, разломвацца) -ае, -аюць

лбдар разм., -ра, -ру, -раў

Лодзі,

лбкаць локця, -ці, -цяў

патня, -ні, -няў
незак.,
дбпацца

лог -гу, М логу і лагу, мн.
лагі, -гбў
лбгава -ве, -ваў

Лодзь г.,
[дзьзю]

лой лбю, лбі [ойі].
лбкап -ца, -не, шаў

-ме
лбмацы часцей ламаны
лбмбер уст. -ра, -ры
лбмберны: лбмберны стол

лішне прыс.

ліштвачка

лузацца

наз.,

прым.

лох заал., -ха, -хаў і бат., -ху

пугапішавы

аўда лўдзе

аўджаны

луджэппе [пьпе] -плі
лдудзільны

лудзільшчык -ка, -ку, -каў
дудзіцца незак., лўдзіцца,

“дзяцца

лудзіць незак., луджу, лўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць
аўжа і лўжыца адпаведна
-жы, луж і лужаў; -не,

-п
лужбк -кка

[шк],

-кку,

-нжкбў
лужынка -нцы, -нак
пўжыцкі

лужычане -ён
луліычанін -на, -пе, лужычан
лужычанка -нцы, -пак
дўза -зс, -з

лдузан-па, -пё, -пбў
пузацпе [ньпе] -ипі
аўзаны
лузацца
-аюцца

незак.,

-дедца,

лузаць
867
льготнасць
аа

лузаць незак,
-ае, аюць
дузга разм.,

-ёю, -аеш,
зб,

,
дуззё

[зьзе]
лўзганне [цьне] -ппі
пузгаць разм., незак. -аю,
“аеш, -ае, -аюць
.
луіддр гіст., -ра, -ру, -раў
дук -ка, -ку, -каў
лука луц?, лук
лукаваты
лукавіна -пе, -н
лукамбр'е уст., -рі

,

лукаткі: хадзіць улукаткі
лукулаўскі
лукўлаўскі:
абед
лунённе [ньне] -нні
лўна-парк лўна-парка, “У,
скаў
лўначка -чцы [пд], -чак
лунарый астр., -ыі [ыйі],
-ыяў

лунацізм -му, -ме
лунацік -ка, -ку, -каў
дунацічка -зцы [цц], -чак
лунацічны
лунёць незак, -ёю, -йаеш,
-4е, -дюць
лўначны

лунаючы прых.

Лунінёц г., Лунінца, Лунінцы

Лунінёцкі раёп Лунінёцкага
раёна
луніт -іту, -іце
адўнка -нцы, -нак
дўннік [ньні] бат, -ку,
-каў
лунь з3аад., -ня, -ні, -нёў
лўпа -пе, луп

лупанарый гіст, -ыя [ыйа],

-ыі [ыйі]
лупатасць [сьць] жед., -цю
лупаты разм.
лўпаць абл. незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

лупачы разм., груб., -чоў
лупіпа -не, -н
лупінне [ньне] -лпі

лупіцца незак, ўпіцца,
ляцца,
лупіць незак., луплю, лупіш,

спяць

-піць,

-пім,

-піце,

дускацца
гаюцца

незак,

-аецца,

пўскаць незак. -аю, -аеш,
гае, -аюць
аўсцуць зак., -ну, -неш
[сьне], -не, -нуць
Луеби в., Лусбна, Лусбне
луебискі

паўста лусце [сьце], луст і
лўстаў
лустарэзка [ск] -зцы [сц],
-зак
аўстачка -чцы [цц], -чак
дусь выкл.

лут луту, лўце

Луцк г. Луцка, Луцку
аўцкі

луццу-

.

пупцанўць разм., зак., -пу,

-пёш, -иб, -пём, -пяцё,
-яўць
лупцбўка -бўцы, -бвах

лупянйўць разм., зак., -нў,
-пбёш, -нё, -пём, лупеняцё, лупяпўць
Лусака г., Лусацы

-бёюцца
лыгёць нёзак.,

-бсцца

-ёю,

'

-беш

-4е, -дюць
'
'
лыжарбасры -раў, адз. лыжарблер, -ра, -ры
ліжачка -чцы [цц], -чак
лішкачнік -ка, -ку, -каў
пыжачны
ліяжка [шк] -кды [шц],
-жак
ліыжкавы [шк]
лыжнік -ка, -ку, -каў

ліжніца -ды, -ц
лыжцы
лыжня -пі; мн. лыжні, -пяў
ляжы -ж і -жаў, адз. лыжа, -кы
лёка н., -ку
дыкавы
лыканне [ньне] разл., -пні
лыкаць разм., незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
лыкнуць разм., зЗак.,
-неш, -не, -нуць

“пу,

лынды: біць лынды
лыц выкл.

пўцце [цьце] абл., зб., -цці
лучаць разм. незак. -аю,

-4еш, -ёе, -ёюць
лучкбвы
лўчнасць [сьць] -цю

лўчнік гіст. -ка, -ку, -каў
лучнік -ка, -кў, -кбў
лучбк тэг., муз., лучка, -ку,
-кбў
лучына-не, -н
лучышачка “чцы [цц], -чак
лучыніна разх., -іне, -н
лучынка -нды, -нак
лучынцы
(аб'ядноўвацца)

незак., лучуся, пўчышея
[сься],

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

лухта -хцё

лучыцца

лыгацца

лындаць разм., незак., -аю,

-чыцца,

-чымся,

-чыцеся, -чацца
аўчыць (трапіць; пацэліць)
разм., зак., пучу, -чыш,
-чыць, -чаць
лучыць (аб'ядноўваць, злучаць) разм., незак., лучу,

лучыш, -чыць, -чым, -чыде, -чаць
лушпінне [ньне] разх., -ині
лушчак уст., -кў

лупцаваць незак., лупцўю,

лусёкскі

лускавіты
пускавётыя згал., наз,
дускавінка -пды, -нак
пускакрылыя заал., наз,
аўскапне [цьне] -ппі
пдўсканы
лускападббцы бат.
пўскат разх., -ату, -аце

ведна -айцы, -аек; -не, -н

ецца, ўюцца

“уеш, гУе, зуюць

пуск выкл.
луска лусцЭ

лушпаёйкаі лушпіна адпа-

лўпка (дзеянне) -пцы
лўплепы
лупнЯк уст., мін., -Еў
лупулін с.-г., -пу, дне
лупцаваны і лупобваны
лупцавацца незак,

лўсачка -чцы [цц], -чак

лўшчаны
лушчыльнік с.-г., тэх., -ка,
ку, -каў
лушчыльны
пўшчыцца незак., “чыцца,

“чацца

аўшчыць пезак., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць
лушчнне [пьне] -ппі
Лхаса г., Лхасе

лыгальшчык спец., -ка, -ку,
-каў
лыгальшчыца -ды, -ц

лыгапне [цьпе] -ппі

лыпанне [ньне] разм., -нні
льшаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
лыпнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
лыеаваты
дысаець [сьць] -цю
лысенькі
лысёць незак., -ёю, -беш,
-6е, -ёюць
лысіна -не, -н
лысінка -нцы, -нак

лысўн заал., разм. -на, -неё,
-нбў
лысўха заал., разм., -ўсе, -ўх
лысы
лытка -тцы [цп], -так
лыч -ча, -чы, -чоў

лычасты
ліімчка (кольца, круг) абл.,

-ка, -ку, -каў
дачкі (нашыўкі на пагонаг) -каў; адз. лычка "и.
КУ

лічык -ка, “ку, -каў

львіны часцей ільвіны
львіца -цы, -ц, часуей ільвіца
Львбў г., Львбва, Львбве
Львбўская вбблаець Львбўскай вобласці
львбўскі
львяня і львянё рознаска.,

для абодвух РДМ -пйці,
Т -пём, ян. -айты, -пАт,
-нятах,
-нятам, -нйтамі,

часцей ільвяня, ільвянё
льга прысл», часцей ільга
лыгбта -бце, -бт, часцей ільгбта
льгбтна часцей ільгбтпа
льгбтпаець часцей ільгбтнаець

зюкв
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льготны

льгбтны часцей ільгбтны
льдзіпа -пе, -н, часцей ільдзіна

льдзінка -пцы, -нак, часцей
ільдзінка
Льеж г., Льбжа, Льбжы
льёжекі [ск]
льё гіст., н., нескл.
льнавбд -да, -дзе, -даў, часцей ільнавбд

льнавбдка [тк] -дцы [од],
“дак, часцей ільнавддка
льпавбднычасцей ільнавбд-

;
пы
льнавбдства [цтв] -ве, часцей ільпавддства
льпавбдчы [чч] часцей іль-

льпопастаўкі

адз.

-ёвак,

льпопастаўка -аўцы, час-

,
і
к
ў
а
т
с
а
п
о
ц
ь
л
і
й
е
ц
льпопрадзённе (пьне] -нні,
часцей ільцопрадзённе

льнопрадзільны
ільнопрадзільны

часцей
,

-льні,
льцопрадзільня
-льняў, часцей ільнопра,
дзільня
льпопрадўкцыя -ыі [ыйі],
часцей ільпопрадўкцыя
льнопрамысялбвасць [сьць]

-дю, часцей ільнопрамыслбвасць

льпорассцілачны

ільпорассцілачны

часцей

павбдчы
льнамялка -лцы, -лак, часцей ільнамялка

льцосалбмка -мцы, часцей
ільносалбмка
льносаўгае -са, -се, гсаў,

мяльны
льнапўнкт -та, -кце, -таў

льносушылка

льнамяльны часцей ільна-мя
льпасёмя рознаска.,
і -мені, Д -мю і -мені, Т

гмем і -менем, Л -мі і
смелі, часцей ільнасёмя

льнасёючы прым., часцей
ільнасёючы
льпасёллка -лцы, -лак, часцей ільцасёялка
льнасёяльны часцей ільнасёяльны
льнаткацкі часцей ільнаткацкі
льнатрыер с.-г., -ра, -ры,
-раў, часцей ільпатрыер
льнацёрка -рцы, -рак, часцей ільнацёрка
льноапрацбўка -бўды, часцей ільноапрацоўка
зьноапрацбўчы часцей ільноапрацбўчы
льноачышчальнік -ка, -ку,
-каў, часцей ільноачышчальнік
часцей
льноачышчальны
ільноачышчальны
-пе, часцей
льповалакиб
ільповалакнб

льнозавбд -да, -дзе, -даў,
часцей ільнозавбд
льнокамбайн -па, -пе, -цаў,
часцей ільнокамбайн

льнокамбінат

-йта,

-це,

“ётаў, часцей ільпокамбінат
льполаўсанавы часцей ільмолаўесанавы

льномалатарня -рпі, -рапь і

“рияў, часцей ільномалатария
льномалацілка -лцы, -лак,

часцей ільномалацілка
льнопаімяхтбўкі -бвак, адз.
льпопарыхтоўка,
-бўцы,

часцей
ільцопарыхтбўкі
льнпопарыхтбўчы
часцей
ільнонарыхтбўчы
льнопасеиннявбдства [пьпявоцтва] -ве, часцей ільнонаеспнявбдства

часцей ільносаўгае

-лак,

-лдцы,

часцей ільносуішцлка
льнотрапалка -лцы, -лак,
часцей ільпотрапалка
льнотрапёльны часцей ільнотрапёльны

льнотраста -сцё [сьце], час-

цей ільнотраета
льпоўббрачнычасцей ільноўббрачны
льноўббрка -рцы, часцей
ільноўббрка
льноцерабілка -лцы, -лак,
часцей ільноцерабілка
льпоцерабільны часцей іль-

поцерабільны

льноцерабільшчык -ка, -ку,
-каў, часцей ўільноцера-

більпчык

льноцсрабільшчыца -ды, -ц,
часцей ільпоцерабільшчыца
льночасалка -лцы, -лак, часцей ільночасалка
льночасальны часцей ільночаеальпы
-ппі,
льночаейнне [пьпе]
часцей ільночаеанпе
льнйпішча -чы, часцей ільнлнішча
льняны часцей ільняны
льсніцца [сьпі] незак., -піцца, ліяцца, часцей
іль-

сніцца
льйпасы (раўніна)

-саў

лэдзі ж., нескл.
дэп (лінія электраперадач)

ж., нескл.

лбпаць разм., незак.,
“асць

-ае, -аюць,

-аю,

часцей

лапаць
люба прысл.
любаванне [пьпе] -нпі
любавацца пезак.,

ліюбую-

ся, -ўсшся [сься], -ўсцца,

гўюцца

тобапскі
Ліббанскі раён Ліобапскага
раёпа
Ліббань г. п., Любапі
лабасны прых.

лобасць [сьць] -цю

любата -ацё
лтабачка нар.-паэт., ж., “чцы

цц], -чак

любая наз.
любенькі
любізпік [зьні] разм., -ку
любімец -мца, -мцу, -мцаў
любіміца -цы, -ц
любімчык -ка, -ку, -каў
лобімы

любіста бат., -сце [сьце]
любіцель -ля, -лю, -ляў
любіцелька -льцы, -лёек
любіцельніца -цы, -ц
любіцельскі
любіцельства -ве
любіцца разм., незак., люб-

люся,

любішся

-біцца,

-бяцца

-бімся,

[сься],

-біцеся,

лобіць незак., люблю, любіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
любка [пк] разм, -бцы

[пц], -бак

Люблін г., Любліна, Любліне
лббліпекі
люббў -бві і -ббві, -боўю
люббўна прысл.

лоббўны
люббшчы разм., -чаў
лббы прым., наз.
любі
лобячы прым. і дзеепрых.

лювере мар., -са, -се, -саў
лібгер мар., -ра, -ры, -раў
люд разм., -ду, -дзе
людаёд -да, -дзе, -даў
людаёдка

[тк] -дцы

-дак

[ца],

людаёдскі [цк]
людаёдства [цтв] -ве
людзі -дзёй, людзям і людзям, людзьмі, людзях і
людзях

лёдна прысл.
люднасць [сьць] -цю
люднёць разм., незак., -ёе,
-бюць
людны
людскасць [цкасьць] -цю
шодская [цк] уст., наз.

лёдскі [цк] (добры, варты
людзей)
людскі [цк] (які належыць
людзям)

ліддцы [цц], -цаў

дюізіт [юйі] гім. -іту, -іце
люк -ка, -ху, -каў
локе фіз. (адзінка

рэння
-се, -саў

вымяасвятлення) -са,

люке (раскошна абсталяваякасці)
высокай
ны,

прым., нескла,
кошка

(пра рас

абсталяваны

шу

мар у гасцініцы, вагон

і

2. 9.) разм., наз., -са, -сс,
“саў

Люксембург
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Люксембург,
Люксембург
Люксембургу
люксембургскі [хск]
ліюкесмбуржац -жца [ршц],

жкцу, зкцаў
дюксембуржка [ршк]

кцы

[ршц], зкак

люксемоўржцы [ршц] -цаў
лблечка -чцы [цц], -чак
лдлечнік -ка,-ку, -каў
лёолечны і люлькавы

ліблі разм., выкл.
даюлі-лолечкі разм., выкл.
люлі-люлі разм., выкл.
лодька -льцы, -лек
лідлькавы часцей дюлечны
люлянне [ньне] -нпі
-Ясцца,
незак.,
люляцца
-яюцца

аюаяЯць зак, -яЯю, -яеш,
-яе, -Яюць
люмбага мед., нескл., н.
лдмси фіз., -на, -не, -ваў
люмінад фарм., -лу, -ле
люмінатар мар. -ра, -ры,

граў
пюміпафбры фіз., -раў, адз.
пюмінафбра, -ры
шомінсецэнтны
зюмінесцэнцыя

фіз.

(ый
лідмпен-пралетарскі
лдмпен-пралетарыят
-яце

люнёт

тэгх.,

ваек.,

зыі

-я ту,

аргіт.,

люпазбрый (лячэбная ўста-ыя,
мед,
нова)
[ыйі], -ыяў
люпуе мед., ся н

-ыі

ый
пюстріян тэкст., -пу, -не
люстрынавы
-ка,

-ку,

люстэрка -ку, -каў
люстэрнік спец., -ка, -ку,
-каў
люта прыся.
лютаванпе [пьце] -нпі
лютавёць пезак., ліотую,

гўсш, -ўе, -ўюць

літасць

лідтаўскі

[сьць]

лютневиы 413.
лютніст -ста,
“стаў

-цю

гсце

ўсьце],

лотня -пі, яў
лоты грым., каз.
лютэін [эй біял., -цу, -пе

шотэрйне -ац

с.-г.,

[ньсе]

лютуэцыесвы
лотэцый гім,

-су,

-се

-ыю,

-мі

[ыйі]
лютэцыт 2ім., -ыту, -ыце
аюфа бат., люфё
лофавы і люфбвы
люфт тэх, люфту, люфце,
люфтаў
люцёйшы
люцёць разм., незак., люцёю, -ёеш, -ёе, -ёюць
лбцік (расліна) -ка, -ку,
-каў, (з36.) -ку
люцікавы
люцэрна -пе
пюцбрнавы
люэе мед., -су, ля прыназ., часцей каля

ля муз. н., нескл.
Ляадўнскі паўвбетраў Ляадунскага паўвбстрава
лябёдачны
лябёдка [тк]

тэз.,

заал.,

-дцы [цц], -дак

лябёдчык [чч] -ка, -ку, -каў
лябёдчыца [чч] -цы, -ц

лявак паліт., разм., левака,

лявацка-апартуністычны
лявацкі паліт.
лявацтва -ве

лявённе [ньне] -нні
лявёць незак., -ёю, -ёеш,
-бе, “ёюць

люрэке -су, -е
лістра н., фы, “раў,
лібстра ж., -ры, -раў
люстравацца незак., люстрўецца, «рўюцца.
люнезак.
люстраваць
-рУстрўю, -рўеш, -руе,
юць
люстранасць [сьць] -цю
люстраны і лоетранія
люстрацыя зк., -ыі [ыйі],

л.,

лютэсціне

лядіш аба., ледыша, -шу,
“шоў
ляжак лежака, -кў, -цбў
ляжалы

-ку, -кбў

-ёта, “ёце, -ётаў

даюстэрачка
-каў

лютэранін -на, -пе
шотэранка -ццы, -пак
лютэранскі
лютэранства -ве

лявбніха (танец) -ісе
лягушка -шцы, -шак
лягчанне [хч] [пьне] разх.,
-птпі
лягчаны
лягчацца [хч] разм., негак., -бсцца, -йюцца
лягчаць [хч] разм, незак.,
-бю, -аеш, -ае, -ёюць

лягчэй [хч] прысл.

лягчёць [хч] (памяншацца
Ў, вазе) незак., -5ю, -эзеш,

-бе, -бюць
ляда, к., -дзе, -даў
лядёшчаець разм. ў лядачаець [сьць] разх., для
плдйёшчы
разм.

разм.

і лядачы
;

лядзіпа глы, не, лядзіП

лядзяк і разм. лядзяш ад-

“Еў,
подзяка,
паведна
-нбў; ледзяша, -шы, -шоў
пядзйнка -ицы, -пак
лядпік ледніка, -ку, -воў ёі
ледавік:
лядны с.-

ляжацца незак., -яімцца,
ляжаць незак., “ж , “жыш,
-аяць, кім, пежыцё, ляжаць
ляжачы
аяжка [шы] -яцы [шц],
экак
ляжия паляўн., -пі
лязг -гу
лязгаць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
лязб 736, мн. лёзы, -заў
ляйцаць незак. -ёю, -аеш,
-4е, -біюць
лякаёла “де, -л і -лаў
лякёльны
лякальшчык-ка,-ку, -каў
лякальшчыца -цы,-ц
лякарства -ве, -ваў
лякацца абл., незак., -аюся,
-ёешся
[сься],
-ёецца,
гёюцца

лялечка -чцы [цп], -чак
лялечнік -ка, -ку, -каў
лялечніца -цы, -ц
лялечны
лялька -льцы, -лек
ляляк заал., леляка,

-ку,

-кбў
лямаванне [ньне] -нні
лямаваны
лямавацца кнезак., заал., ля-

мўецца, -ўюцца

лямаваць незак., лямую,
гуеш, зуе, -ўюць
лямант -нту, -нце [ньце].
лямантаванне [ньне] -ппі
лямантаваць незак., -тую,
-тўеш, -туе, -туюць
лямачка -чцы [цц], -чак
лямачны
лямбліёз лмед., -зу, -зе

лямблія заал. -іі [ійі]
лямец -мцу, -мцы

лямёш лемяша, -пы, -шоў

лягчэйшы [хч]

абодвух -цю

ляжанка іцы, -нае
ляжапне [ньне] “нні

лядбк дуў [тк]
ляддўнік -ка, -ку, -каў
лядбўня -дўпі, -бвець і -бў-іяў

лямёшка абл., -шцы
лямёшны
лямка “мцы, -мак

лямбўка -боўцы
аймпа -пе, -п і -паў

лямпавы
лямпаўшчык -ка, -ку, -каў
лямпаўшчыца -ци, -ц
лямпачка -чцы [цц], -чак
лямцаваты

аймцавы
лямцбўка -бўцы, -овак
дямчыцца кезак., -чыцца,
-чацца
лямчыць незак., -чу, -чыш,
,
“ыць, -чаць
ляндар уст, -рё, -РУ, “роў
ляпіва прысл.
ляпівасць [сьць] -дю
ляпівец 3аа4., ляпіўца, -цы,

-цаў

магільнік
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лянівы

лянівы і разм. ляцыі
пянёк -НЕў
ляпбк заал. (род фарэлі)
лянка, -ку, -коў
ляпйбта -бце
ляп выкл.
ляпа -пе, -п
лйпацне [ньпе] разм. -нні
ляпацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

ляпаць разм., незак., -аю,

адпаведна ляскачу, ляс-

-ча-

-ча, -чам,

кбчаш,

це, -чуць; ляскатаў, ляскатёла, -лі; ляскачы; ляскачў, -аціш, -аціць, -ацім,
-аціцё, -ацяць; ляскацёў,
ляскацёла, -лі; ляскаці,

ляскаціце, часцей лескатаць, лескацёць
незак.,

ляскацца

-аецца,

-аюцца

ляскаць незак. -аю, -аеш,

ь
юц
-а
е,
-а
ь
мц
да
е,
“а
,
еш
га
к
та
,
ш]
[п
цы
-т
ка
бт
ск
ля
.
се
ляпіс -су,
ў,
-Е
а,
ік
сн
ле
і]
ьц
[с
ік
сн
ля
ла
сці
пя
,
н.
мі
х
ра
аў
с-л
ляпі
-коў
лясніцкі [сьці]
пяпіспы
-ваў
-ве,
[сьні]
а,
лясніцтва
цц
пі
яё
к.
за
не
а
цц
ляпі
ляенічы [сьні] наз.
-пяцца
ляспічыха (жонка ляснічаляпіць незак. ляплю, лбга) -ысе, -ых
піш, -піць, -пім, -піце,
зак.,
-пуразж.,
ляснуцца
ь
спяц
ся, -нешся [сьнесься],
ляпнуцца разм., зак., -нуся,

зўрку

-нешся

[сься],

гмуцца

-пецца,

лёпнуць разл., зак.
-неш, -не, -нуць

-ну,

ляпны

лйяпсуе -су, - е, -саў
лярд лярду, лярдзе
лясгае (лясная гаспадарка)
-са, -се, -саў
лясгёсаўскі
лясіна разм., -не, -н

лясістасць [сьць]
лясісты
ляек -ку

лясканне [ньне] -нді
ляскат -ату, -аце, часцей
лёскат
ляекатаённе [ньне] -нні
(ляск,

і

ляскацёць

ляскаць)

незак.,

м [эм] (назва літары, якая
абазначае гук [м]) н.
нескл.
мааізм [айі] -зму, -зме
мааіст
-ста, -сце
[айі]
[сьце], -стаў
мааісцкі [айі]
Мадае р., Майса, Маёсе
майскі
мабілізаваны
мабілізавацца зак. і незак.,
-вўюся, -зўешся [сься],

-зўецца, -зуюцца

мабілізаваць зак. і незак,
-зўю, -зуеш, -зўе, -зўюць
мабілізацыйцы

мабілізацыя -ыі Гаа
мабільнасць [сьць] мабільны
мабыць
маг -га, -гу, -ггаў

мага: як мага

Магадёп г., Магадёна, Мага-

даёпе

пяснуць зак., -ну,
[сьне], -не, -пуць

“неш

лясн
длебк ляска, “Еў, -кбў
лясўн лесуна, -нё, бў

лясы: тачыць лясы разл.
лясь разм., выкл.
лятальнасць [сьць] лятальны
лятанне [ньне], -нні
лятаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -дюць і лётаць

ляска абл., лясцы, лясак

ляскатаць

гнецца, -пуцца

лятаючы прым.
лятбк ляткё, -ку, -кбў,
лятун летуна, -нё, -ноў
лягўнак рагм., -нка, -нку
лятўха -ўсе, -ўх
лятучаець [сьць] -дю

лятучка -чцы [цц], -чак
лятўчы

Магадёнская вбблаець Магаданскай вббласці
магаданскі
Магадыша г., м., нескл.

магадышскі [шек] і. [скі]
магазін -на, -не, -наў
магазіцны
магазіп-салбн
магазіна-салбна, магазіпе-салбне, матазінпаў-салёнаў
магазіншчык разм., -ка, -ку,

-каў

магазінпчыца
-ц

разм.,

-цы,

а

магаметане -п
магаметанін -на, -пе, мн.
магаметане, -п
магамстанка -нцы, -нак
магамстанскі
магаметацества -ве

магар бат., -ру
“магараджа [дз-ж] -жы, -жу,
-жаў

магарич разх., -чў, -чы

айтэке тэт, -бУ, -

ляўкае тэх, -ёу,ляўкбпія бат. -і Бы, -ій
ляўша агульн., м. і ж. РДУ

-шы, Т -шбй ё -шбю, мн.

ляўшы, ляўшэй, ляўшам,
ляўшамі, -зяўшах

ляўшўн леўшуна, - 6, -пбў

лях уст., ляха, лЯху, ляхаў
ляха

абл., лясё, мн. лёхі,

лех і лёхаў

Ляхавіцкі раён Ляхавіцкага

раёна
Ляхавічыг., Ляхавіч і -чаў
ліхі уст., -хаў
ляцёць незак. лячу, ляціш,
піць, -цім, леціцё, ляцяць
лячыцца незак., лячўся, лёчышся

[сься],

-чыцца,

-чымся, -чыцёся, -чацца
лячыць незак., лячў, лёчыш,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць
лячэбпа-аздараўлёнчы
лячэбна-гімнаетычны
ляч5бна-прафілактычны
лячзбна-працбўны
пячбна-санітарны
лячббпік уст., -ка, -ку, -каў
лячэбніца -цы, -ц

лячэбны
дячэнне [ньне] -пні
айшка уст. (ж. да лях)
-шцы, -шак
ляшекі
ляшчбткі -так
ляшчына бат., -не, -н
ляшчынавы

ляшчыннік [ньні]
дяшчэўнік -ку
ляшыць абл., незак., -шу,
-дцыш, -шыць, -шым, лешыцё, ляшёць

Магдэбург г., Магдэбурга,
Магдэбургу
магдэбўргекі [рхск]
Магелацаў праліў Магеланава праліва
магёрка [з выбухн. г] -рцы,

-рак
магікане -н

магікапін -на, -не, мн. магікане, -н
магіканка -нцы, -нак

магіка4некі
магіла -ле, -л
Магілёў г., Магілёва, Магілёве

пббласць
Магілёўская
[сьць] Магілёўскай вобласці
магілёўскі

Магілёўскі

раёй

Магілёў-

скага раёпа
магілка -лды, -лак

магільнік археал., -ка,
-каў, часцей мбгільнік

“ку,

магільны
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магільны
магільшчык -ка, -ку, -каў
магістр -ра, -ру, -раў

магістраль

магпітаправбд фіз., -да, -дзе
магиітаразвёдка
[зьветк]

[льлю],

-ллю

-лей ёі -ляў
магістральны
магістрант -нта, -аце [льце],

-нтаў
магістраццкі
магістрат -йта, -аце, -атаў
магістратўра -ры, -р
магістрацкі
магістэрскі
магістэрства -ве
магічна прысл.
магічнаець [сьць] -цю
магічны

магма геал., -ме
магматычны
магнёлій тэх., -ію, -іі [ші]
магпаліт б6уд., -іту, -іце
магналітавы

магпат -ата, -ёце, -атаў
магийцкі
магнёцтва -ве
магиезіт мін., -іту, -іце
магниезітавы
магнезіЯльны

магнёта тэг., н., нескл.
магпетахімічны
магнетахімія -і [ійі]
магнетбн фіг., -на, -не, -наў
-на, -не,

-наў
магнетрбнны радыё

магнетызаванне [ньне] -нні
магнетызаваны
магнетызаваёцца незак., -зу-

ецца, -зўюцца

магнетызаваць уст., незак.,
-зую, -зўеш, -зуе, -зўюць
магнетызёр уст., -ра, -ру,
уст., -ве

магнетызм -му, -ме

магнітастатыка фіз., -ыцы
магнітастатычны
магпітастрыкцыйны

магнітаетрыкцыя -ыі [ыйі]
магнітасфёра -ры
гатайа “па, -не, -паў
магнітафбинцы
магпітаэлектрычны
магпітна-імпульсны
магнітны

магпітбграф -фа, -фе, -фаў
магнітбметр фіз. -ра, -ры,

раў
.
магпіцік -ка,

;
-каў

-ку,
магпіціцца незак.,

-ціцца,

“ця
0
цца
;
магніціць незак., -ічу, -іціш,

,

магнетыт мін., -ыту, -ыце
магнетычны
магпісвы
магпій гім., -ію, -іі [ійі]
магніт фіз., -іта, -іце, -ітаў
магнітааптычны

магнітабіялбгія -іі [ійі]

магнітагідрадынаміка -іцы

магўтнасць [сьць] -цю
магутны

незак,

магу,

мбжаш, мбжа, можам, можаце, могуць; мог, магла,

-лб, -лі
магчыма [хч] прысл. і мажліва
магчымаець [хч]
[сьць]

гцю, -цей і мажлівасць
магчымы [хч] і мажлівы
Мадагаскар в., Мадагаскара,
Мадагаскары
мадагаскарскі
мадальнаець [сьць] -цю
мадальны
мадам ж., нескл.
мадапалём тэкст., -му, -ме
мадапаламавы

мадзённе [ньне] разм., -нні

мадзёць разм., незак., -ёю,
-ёеш, -ёбе, -ёюць

мадзьйр -ра, -ру, -раў

магнітадыпаміка -іцы

мадрэпбра 3аал., -ры

-ку, -каў

магніталагічпы

магпіталёгія -іі [141]

мадрыгал -ла, -ле, -лаў
мадрыгальны
Мадрыд г., Мадрыда, Мадрыдзе

мадуляванне [пьне] -ппі
мадуляваны
пнезак.,

-лю-

ецца, -лююцца

магпітаметрычны

магнітамётрыя -ыі [ыйі]

мадуляваць незак., -люю,
-люсп, -лібе, -лююць
мадулярны хат.

магіітамехапічны

мадулятар

магнітабптыка фіз., -ыцы

граў

тэг.,

-ра,

мадыльён артіт., -па, -це,

гнаў

мадистка уст., -тцы [стц],

-так
мадыфікаванне [ньце] -пні

мадыфікавіны
мадыфікавацца незак., -кўецца, -куюцца

мадыфікаваць кезак., -кую,
“кўеш, -кўе, -куюць
мадыфікатар -ра, -ры, -раў
мадыфікацыйны
мадыфікацыя -ыі [ыйі], -ый
Мадзігра г., Мадэйры
мадзйрскі
мадэлізм-му, -ме

ецца, -руюцца

мадэліраваць незак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

мадэлірбўка -бўцы, -бвак
мадэліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
мадэлістка -тцы [сц], -так

мадэль -ллю [льлю], -лей і
-ляў

мадэльёр -ра, -ру, -раў

мадэльёрка разм., -рцы, -рак
мадэльны
мадэльшчык -ка, -ку, -каў
мадзльшчыца -цы, -ц
мадэмуазёль [мадмуазель].

ж., неска.
мадзра -ры
мадэрата муз., прысл.; наз.,
н. несіл.

мадэратар спеўу., -ра, -ры,
“раў
мадзри (напрамак у мастацтве) і разм. (сучасны,
модны) -на, -не; прых.,
нескл.
мадзрпиавасць [сьць] -цю
,
мадзрпавы

мадэрнізавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца
мадэрнізаваць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
мадэрнізатар -ра, -ру, -раў
мадэрнізатарскі

.

мадэрнізацыя -ыі [ыйі], -ый
мадэрнізм -му, -ме

мадридскі [цк]

мадулявацца

юцца

мадэрнізаваны

мадзьйрскі

мадзьяры-раў
мадбнна -нпо [ньне], -ннаў

магпітадыэлёктрык тэг., -ка,

разм., незак., -гўюся, -гуешся [сься], -гўсцца, -гу-

мадэрнізавённе [ньне] -нпі

мадзьярка -рцы, -рак

магнітагідрадынамічны
Магнітагбрск г., Магнітагборска, Магнітагореку
магнітагбрскі
магнітаграма -ме, -м
магнітаграфічны
магнітаграфія -іі [ійі]
магнітадынамічны

мадыгавацца [3 выбухн. г]

мадэліравацца незак., -ру-

магнбліевыя бат., наз.
магнблія бат., -іі [ійі], -ій
магбт заал., -бта, -бце, -бтаў
магутна прысл.

магчы [хч]

мадуляцыя -ыі [ыйі], -ый

мадэліраванне [пьне] -нпі
мадэліраваны

“іціць, -іцяць

магнічанне [ньне] -нні
магнбліевы

магнёзія зхім., -іі [181]

ў
-ра
магиетызёрства

магнітарўхальны фіз.

магпітбла -ле, -л
магнітблаг -та, -гу, -гаў

магія Зі [ійі]

магнетрбни радыё,

“дцы [цц]

мадулйтарны
мадуляцыйны

-ры,

мадэрніет -ста, -сце [сьце],
-стаў
мадэрцпістка -тцы [с'ц], -так
мадэрнісцкі
мадзрны

маб займ, РМ маіх [айі],
.
Д маім, Т маімі

маё займ., Р майгб, Д май-

мў, ТМ маім [айі]

макцуць

972

маёвы

ААА
майстраў

маёвы часцей майскі
маёліка -іцы
маёлікавы
маёмаены
маёмасць [сьць] -цю
маёмиы
маёптак -тка, -тку, -ткаў
маёнткавы і маянткбвы
маёр -ра, -ру, -раў
маёраў
маёрскі
маёра)
маёрыха (жонка
разл., -ысе, -ых

маёўка -ёўцы, -ёвак
мажара абл., -ры, -р

-ма,

-ме,

мажарытарны
мажджэр разм., -ра,

-ры,

мажардбм гіст.,
-маў

“раў

мажджэрыць разлх., пнезак.,

“РУ, -рыш, -рыць,
прысл.,
мажліва

магчыма

мажлівасць

-раць
часцей

-цю,

[сьць]

-цей, часцей магчымаець

мажлівы часцей магчымы
мажпёць разм., незак. -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць

мажны разм.
мажор-ру, -ры
мажбриы

маз -зу,-зе
мазазаўр палеант., “ра, -ры,
“раў
мазаіка [айі] -іцы
мазаікавы [айі]
мазаіст і мазаічнік [айі]
-сце
“ста,
адпаведна
[сьце], -стаў; -ха, -ку, -каў

мазаічнасць [айі]
-цю
мазаічны [айі]

[сьць]

мазалін фарм., -ну, -

мазалянбгія заал., наз.
Мазамбік Мазамбіка, Мазамбіку
мазамбікскі

мазаніпа разм., -не
мазанка -нцы, гак

мазашне [пьне] -ші
мазанўць зак., -цу, -пёш,
-пё, -пём, -пяцё, -пуць,
часцей мазиўць
мазаны
мазараб гіст., -ба, -бс, -баў
мазахізм хед., -му, -ме
мазацца пезак.,
мажуся,
мёжашея (сься], мажацца,
мажуцца”
маліся

[сься], маліцеся [шце]
мазаць незак, мёжу, мажап, мажа, мажуць; майс,
мёжце [шце]
мазгавёаць [з выбухн.
разм.з Пезанк.,

“гўе, “гўюць

г]

-гую, -гуеш,

мазгавіты [з выбухн. г]
мазгавы [з выбухн. г]
мазгаўнй [з выбухн. г]
разм., -ні

мазгі із выбухн. г] -гбў

е
м
,
у
м
,
л.
рэ
й
э
[
м
з
і
з
д
з
а
м

маздэісцкі [эйі]
мазевы
мазспадббны
маёзер фіз., -ра, -ры, граў

мазиіачбк [жж] анат. -чка,
“чыну, -чкоў
Д
.
М
,
н
ь
л
у
г
а
,
м.
зл
ра
а
л
і
маз
-ду, Т -лам, М -ле, ж. ДМ
гле, Т -дай і -лаю; мн.
мазка [ск] -зцы [ец]
мазкасць [скасьць] -дю
мазкі [ск]
[сьць]
[зь]
мазлівасць
-цю
мазлівы [зьлі]
мазніца [зь] ды, Д.
мазиўць зак. іў, нёш
[зьпе], -пё, -пём, -няце,
“нўць і мазануць
мазия [зьня] разл. -ні

мазбк мазка [ск], -кў, -кеў
мазблістасць [сьць] -цю

мазбліеты
мазбліць рагм., незак» -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

мазбль м., мазаля, -лі, -лёў
мазбльны

мазўр -ра, -ру, раў
мазурачны
мазўрка -рцы, -рак
мазурскі
мазўурыкразл, -ка,-ку, -каў
мазут і мазўта адпаведна

-ўту, -ўце; -ўты, -ўце

мазутиы і мазутавы
Мазыр г., Мазыра, Мазыры
мазіярекі
Мазырскі раён Мазырскага
раёпа
мазь -зю [зьзю], -зей і
-зяў; па мазі
мазібкаць разх., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
маіе [айі] -су, -се

маісавы[айі]

май (назва месяца) мая,
маі [айі]; (упрыгажэнне з
аа абл., маёю, маі
[айі], маяў
майдан -па, -ис, -паў

майданны

майка майцы, маек

Майкбп г., Майкопа, Майкбце
майкбпекі
маша выка.; (палонка, трэшчына ў лёдзе) аба., ж.,

-не, -и

майнік бат... КУ
майскі ў маёвы

майстар і майстра адпаведна -тра, -тру, мн. май-

стри, -роў; -ра, -ру, -раў

майстравание (пьпе] -тпі
майстравацца кезак., -рую-

ся, “рўешся [сься], -рўецца, -руюцца

майстраваць незак.,

-рўю,

-руёш, -руе, -рўюць

майстравія уст., прых, наз.

майстрбўскі
майстрыха аясе, -мх
майстэрня -ршпі, -рапь і
-рняў
майстэрскі
майстэрства -ве
майя (народ) м., ж.; (мова)

ж., нескла.(са словам мова) прыя., неса,

майя тэкст., -йі [и]
мак-ку, -каў

макавіна разлх., -пе, макавінка -нцы, -пак
макавічны

макавішча -чы, -ч і -чаў

макавы
макавыя бат., наз.
макадам спец., -му, -ме
макака заал., -ёцы, -ёк

макарам:

такім

макарам,

лобым макарам
макарапізм кніжен., -ма,

макаранічны
макарбна кул., -пе
[ньні]
макарбннік
-ка, -ку

куг.,

макарбнны

магкарбншчык-ка, -ку, -каў
макарбишчыца -цы, -ц

Макасарскі праліўІМакасар-

скага праліва
макасіны-наў, адз. макасін,
гна, -не
макаўка -аўцы, -авак
макацёр макатра, -ры, “роў
і макітра
македбиец -пца, -нцу, -пцаў
Македбнія Македбліі [ійі]

македбнка -пды, -нак
македбнскі
македбнцы -цаў

Макёнзі [цьзі] р., ж-, несіч.
макснзійскі [ньзі],
макёт -бта, -ёце, -ётаў
макставённе [цьце] -ші
макставаны
макставацца кезак., -тусцца, туюцца
макставаць незак.

-тўю,

-тўсш, -тўе, -туюць

макётны
макётчык [чч] -ка, -ку, -каў

макётчыца [чч] спец., -Ды;,

макі (французскі партызан)
м., неска.
макінтбш -ша, ацы, -шаў

макітра абл., -ры,

граў, час-

цей макацёр

макіявёлеўскі паліт,
макіявелізм -му, -ме
-ста,
макіявеліст
[сьце], -стаў

гсцё

макіявелістычны
маклер -ра, -ру, “раў
маклерскі
маклерства -ве

незак.,
маклерстваваць
гвузо, -вусш, -вуе, -вуюць

макнўць зах, -пу, -пёш,
лё, -пём, -пяцё, -іўць

макоўнік
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малазначнасць
А

М

макбўпік (кул. і сцёблы ма-

ку) -ку

макрабіётыка біял., “ыцы
макравата прыс,
макраваты
макракінётыка -ыцы
макраклімат -ату, -аце
макракліматичны
макракбсм і макракбемае
-му,

адпаведна

кніжн.,

-мв; -су, -се
макракрышталічны
макрамалёкула -ле, -л
-да,

заал,

макрапбд

-дзе,

-даў

макранбрысты
макрараён -на, -не, -наў
макрарэльёф -фу, -фе

макрасвёт [сьве] -бту, -ёце

макрасейсмічны [сьмі] геал.
макраскапічны
біял., -ю
макраспарангій
макраспбра бат., -ры, -р
макраструктура -ры, -р
макрата

-ацё

і маБрбцце,

макрэдзь, макрэча

спец.,
макрафотаздымка
-мцы, -мак
макрацёла -ле, -л і -лаў
макрацэфал антр., -ла, -ле,
-лаў
макрацэфалічны:
макрацэфалія -іі [ійі]

макрбта -бце
макрбтны

макрбцце [цьце] разм, -цці,

часцей макрата

макрўсенькі

макріца заал., -цы, -ц; бат.,

-цы
макрычнік бат., -ку
макрэдзь

разл.,

-ддзю

[дзьдзю], часцей макрата

макрэлевы

макрблевыя заал., наз,
макрль заал., -алю [льлю],
-лей

магкрэльны
макрэц вет., -раца, -рацу

макрэць разм., незак., -эю,
-беш, -зе, -Эюць
макрэча разм., -чы, часцей
макрата
максі ж., нескл.
максім ваен., разлм., -ма, -ме,
-маў
максіма -ме, -м
максімалізм -му, -ме
“сце
ста,
максімаліст
[сьце], стаў
[стц],
максімалістка -тцы
“так
максімалісцкі
максімальна прысл.
максімальпасць [сьць] -цю
максімальны
максі- мбда максі-модзе

максімум -му, -ме, -маў

максі-спадпіца

максі-спад-

ніцы, максі-епадціц

макулатура -ры
макулатўрины

лінка раза., -нцы, -цак
макўха-ўсе
макухавы
макухадрабілка -пцы, -лак
макўшка і макўша адпаведна -шцы, -шак; -шы, -ш
макшанін -на, -не, мн. макшапе, -и
макшанка -нцы, -нак
макшанскі
мала прыс.
малаабгрунтаваны
малаабдўманы
малааб'ёмны
малаабясяты

маладаніби -па, -це, -наў
маладалібны -паў
маладасвёдчаны [сьвечч]

малаадукаваны
малаадчувальны [чч]
малаазііскі

маладзёц малайца, -цў, -цоў
маладзёцкасць [сьць] -цю
маладзёцкі
маладзёць незак., -60ю, -беш,
-бе, -ёюць

малаабелёдаваны [псьле]

малаазіяцкі
малаазбцісты 2іл., с.-г.

малаакрэеленаець

[сьле-

пасьць] -цю

малаакрэслены [сьле]
малаактінўны
малаадкагбльны
малаасвётлены [сьве]
малааўтарытэтны
Малаба г., х., нескл.

маладжавы
маладзёй прысл.
маладзёейны
маладзёйесны
маладзейшы
маладзёцькі

маладзёчанскі
Маладзёчанекі раён

Мала-

маладзік -ка, -ку

малавійскі
малавбблачна прысл.
малавбблачны
малавбддзе [дзьдзе] -ддзі
малавбднаець [сьць] -цю
малавбдны
малавбпытнасць [сьць] -цю
малавбпытны
малавіивучаны
малавыгадны

макавыкарыстапы
малавыразны
малавядбмы

маладзікбвы
маладзікбм разм., прысл.
маладзіца -цы, -ц

маладзіцца незак, маладжуся, малбдзішся [сься],
-дзіцца,

мала-

-дзяцца;

дзіўся, -ілася, -іліся; маладзіся, -іцеся
маладзіць незак., маладзіку,
малбдзіш, -дзіць, -дзяць;

маладзіў, -іла, -ілі; маладзі, -іце
маладзічок -чка, -чкў
маладняк -ку
маладнякбвец -бўца, -бўцу,

-ёўцаў

маладнякбўскі
разяі.,
маладбіка
-бек
маладбйны

-бйцы,

маладбказны
маладбсць [сьць] сцю

маладўха разлм., -ўсе,
маладўшпа прысл.

-ўх

маладўшшасць [сьць] -цю
маладушшічаць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

маладўшны
маладўшша -цшы
маладпрых., наз.
маладыя наз.

малаёзджапы [кдж]

.

маласц малайца, -цу, -цаў
малазабяспбчаны [сьпе]

малага (віно) -дзе

малагалёначны:

маладжаваець [сьць] -дю

маладзёжны

цаў.
малавійка -ійцы, гіек

малагабаритны

маладахбдпы
маладая каз.
маладжава прысл.

маладзёжна-камеамбльскі

4йцу, -й-

Малага г., Малазе
малагабаритнаець
-цю

маладахбдпцасць [сьць] -цю

Маладзёчна г., Маладзёчне

малаважна прысл.
малаважнасць [сьць] -цю
малаваліны
малавата прысл.
малаваты
малавёр -ра, -ру, “раў
малаверагбдна прыся.
[сьць]
малаверагбднасць
-цю
малаверагбдны
малавёр'е -рі [рйі]
малавёрка -рцы, -рак
малавёрны
малавіец -ійца,

маладастўппы

дзёчанскага раёна

малабскі [пск]
малаважкі [шк]

Малаві 1, неска.

маладаслёдаваны [сьле]

[сьць]
малагалё-

пачцая косць
малагрўзны
малагрунтоўны
маладагвардзёец -ёйца, -ёйцу, -ёйцаў

малазаможины

малазасёлепы
малаздбльцы

[зьмя]
малазмястаоўнасць
[сьць] -цю
малазмястоўны [зьмя]
малазмяшчальны [зьмя]
малазнаёмы
малазначнасць [сьць] -цю

малаціцца
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малазцачны
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малазначны
малазбльны
малазразумёлаець
-дю
малазразумёлы

[сьць]

малазямёльнасць [сьць] -цю
малазямёльны
малаімавёрна лмат., прысл.
малаімавёрпаець [сьць] -цю
малаімавёрны
малаіпіцыятііўны
0,
..
малаістотны
малайзіец -ійца, -ійцу, -ш-

малайзійка -ійцы, -іек
малайзійекі
малайзійцы-цаў
Малайзія Малайзіі [ій
малёйка -айцы, -бек
малайскі
малайцавата прысл.
малайцаватаець [сьць] -цю
бе.

са»

е

малайцаваты
малайцы-цаў

малайчына разлм., агульн., м.
Д -ну, Т -нам, Л-не, ж.
ДЛ-пе, Т -най і -наю, мн.
Р-н

Малака (паўвостраў)

Ма-

лацы
малакавбз -за, -зе, -заў
малакагбнныс.-г.
малаказавбд -да, -дзе, -даў

малакаларыйны
малакаліберны
малакамёр -ра, -ры, -раў

малакампетэнтны
малакамплёктны
малакёне рэл., -н
малакёнін -па, -не, мн. малакёпе, -н
малакёнка -нцы, -нак
малакёнскі

малакапастаўкі -авак
малакаперапрацбўчы
малакаправод -да, -дзе, -даў
малакапрыёмпы
малакарысны

малакасбе разм. -са, -се,
-саў
малакаштбўнасць
[сьць]
-дю
малакаштоўны
малакваліфікаваны
малаклапатлівы

малакб -кў

малакблькасна

малакблькаенасць
-дю

[сьць]

малакблькасцны
малакбрмны
малакроўе -бўі [ўлі]

малакрбўны
малакскі

малакультўрны
малалёспы

малалёссе [сьсе] -ссі
малалётак і малалётка адпаведна -тка, -тку, -ткаў;

“тцы [цды], -так
малалетні

прых.,

малалікаець [сьць] -цю

малапрыстасаваны
малапэўны

мёбтниы

малалёцтва -ве

,
малазямблле (льле] -ллі

цаў

малалётняя наз.

малапрымётны і малапрык-

наз.

малалікі
малалітражка [шк]

разм.,

-жцы [шц], -жак
малалітражіны

маларазвіті [зьві]

малалюдна прыс.

малалюднаець [сьць] -дю
малалідбдны

,

маламаёмасцасць [сьць] -цю

маламаёмаены і маламаём-

ны
маламёрка і маламёрак адпаведна -рцы, -рак; -рка,

“рку, -ркаў
маламёрны
маламёены
маламетрйжка [шк]

-кцы [шц], -жак
маламетражнасць

разм.,
[сьць]

-цю
маламетражпы

маламбцнасць [сьць] -цю
маламбцны
малацадзёйны

маланаёзджаны [ждж]
маланасёленасць [сьць] -цю

маланавёлзены
маланасычаныгіх.
малёнка -нцы, -нак
маланкаадвод -да, -дзе, -даў
маланкава прысл.
маланкавы
маланкападббны
маланбцаны

малапавярхбвы
малападрыхтаваны

[сьпя]
малапаспяхбвасць
[сьць] -цю
малапаспяхбвы [сьпя]
малапатрабавальны
малапаэтичны
малапераканальны

малапераканаўчы
малапісьмённа прысл.

[сьць]

-цю
малапісьмённы
малапрадуктыўпаець [сьць]
-дю

малапрадуктыўны
малапрадукцыйнаець [сьць]

-цю
малапрадукційны
малапрадўманы
малапрапікальны

малапраўдападббпасць
[сьць] -цю

малапраўдападббны
малапраўдзівы
-цю

малапрыбыткбвы
малапрыгодны
малапрыдатны

маларўе гіст., -са, -се, -саў

маларўска гіст., -ўсцы, -ўсак
маларусы гіст., -саў

маларухавасць [сьць] -цю
маларухавы
маларухбмы
Маларыта г., Маларыце
маларіицкі
Маларыцкі раён Маларыцкага раёна
маларэнтабельны
маласакавіты
маласвядбмы [сьвя]
маласільнасць [сьць] -цю
маласільны

[сьне]

малаенёжнаесць
[сьць] -цю

маласнёжны [сьне]
маласбльны

маласпажіыўны
маласпрактыкаваны
маласпрыяльны
маластойкі

маласуцяшальны

малагямёйнасць [сьць] -дю
маласямёйны

малатаббец

-бйцу,

-бйца,

малатаббйны
малатавішча -чы, -ч і -чаў
малатацёжны спец.

малатарня

-рні,

-рань

ё

“рняў

малатбк -тка, -тку, -ткоў

малатбчак -чка, -чку, -чкаў
малатрывалы
малатыражны

малаўважлівы
малаўгруптавёны
малаўдбійны
малаўжывальнасць і маладля
ўжытнаець [сьць]
абодвух -цю
малаўжывальны
ёі малаўжытны
малаўжываны
малаўплывбвы
малаўрадзжайны
малаўрадлівы
[сьць]
малаўстбйлівасць

-цю

малапрасблецы

малапрыбыткбвасць

маларбслаець [сьць] -цю
маларбслы

-бйцаў

малапажыўны
малапаказальны
мала-памалу прыс.
малапаспяваючы [сьпя]

малапісьмбннаець

маларазббрлівы
маларазважлівы
маларазвёданы [зьве]

[сьць]

малаўстбйлівы
малафарматны

малахай -йя, -ёі [айі], -аяў
малахіт хін., -іту, -іце
малахітавы
малахлёбны

малахбджаны
малацікавы
малацільны

малаціцца незак., малёціцца, -дяцца
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мамуся

ААА,

малаціць незак., малачу, мадоціш, -ціць, -цяць; малапіў, -Іла, -ілі; малаці, -іце

малацьба [дзьба] -бё

малацьбіт [дзьбі] -іта, -іцё,

“тоў
малацямлівы

-лімся, -ліцеся, -ляцца

малачасвы
малачаевыя бат., наз.
малачай і малачаішік адпа-

ведна -аю, -аі [айі]; -ку
малачарня -рні, -раць і
-раяў
малачкд -ку
заал.,
малашчацінкавыя
наз.
малашчблачны
малашрены

маліць кезак., малю, моліш,
-ліць, “лім, -ліце, “ляць
малбдзіва -ве

малбдка [тк] “дцы: [цц],
-дак
малабдшы [тш] і [чш]
малбе наз.
малбйчык -ка, -ку, -каў

Малбх міф., Малоха, Малбху

малбх заал., -ха, -ху, -хаў

малбцца незак,

малаэфсктыўны
малая наз.
малдаване -н
малдаванін -ца, -не, “н.
малдаване, -н
малдаванка -нцы, -нак
малдаванскі

Малдавія Малдавіі [ійі]

малдавяняска (танец) -нясцы
Малдаўская Савёцкая Сацыяліетычная Рэспўбліка
Малдаўскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспубліцы
малдаўскі
малёбен -бна, -бне, -бнаў
малеін [ейі] вет., -ну, -пе

малеінавы [ейі]

малёкула -ле, -а

малекулярны

малёльны
малёльня -льні,
-льняў
малёнечкі

-лець

і

малёнства -ве
малёнькі
малескін тэкст., -ну, -не
малеекінавы
малец разм., -льца, -льцу,
-льцаў

малёча разм., -ёчы

малёк малька, -ку, -коў
Малі ж., нескл.
малібдэн хіх., -ну, -пе
малібдэнавы
малібдэпіт лін., -іту, -іце
маліец -ійца, -ійцу, -ійцаў
малійка -ійцы, лек
малійскі
малійцы-цаў
маліна -ие, -н
малінавы
малінаўка заал., сад., -аўцы, -авак

малініна разлм., -це, -н
малінцік [цьпі] -ку
малінніца [ньні] заал., -цы,

ц
маліны-п

малітва -ве, -ваў

царк.,

мёлецца,

-люцца; малбўся, -блася,
-бліся
малбць кезак., мялю, мб-леце,
леш, -ле, -лем,
-люць; малбў, -бла, -блі;
мялі, -іце
малбчаны
малбчна-васкавы
малбчнае наз.
малочнакіслы спец.
малбчна-мяены
малбчнасць [сьць] -цю
малочнатаварны
малбчная наз.

малбчнік -ка, -ку, -каў

малбчціца -цы, -ц
малбчны
малпа -пе, -п і -паў
разжм.,
малпавённе [ньне]
-нні

малпавёць разу., незак.,
-пую, -пуеш, -пўе, -пўюць

-бва,

-Ове, -бваў
малітвеннік [пьпі] і малі-

мальдывсц

зяўца,

-аўцу,

-ыиўцаў
мальдиўка -яўцы, -авак
мальдінўскі

Мальдиўскія астраві Мальдыўскіх астравбў
мальдіўцы-цаў

малькбвы заал.

мальпігіеў анат.

Мальта (в. і дзяржава)
Мальце
мальтбза гхім., -зе
мальтузійцнец -цда, -пццу,
“нцаў
мальтузіянства -ве
мальтыец -ыйца, -ыйцу,
-ыйцаў
мальтыйка -ыйцы, -ыек
мальтыйскі
мальтыйцы-цаў
малібпак -нка, -нку, -нкаў

малідск заал., -ка, -ку, -каў

малібскавы
малоскападббныя

заал.,

наз.

малібтка -тцы [цц], -так
малявёльны
малявальшчык-ка,-ку, -каў
малявальшчыца -цы, -ц

маляванне [ньне] -нні

маляваны
малявацца незак., малюец-

ца, -оюцца

маляваць незак., малюю,
лбеш, бе, -Ююць

маляр -ра, -ру, -роў
малярнь
малярскі
малярства -ве
малярыёлаг -га,-гу, -таў
малярыйны

малпавы

малярык разх.,

малпападббны
малпачка -чцы [цц], -чак
малпін
малпбўня -ні, -няў
малнпянй і малпянё рознаска., для абодвуг РДМ
лійці, Т -пём, мн. -няты,
-нят, -нятах, -пйтамі, -ня-

малярыць разм., незак., -ру,

малпалюдзі -дзёй

малённе [ньне] -пні

малітвасабў

тоўнік для абодвух -ка,
-ку, -каў
малітвены і малітоўны
маліца -цы, -ц
маліцца незак,
малюся,
молішся [сься], -ліцца,

малія прыл., наз.

разм.

-ша,

-ку,

-каў

тах
Малуўкекія астравы Малукскіх астравёў
маліш
-шбў

-ка,

-шў,

малышка раах., -шцы, -шак

малышбк рагм., ласк., -шка,
-шкў, -шкбў
мальба -бе, мн. мальбы, Р
не ўжыв., Д мальбём
мальбёрт -рта, -рце, -ртаў

міёльва бат., -ве, -ваў
мальвавы
мальвавыя бат., наз.
мальвазія (віно) -іі [ійі]
Мальвійскія астравы Мальвійскіх астравоў
Мальгашскія астравы Мальгашскіх астравоў

“рыш, -рыць, -раць; -рыў,

“рыла, -рылі; маляр, -рце
малярыя -ыі [ыйі]
малятбчына -не, -н
маляўка -яўцы, -явак
маляўніча прысл.
маляўнічасць [сьць] -цю
маляўнічы
мама -ме, -м
мам4сў: мамёева нашэсце
[сьце], мамаева паббішча
[ойі]
мамалыга -ызе
мамант -нта, -нце
-нтаў
мамаптавы

[пьце],

мамантаў

мамачка -чцы [цп], чак,
мамелібк гіст., ваен., -ка,

-ку,-коў
маментальны
мамін
мамка уст., -чцы, -мак

Мамбна лміф., Мамбле
мамбна -не
мамулька -льцы, -лек
мамуля ласк., -лі, -ль
мамуся ласк., -сі, -сь

маніцца
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манатыипны
манафтангічны ліхге.
манафтбнг лінгв., -га,

мамчын
мапа -нё
манагамічны

-таў
манах-ха, -ху, -хаў і мана,
шак

манагамія -іі [ійі]
мапагамны
манагенёз біял., -зу, -

манахбрд -да, -дзе, -даў

манаграма -ме, -м
манаграфічны
манаграфія -іі [ібі], -і
Манагуаг., м., нескл.
манагуйёнскі

мапахраматычныспеў.

мапахрбм. фіг., -ма, -ме

манёда філас., -дзе, -д
Мапака г., м.; дзяржава, н.,

нескл.
..
маналагічны .
маналіт -ту, -іце, -ітаў
мапалітна прысл.

маналітнасць [сьць] -цю

маналітны

мапалбг -га, -гу, -гаў

манахрбмія лі [і]
манацит фізіяй., “та, -ыце,
латаў
манашак разм., -шка,-шку,
-шкаў, часцей манйх
мапйшка -шцы, -шак
Манблан (вяршыня і горы)
Манблёша, Манблёне
манга бат., н., нескл.

мангавы
мапгал -ла, -ле, -лаў

Манёма г., Манёме

мапганінй тэгх., -пу, -не

манаманія -іі [ійі]

манганіт лмін., -іту, -іце

манаман лмед., -на, -пе, -паў

манаметрічны тэг.

манёмскі
манапалізаваны
манапалізавацца зак. і незак., -зуецца, -зўюцца
манапалізаваць зак. і незак., -зўю, -зуеш, “зуе,
-зўюць

манапалізацыя -ыі [ыйі]
манапаліет -ста, -сце [сьце],
-стаў
манапалістычны
манапалісцкі
мапнаплйй -на, -пе, -наў

манапблія -і [ійі], -ій
разм.,
уст.,
манапблька
-льцы, -лек
манапбльна прысл.
мапапбльны

манапбльшчык уст., разм.,
“ка, -ку, -каў
манарх -ха, -ху, -хаў
мапархаў

манархізм -му, -ме

манархіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
манархістка -тцы [с'ц], -так
мапархісцкі
манархічны
манархія -іі [ійі], -ій
манаршы
мапарэйка чыг., -Эйцы, -зск
мапарэйкавы
мапаскі
манаства -ве

манастырскі
манаткі разм., -ткаў

манатонна прыся.

манатбішасць [сьць] -цю
манатбнпы
-па,

-пе,

-паў
манатыпіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
манатыпістка

-тцы

“так
манатыпія -іі [ійі]

мёнглевыя бат., наз.
мапгль (дрэва) -ля, -лі,
-ляў; (драўніна і зб.) -лю,
-лі
мангбл -ла, -ле, -лаў
манголазнавец -аўца, -аўцу,

-ёўцаў

манголазнаўства -ве
Мапгёлія Мапголіі [ійі]
мангблка -лцы, -лак
мангблы-лаў
мапгбльскі
мёнгравы бат.
мамгўст і мацпгуста заа.,
адпаведна

-ста,

-еце

[сьце], -стаў; -сце [сьце],
-ст і -стаў
мандаліна -не, -н
мандалініст
“ста,
“сце
[сьце], -стаў
мандаліністка -тцы [стц],
-так
мандарын -на, -не, -паў
мапдарынавы
мандарынка
разм., -нцды,
-пак
мандарыннік [пьпі] -ку
мапдарыпекі
мандат -йта, -йце, -йтаў
мандатны
мапдбла хуз., -ле, -л
мапдрагбра бат., -ры

мандрагбравы
мандрімл заал., -ла, -ле, -лаў
манёж -ка, -ны, -каў
мапёжны
манёжыцца разм, зезак.,

мапастыр -ра, -ри, -роў

палігр.,

манганінавы

манглевы

манаманка -нцы, -нак

манатійи

-ту,

[стц],

экуся, -ліышеся [сься],
“жыцца, -кацца
манёжыць
кезак.,
-жу,
-ыш, ныць, зкаць
мапекён -на, -пе, -паў

манскбшцчык -ка, -ху, -каў
мацекёншчыца -цы, манёр: па які-н. мацёр,
якім-н. манёрам

манёра -ры, -р

мацёрка -рды, -рак
мапёрпа прысл.
манёрнасць [сьць]
манёрніца -цы,-ц
манёрнічанне [ньне] -пні
манёрнічаць іё мапёрыцца
незак,

адпаведна

гаю,

аеш, -ае, -аюць; манёрлі.чай, -йце; -руся, -рышся
[сься], -рыцца, -рацца;
мапёрся, -рцеся
мапёры-р
манёта -ёце, мапетаразмённік [зьменьні]
“ка, -ку, -каў
мапётнік -ка, -ку, -каў

мапётны
манётчык [чч] -ка, -ку, -каў
манёўр -ра, -ры, -раў
манеўраванне [пьпе] -пні

манеўраваць незак., -рую,
-руеш, -рўе, -руюць
манёўрапасць [сьць] -цю
манёўраны
мапеўрбвычыг.
манёўры-раў
манжэта -Эце, -эт

манжэтка разл., “тцы: [цц],
-так
манжэтны
маніёк бат., -ку
маніёкавы
манізм філас., “му, -ме
манікюр -ру, -ры
манікідбрны
манікюрша і манікюрка адпаведна -шы, -ш і -шаў;

“рцы, -рак

Маніла г., Мапіле

манілаўшчына -пе
манільскі

маніпуліраванне [пьпе] -нпі

маніпуліраваць хезак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
маніпулятар (асоба) -ра,

“ру, -раў; спец., -ра, -ры,

-раў
маніпуляцыя -ыі [ыйі], -ый
мапіст філас,
[сьце], -стаў

маністы -таў
мапістычнасць
лас., -цю

-ста,

-снё

[сьць]

фі-

мапіетыичны філас.

манітбр -ра, -ры, -раў
маніфест -ста, -сце [сьце],
-стаў

мапіфеставаць

зак., -тўю,
“тўюць

зак.

-тўсш,

і

не-

-тўе,

-нце
-ита,
мапіфестапт
[ньце], -итаў
мапіфсстаптка -тцы [нц],
..
-так
[ыйі],
мапіфсстацыя -ыі
ый
мапіцы бат., -ц і -цаў
мапіцца абл., пезак., мапюся, мапішся [сься], мапіцца, мапяцца; маніўся,

“ілася, -ліся

Кукі

маніць

марганісцкі

а
н
н

а

мапіць незак, маню, мапіш, ліць, -няць; мапіў,
гіла, -ілі
мапішачны
манішка -шцы, -цак

манішкавы

манія -іі [ійі]

маніякальны
манкіраванне [ньне] зні

мацкіраваць зак. і незак,
“рую, -русш, -руё, -рУюць
манкірбўка -оўцы
манна -ние [ньпе]

маннік [ньці] бат., -ку
манны
манбкль -ля, -лі, -ляў
манбм хат., -ма, -ме
манбмстр тэг., -ра, -ры, -раў

манометравы

манпансьё н., нескл.

манравіііскі
Манрёвія г., Манрбвіі [ійі]
мансарда -дзе, -д і -даў
мансардавы
мансі [ньсі] м. і ж., неска.
мансіец [ньсі] -ійца, -йцу,
айцаў

мансійка [ньсі] -ійцы, -4ек
мансійскі [ньсі]
мантаж -жу, кы

мантажна-будаўнічы

мантажнік-ка, -ку, -каў
мантажніца -цы, -ц
мантажны
мантажбр -ра, -ру, -раў

мантажыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

мантажыстка
-так
мантаньйры

-тцы

[стц],

-раў,
гіст.
адз. мантацьяр, -ра, -ру

мантацтва разхм., -ве

мантач разм., -ча, -чу, -чоу
мантачанне [цьпе] разм.
-нпі

мантачка разм., цы [цц],
-чак
мантачыцца разх., пезак.,
-чыцца, -чацца
мантачыць разм, незак.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
манто н., нескл.

майтилья -льі [льйі], -льяў
мантыса лат., -се, -е

мёнтыя -мі [ыйі], -ый

Мантэвідзе г., л., нескл.
мантэвідэўскі
мантэкрыста (ружжо) п.,

пескл.

манўл заал., -ла, -ле, -лаў

манумёнт -ита, -нце [пьце],
-ітаў
манументаліст -ста, -сце

[сьце], -стаў
манументальна прысл.
манументальна - дэкаратіиўны

манументальны

мапумёптінчык [п'шч] -ка,

-ку, -каў

-пта,

манускрыпт
-птаў

-пце,

манускрынтавы
мануфактура (тканіна) -ры:
(прадпрыемства)

уст.,

-ры, -р
мануфактурны
мануфактуршчык -ка, -ку,
маў

-сце

мануфактурист -ста,
[сьце], -стаў

манцёр [ньцё] -ра, -ру, -раў
манцёрескі [пьцё]
манціраванне [пьці] [пьне]
-ині
манціраваны [ньці]
мацціравацца [ньці] незак.,

-“русцца, -руюцца

манціраваць [пьці]

незак.,

-рую, -руеш, -руе, -руюць

манцірбвачны [ньці]
мапцірбўка [ньці] -ўцы
манцірбўшчык [ньці] -ка,
-ку, -каў
манцірбўшчыца [ньці] -цы,
“ц
манчэстэр тэкст., уст.

Манчэстэр

-рУ
г., Маёнчэстэра,

Манчэстэры

манчэстэрскі
маньчжўр [пьжу] -ра, -ру,

“раў

маньчжўрка [ньжу]
грак
маньчжўрскі [цьжу]

-рцы,

маньчжуры [ньжу] -раў

Маньчаиўрыя [ньжу] Мань-

чжурыі [ыйі]

маньяк -ка, -ку, -каў
маньяцкі
маньяцтва -ве
маньйчка -чцы [цц], -чак
манюка разм., агульн., м.
ДМ -ку, Т -кам, ж. ДМ
збцы, Т -окай і -окаю;

мн. Р -юк

мапёд -да, -дзе, -даў

Мапўту г., м., пнеска.
мапўцкі
мара -ры, -р
марабў заал., м., неска.
Марава р., Мараве
Маравія Маравіі [ійі]
маравыуст.
марадзёр -ра, -ру, -раў
марадзёрка -рцы, -рак
марадзёрекі

марадзёрства -ве
незак»,
марадзёрстваваць
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
маразаббіна [ойі] сад., -не,
-и

маразабойны

маразілка разм. -лцы, -лак
маразільны
маразін буд., -пу, -не
маразм -му, -ме
марак -ка, -кў, -коў
маракавйць разм. незак.,
маракутю,-ўеш, -ўе, -ўюць

Маракайба

г. і

воз.,

Ж.,

нескл.
мараканец -нца, -ицу, -іцаў
мараканка-нцы, -пак
мараканскі
мараканцы -цаў

маракёби тэкст., -ну, -це
маракёнавы
марал заадл., -ла, -ле, -лаў

маралавы

маралагадбвец і маралавбд
адпаведна. -бўца, -оўцу,

“бўцаў; -да, -дзе, -даў
маралагадбўля і маралавод-

ства (цтв] адпаведна -лі;
-ве
маралагадбўчы і маралавбдчы [чч]
маралізавапне [ньне] -нні
маралізаваць незак., -зую,
гзуеш, -зус, -зўюць
маралізатарскі
маралізатарства -ве
маралізацыя -ыі [ыйі]

маралізм -му, -ме
мараліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
маралістка -тцы [стц], -так
маралістычны
маралітз тэатр., гіст., н.,
нескл.

мараль -ллю [льлю]
маральна прысл.
маральна-бытавы
маральна-палітычны
маральнасць [сьць] -цю
маральна-этычны
мараёльнікс.-г., -ка,-ку, -каў
маральны

маранійскі

маранка з3аал., -ицы, -нак

марапяйвальны
мараплаванне [ньпе] -нпі
мараплёвец

-аўца,

-аўцу,

мараплаўства -ве

мараскін (лікёр) -ну, -не
маратбрый -ыя, -ыі [ыйі],
-гыяў

мараўскі

марафбн спарт., -па, -пе

марафбиец -пца, -ицу, -пцаў
.
марафёнскі
марахбд -да, -дзе, -даў

марахбднаесць [сьць] -цю
марахбдны
марахбдетва [цтв] -ве
марацкі
,
ц]
[д
ы
ц
ч
“
.,
зм
ра
а
к
ч
мара
-чак
марачны
марачбк -чка, нў, -чкоўЎ
.
м
з
а
р
е]
ьн
[н
е
ц
э
марач
-ані

а
п
а
г
р
а
м
:
ы
н
ч
ы
т
а
н
а
г
р
ма
тачны шлюб
марганец гім, -нцу, пцы
марганізм -му, -ме
,
]
е
ц
ь
с
[
е
ц
с
,
та
-с
т
с
і
н
а
г
р
а
м
-стаў
марганісціі

марозны
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марганне

АДАМАЎНА

маргёпне [ньце] -пні і мбрганпе
маргапцавакіелы
марганцаварўдпы
маргаццавы
марганцбвісты
марганцбўка разм.. “ўды
маргарии -ну, -

маргарбшавы
маргарытка бат., -тцы [цц],

-так

маргёць незак., гаю, -деш,

-4о, -дюць і мбргаць

маргіналіі кніжн. “лій і
:
-ліяў,
,
,
маргінальны
маргиўць зак. -нў, -нёш,
“пе, “лём, -няцё, -нуць ёі
мбргнуць

маргўн разм. “яё, -пё, -пбў
маргўха разм., -ўсе, -ўх
мардаббй і мардаббйства
разм., адпаведна -бю, -бі

[ойі];-в

мардаванне [ньне] -нлі

мардавёцца незак, мардуюся, -ўсшся [сься], -ўецда, “ўюцца

мардаваць незак, мардўю,
зўеш, “ўе, -ўюць

мардаты і мардасты
мардва -вб

мардвін -на, -не, -наў

мардвіпка -нцы, -пак
мардбвец -бўца, -бўцу, -бўцаў
Мардбвія -іі [ій1]
мардбўка -бўцы, “бвак
мардбўнік бат., -ку

Мардбўекая Аўтанбмная Савецкая

Сацыялістычная

Рэспубліка

Мардоўскай

Аўтанбмнай Савёцкай Сацыялістычпай Рэспўбліцы

мардбўскі
мардбўцы-цаў
маржаня і маржанё рознаскл., РДМ-пяці, Т -нём,
мн. -пЯты, -нят, -нятам,
-пятамі, -нятах
маржатнік -ка, -ку, -каў

маржбвы
маржыха -ысе, -ых
марзіст -ста, -сце

“стаў

[сьце],

марзістка -тцы [с'ц], -так

марзйнка разм., “пцы, -нак
Мар'іна Тбрка [ві] г. п 9”

Мар'ііпай Горцы
мар'іпагбрекі [рёі]
марка грцы, -рак
марказіт мін., -іту, -іце
марказітавы
маркасць ўсьць] разх., -цю
маркач -ча, -чы, -чоў
маркграф [з выбугн. г на

месцы к] гіст, -фа, -фе,

“фаў
маркграфіня [з выбухн. г
на месцы к] гіст., -пі, -нь
маркграфекі [з выбухн. г
на месцы к] гіст.

маркграфетва [з выбухн. г
па месцы к] гіст., -ве

маркетры маст., н., неска.

зра, -рУ,
маркёр (асоба)
раў; (прыстасаванне) -ра,

“Ры, “раў
маркёрны
маркёрскі
мёркі прых.
е
маркіз -за, -зе, -заў
маркіза -зы, -з
маркізёт тэкст. -ёту, -ёце
маркізётавы
Маркізскія астравы [ск]
Маркізскіх астравоў
маркіравальны
маркіравённе [пьне] -нні
маркіраваны
маркіравацца незак. -ру-

,

ецца, -руюцца

маркіраваць незак. -рую,
“рўеш, -руе, -руюць
маркірбўка -бўцы, -бвак
маркірбўшчык-ка,-ку, -каў

маркірбўшчыца -ды, -ц

маркітёпт гіст. -ита, -пце
іньце], -птаў
-тцы
гіст,
маркітантка

[нтц], -так

маркітаёнцкі гіст.
маркбта -бце
маркбтна прыся.

маркбўнік -ку
маркбўны
маркбціцца незак., -дчуся,
-бцішсея [сься], -бціцца,
-бцяцца; маркдцься, маркбцьцеся

незак.,

-бчу,

-бціш, -бціць, -дбцяць
марксізм -му, -ме
марксізм-ленінізм марксіз-

му-ленінізму, марксізмеденінізме
марксіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
марксістка -тцы [стц], -так
марксісцка- лёпінскі
марксісцкі
маркішэйдэр горн., -ра, “ры,
“раў
маркшэйдэрскі
маркшэйдэрства гве

маркшэйдэрыя -ыі [ыйі]
марлевы

марлінь хмар., -ня, -пі, -няў

марля -лі
мармелад -ду, -дзе
мармелёдны

мармбль разл,
мармаля,
-лю, -лёў
мармбп -па, -пе, “наў
мармблка -вцды, -нак

мармбискі

мармур -ру, -ры

мармураванне [цьче] -нпі

мармуравёны
мармуравацца незак., спец.,

“рўецца, -рўюцца

.-рўю, рўеш, “рўе, “рўюць

мармурацыя -ыі [ыйі]

Мармурбвае мбра Мармурб-

вым моры
мармурбвы
мармурбўшчык-ка, -ку, -каў
мармытанне [ньне] -ині
мармытаць незак., мармычў, мармычаш, -ча, -чуць;
мармычы, -ыце
мармытиўцьзак.,-нў,-нёш,
-нё, -нём, пяце, -яўць
мармытўн разх., -нё, -не,
-пбў
мармытўха разх., -ўсе, зўх
мармыш заал.,.-ша, -шы,
-шбў

мармишка -шцы, -шак
І арне
Марна р., М
,
марца прыса,
марпаванпе [ньне] -пні
марпавёцца незак., мараўпся, гўешся [сься], “ўсю
, ўюцца
марнавёць незак., мароў»,
'
“ўеш, -ўе, -ўюць
марнаслёў -бва, -бве, збваў
марпаслбўе -ўі [ўш] .марцасабўны
марнасць [сьць] -цю
марнатравец -аўца, -аўцу,

-аўцаў,

маркбтнасць [сьць] маркбтны

маркдціць

мармураваць зак. і негак,

марпатравіцца незак., -ёвіцца, -авяцца
марпатравіць незак., -аўлю,
-двіш, -авіць, -ёвяць

марнатраўна прысл.
марнатраўнасць [сьць] -цю
марнатраўпіца -цы, -ц
марнатраўны
марпатраў скі

марнатраўства -ве
марнённе [ньне] -нпі
мариёць незак., -ёю, -ёеш,
-бе, -ёюць
марпнскі

марны
марбжанае наз.
марджапіца -цы, -х

марбжаншчык-ка, -ку, -каў
марбжаншчыца -ды, -ц
марбжаны
,
марбз -зу, -зе, мн. маразы,
-збў
[сьць]
марозатрываласць
-цю

марозатрывалы
марозаўстбйлівасць

[сьць]

марбзік -ку, -каў
кезак.,
марбзіцца

-зіцца,

-цю
марозаўстбйлівы
-зяцца

марбзіць незак., -бжу, -дзіш,
-бзіць, -бзяць
марбзлівы
[зьлі]
марбзны
мардзна прысл.

марбзнік [зьні] -ку
марбзны і марозлівы

часцей

39

Марока

ц

ЎЙЎЙМ
Й
А
А
А
А
А
А
А
Ц
Ы
А
ААААЬАА

Марбка

(дзяржава)

н.,

нескл.

марбка разм., -бцы

“чыш, -чыць, -чаць; -чыў,
гчыла, -чылі; марбч, -чце

[цьце]

марбшка бат., шцы

астр,

Марса,

Марсе

марс лар. -са, -се, -саў
марсави мар., прым., наз.

марсала (віно) -лё
Марсаў: Марсава пбле

марселій тэкст. -пу, -не

марселіпавы
марсель хар., -ля, -пі, -ляў
Марсёль г., Марсёля, Марсёлі
марсельёза -зе
марсельцы мар.
мареёльскі
марсілісвыя бат.
марсіяне -н

марсіянін -на, -не, мн. марсіяне, -н
марсіянка -нцы, -нак

марсіянскі
марскайўць аба., зак. -нў,
-пёш, -нё, -пём, -няцё,
-нўць
марскі
мартыралагічны уарк.
мартыралбг -га, -гу, -гаў
мартыралбгія -і [ійі]
мартышка -шцы, -шак

мартышчын
мартэн -на, -пе, -наў
мартбнавед і мартэншчык

адпаведна -аўца, -аўцу,
-аўцаў; -ка, -ку, -каў
мартэнаўскі
марўда разм., агульн» л.

Д -ду, М -дзе, Т -дам, ж.
ДМ -дзе, Т -дай і -даю,
мн. Р-д

марўджанне

марціра -ры, -р
марцірны

марынаваны

марцыпйнавы

марбчыць раз.., незак., -чуУ,

марошкавы
Марс ліф.

марынавінне [цьце] -цці

марцінікскі

марцыпан куг., -ца, -пе, -наў

марбна заал., -пе, -п
Марбні г., м., нескл.

[ньне] разм.

“нні
незак.,
-джу,
марудзіць
“дзіш, -дзіць, -дзяць
марудліва прысл.

марудлівасць [сьць] -цю
марудлівы
марудна прысл.

маруднасць [сьць] -цю
марудны
марўна бат., -не, -н
марфалагічны
марфалёгія -іі [ійі]

марфёма лінгв., -ме, -М

марфёмпы
марфін хім., -пу, -не
марфішзм мед., -му, -ме
марфініст -ста, -сце [сьце],
“стаў
[с”д],
марфіцістка -тцы
-тай
марфблаг -га, -гу, -гаў
Марцініка в., Марцініцы

масіраваць
НН

марш -шу, -шы, -шаў

марш выка.
маршавік ваен., разм, -ка,
-ку, -кбў
маршавы
маршал -ла, -ле, -лаў
маршалак гіст. -лка, -лку,

-дпкаў
маршалізаваны паліт.
маршалізёцыя -ыі [ыйі]
маршалкбўскі
маршальскі
мёршальства -ве

маршанцыя бат. -ыі [ыйі]
маршападббны

марш-кідбк ваен., спарт.
марш-кідка [тк], маршкідку, маршкідкоў
марш-манёўр ваен., маршманёўра, марш-манёўры,
марш-манёўраў
марш-марш уст., выка.
марш-парёд марш-параёда,

марш-парадзе, марш-пара-

,
даў.
маршрут (шлях ругу) -ўту,
-Уце; (поезд)

-утаў

“ута,

“ўце,

маршрўтны
маршрутызацыя -ыі [ыйі]
маршчак разм. -ка, -ку,
-кбў
маршчакаваты разл.
маршчына -не, -н
маршчыністасць [сьць] -цю
маршчыністы

марынпавацца пезак., -нусцца, -аўюцца
марынаваць незак., мары-

яў, -усш, -ўе, -ўюць

марынад -ду, -дзе, -даў

марынёдны

марышзм -му, -ме

марыніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
марыўны

марыхуйна -пе
Марыца р. Марыцы
марыцкі
марыцца незак., -рыцца;
-“рылася
марйцца незак., маруся, мбрышся [сься], -рыцца,
“рацца; марыўся, -ылася,
гыліся
марыць незак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць; мар, марце
марыць

мару, мб-

незак.

рыш, -рыць, -рым, -рыце,

“раць; марыў, -ыла, -ылі;
мары, -ыце
марыянётачны

марыянётка -тцы [цц], -так

Марыйнскія астравы Марыянскіх астравбў
марль сад. -ллю [льлю]
марэма геагр., -ме, -м
марна -не, -н

марнавы

марэнавыя бат., наз.

марэнга к., нескл.
марЭнне [ньне] -нні
марінны
марэбграф тэг, -фа, -фе,
«фаў

маря -5і [эйі]

маршчініцца незак., -ніцца, -няцца
-дю,
маршчыиніць незак.,
“ніш, -ніць, -няЯцЦь
маршчынка -нцы, -нак

мар'яж карт. разм.
-жы і -жа, жы
мар'яжны карт., разм.
мар'яннік бат., -ку

“руеш, -рўе, -рўюць; -рўй,

масаабмёй -ну, -не
масавасць [сьць] -цю
масавік -ка, -ку, -коў
масавы

маршыравённе [ньне] -нпі
маршыраваць незак., -рўю,

-руйце
маршырбвачны
маршырбўка -бўцы
мары л., нескл.

марыва і мрбіва для абодвух -ве

марйец -ийца, -ыйцу, -ый-

цаў

марыінекі [ыйі]

марійка -ыйцы, -ыск
Марыйекая Аўтапбмпая Савёцкая

Сацыллістычпая

Рэспўбліка

Марыйскай

Аўтапбмпай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспубліцы
марышйскі
марыйцы-цаў
марылка -лцы, -лак
марымльны
марнльня разх., -пі, -пяў
марыльшчык -ка, -ку, -каў

марільшчыца -ды, -Д
марына жыв., -не, -н
.

-жа,

маса -сы, -е

масаж -ку, зы

масажавённе [пьпе] -пні
масажавапы
масахкавяцца

жуўюся,

незак., маса-

-ўешся

-уецца, -уюцца
масажавйць незак.,

[сься],

маса-

кўю, -ўепі, -ўе, -ўюць
масалны
масалііст -ста, -сце [сьце],
-стаў
[ста],
масаліыстка тцы
-так
маседуйпн куй., -ну, -пе
масіравание (пьпе] -ппі
масіраваны
к,
за
не
і
к.
за
а
ц
ц
а
в
а
р
і
с
а
м
масіруюся, -уешся [сься],
гуецца, -уюцца

масіравацьзак. ў незак., масірую, -уеш, -уе, -Уюць

матацца
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мёслены [сьле]

масірбўка “ўцы
масіў -іву, “ве, ваў
масіўна прыся,
масіўнасць [сьць] -цю
,
масіўны
маска масцы, масак

маслёнка [сьлё] -іцы, -нак

маслёншчык Ісьлё] -ка, -ку,
-каў

:

маскападббны

маскарад -ду, -дзе, -даў
маскарадны
Маскат г., Маскёта, Маскацё
маскатэль -ллю [льлю]
маекатэльны

маекатэльшчык

-ка,

-ку,

-каў

маскацкі
Маскваг. і р. Масквё
Масква-“рака Масквё-рацэ
маскварэцкі
масквіч -ча, -чў, -чоў
масквічка -чцы, -чак
,
масквічы -чбў
маскіравённе [пьпе] -ині
маскіраваны
маскіравацца незак., -рўюся,
-“руешся [сься], -руецца,

“рўюцца

маскіраваць

незак.,

-рую,

“рўеш, -рўе, “рўюць
маскірбвачны

маскірбўка -бўцы, -бвак
маскіроўшчык-ка, -ку, -каў

маскіт -іта, -іце, -ітаў
маскітавы заал.
маскітны

маскіты ваен., разм., -таў
маскоўка заал., -бўцы, -бвак
маскбўскі
маскулінізацыя -ыі [ыйі]
маскхалат ваек., -ата, -аце,
-ётаў
масла -сле [сьле], мн. -елы,
-сел і -слаў
маслааддзяляльнік [дзьдзя]
тэх., -ка, -ку, -каў

маелаадстбішік

[тст]

-ка,

-ку, -каў

маслабак-ка, -ку, -каў
маслаблбк -ка, -ку, -каў
маслаббйка -бйды, -бек
маелаббііы
маслаббйня -бйпі, -бець і
-бйняў
маслаббішчык -ка, -ку, -каў
маслазавбд -да, -дзе, -даў
маслазаправачны

маслёк разм., -ка, -ку, -коў
маслападббны

маслапаказальнік -ка, -ку,
-каў
маслаправод -да, -дзе, -даў
маелаправодны
маслароб -ба, -бе, -баў
масларббны ; маеларббчы

[ач]

маеларббства [пств] масларбдныгім.: мАсларбдпыгаз
маслаўлбўнік -ка, -ку, “каў
маслафільтр “ра, -ры, -раў
масленіца [сьле] -цы, -ц
масленічны ўсьле]

масліна [сьлі] -не, маслінавы [сьлі]

маеліпавыя [сьлі] бат., наз.
маелістасць [сьлі] [сьць]
-цю
маслісты [сьлі]
масліца [сьлі] ласк., -цы
масліцца [сьлі] незак., -ліцца, -ляцца

маеліць [сьлі]

незак., -лю,

-ліш, -ліць, -пяць

масак. [сьля] -ка, -нў, -коў
маеляністаець [сьля] [сьць]
-цю
масляністы [сьля]
маспіца [сьні] -цы, -ц
маспічына [сьні] -цы, -и
маеби-на, -пе, -паў
масбнскі
маебиетва -ве

мас-епёктры,
спёктра,
мас-спёктраў

мае--спектраграфічны [сьпе]
[сьпе]
мас-спектраграфія
мас-спектраграфіі [1й1]
мас-епектральны [сьпе]
мае-епектраметрычны
[сьпе]
[сьпе]
мас-спектраметрыя
мас-спектраметрыі [ыйіГ

мае-спектраскапічны [сьпе]
[сьпе]
мас-спектраскапія
мас-спектраскаші [ійі]

мае-спектрбграф [сьпе] масспектрографа, мас-сцектрбграфе, мас-спектрбгра-

фаў

мас-епектрбметр [сьпе] мас-

спектрбметра, мае-спектрдметры, мас-спектрометраў

маставая наз.
маставік слеу., -ка, -ку, -коў
маставіна -1с, -п

“нта,

мастак -ка, -ку, -ібу
мастакбўскі
мастаўшчик -ка, -ку, -коў
мастацка-дэкаратыўны

мастацка-педагагічны
мастацкасць [сьць] -цю
мастацкі
мастацтва -ве, -ваў

вавёд адпаведна “ца, -цу,

“паў; -да, -дзе, -даў

маетацтвазнаўства -ве
[цп],

-чак
масток мастка, -ку, -каў
мастбўскі

“Мастбўскі раён Мастбўската раёпа

масцікавы [сьці]

масцільшчык [сьці] -ка, -ку,
-каў
маеціна [сьці] -пе, -н
масцісты [сьці]
маспітасць [сьці] -цю
масціты [сьці]
маеціцца [сьці] незак., ма-

шаўся, мосцішся (сьцісь-

масціць [сьці] незак., машчу, мосціш: [сьці], ціць,

-цяцьў масціў, -іла, -ілі;
масці, -іце
масцічны [сьці]
масць [сьць] -цю
масьё х., нескл.
масянжбвы уст.

мат мата, маце, матаў
мата маце, мат
матавасць [сьць] -дю

матаваць шатм., разм., незак., матўю, -ўсш, -ўе,
-ўюць
матавіла -ле, -лаў
матавільшчык -ка, -ку, -каў
матавільшчыца -цы, -ц
матавоз -за, -зе, -заў
матавы
матадбр -ра, -ру, -раў
маталка -лцы, -лак
маталыга разм., неадабр.,

агульн,

м.

-ыгу,

магам, Л -язе, ж. ДМ
-нзе, Т -угай і -ыгаю, мн.
Р ліг
матальшы

матальня
-льцяў

-льпі,

ёЁ

-лепь

,

матальшчык -ка, -ку, -каў
матальшчыца -цы, -Ц

матанарты -т і -таў
матапце [ньпе] -пні
,
матанўць зак. -иў, -нёш,
-нё, лём, -няцё, -пўць

мастацтвазнавец і мастацт-

мастацтвазнаўчы
мастачка разм., -чцы

-руюць
Мастыг., Мастоў
мастит мед. -вту, -аице,
-ытаў
мастыхін жыв., “па, -пе, “наў
Масуа г., Масла, Масўле
масўльскі
маецеравы
[сьце] прым.
уст., наз.
масціка [сьці] -іцы, -ік

ціўся, алася, -іліся; масціся, цеся

масе- спёктр [сьпе] фіз., мас-

палеант.,
“нце: [ньце], -ітаў

мастурбіраваць мед, зак. і
незак., -рую, -руеш, -руе,

ся], -ціцца, -цяцца; мас-

маебўка -бўцы, -бвак

маставія
мастадбнт

мастурбацыя мед., -ыі [ый

матарызаваны
матарызавёцца зах. і незак., -зуецца, -зўюцца
матарызаваць зак, і незак.,
-зую, -зўеш, -зўе, -зуюць
матарызацыя -ыі [ыйі]

матарыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

матарыстка -тцы [стц], -так
матаўствб -вё

матацца пезак., -аюося, -аешся [сься], -йецца, гаецца,
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матацыкл і разм. матацыклёт, матацыклётка, адпа-

[цц],

матрыярхальны
матрыярхат -йту, -дце
матуз-зй, -зё, ми. матузы,

-сце

матўлін разх.
матулька разм, -льцы, -лек

ведна -ла, -ле, -лаў; -ёта,

-ёце, -бтаў; -тцы

-так
матацыклётны
матацыкліст

-ста,

[сьце], -стаў
матацыклістка -тцы [с'д],
-так
матаць лнезак., -аю, -асш,
-4с, -4юць
матачка разм., -зцы [цп]
Матачкін Шар (праліў) Матачкіпа Шара, Матачкіпым Шары
матачнік -ка, -ку, -каў
матачны
матка -тцы [цц], -так
маткбвы
матлашыць

разм.,

матлашу,
-шыць, “шаць
зцыш, “шыць,
цё, -шаёць;
-ыліі
ліла,
“яце

матэрыялізаваць зак. і це-

мітрычны:

незак,

матлбшыш,
і матлашу,
-шым, -шыматлашыў,
матлашы,

матлбт (танец) -бта, -бце,

-бтаў; куа., -бту, -бце
матайнне [ньне] -нні
матлйцца разм., незак., -яецца, -Яюцца
матаяць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
матнўцца зак., гаўся, -пёшся сься], -пёцца, -нёмся,

“няцёся, “пуцца

матиўць зак., -нў, -нёш,-нё,
цём, “пяцё, нуць
матня -пі, -нёй
матбк матка, -ку, -коў
матбр гра, -ры, -раў
[ньпе]
маторабу даванне
-нпі
-ка, -ку,
маторабудаўнік
-коў
маторабудаўнічы
маторабудаўніцтва -ве

маторавагбины
маторазббрачны

маторарамбнтны
матбрка разм., -рцы, -рак
матбрна-паруены

матбриы
матбўка разм., -бўцы, -бвак
матбўскі
матрац -ца, -цы, -цаў
матрациік -ка, -ку, -каў
матраццы
матрбе “са, -су, -саў

матрбска матрбсцы, -сак
матрбскі
матрошка -шцы, апак
матрыкуа уст., -ла, -ле, -лаў
матрыманіяльмы кліжй,
матрыца -цы, -ц
матрыцавание [пьпе] -нні
матрицаваны
матрыцавацца лезак., -ўспца, -аўюцца
матрыцаваць зак. і пезак.,

-аўю, -аўси, -цўе, цуюць

-воў

зак.

-зую,

-зуеш,

-зўюць

“зуе,

матэрыялізацыя -ыі [ыйі]

матэрыялізм -му, -ме
матэрыяліст
-ста,

-сце

[сьце], гетаў

[чч], -чы,

матэрыялістка -тцы [стц],
-так
матэрыялістінчна прысл,
матэрыялістычны
матэрыялісцкі

матчавы [чч]
матчастка [чч] (хатэрыяль-

матэрыйльнаесць [сьць] -цю

матўльчын разл.
матуля разм., -лі, -ль
матухна раза, -пе

матушка -шцы, -шак
матч спарт. -ча
чаў

ная частка) -тцы

[сц],

-так
матч-рэвёнш [чч] матч-рэматч-рэвапшы,
вёпшу,
матч-рэваншаў
матч-турцір [чч] матч-турціра, матч-турніры, матчтурніраў
матчын [чч]
матываванасць [сьць] -цю
матываванне [ньпе] -нні

матываваны
матывавацца кнезак., маты-

вуецца, ўюцца

матываваць зак. і незак.,
матывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
матывацыя гыі [ыйі]

матывірбвачны
матывірбўка “бўцы, -бвак
матка -ыцы, -ык
матылёк-лька, -льку, -лькбў
матыліца -цы, -ц
матыль -ля, -лі, -аёў
матылькбвы

матылькбвыя бата наз.
матыў мативу, -ве, -ваў
матычанне не],“ві
матычны
матычыцца

незак., “чыцца,

-чацца
матычыць незак., -чу, чыш,
“чыць, -чаць

матэлбт
-бтаў

лмар.,

-бта,

-бце,

матэль -ля, -лі, -ляў
матэльны
матэматызацыя гыі [ыі]
матэматык-ка, -ку, -каў
матэматыка -ыцы
матэматычка разм., -чЦЫ

[цц], -чак

матэматычна прысл.
матэматінчны

матэрыя -ыі [ыйі]
матэрыял -лу, -ле, -лаў
матэрыялаёмістаець

[сьць]

-цю
матэрыялаёмісты
-аўца,
матэрыялазнавец
-аўцу, -аўцаў
матэрыялазнаўства -ве
матэрыялазнаў чы
матэрыялізаванаець [сьць]
-цю
матэрыялізавйны
матэрыялізавацца., зак. інезак., -зўецца, -зўюцца

матэрыяльна прыся,
матэрыйльна-бытавы

матэрыйльна-тэхнічны
матэрыйльны
маўзалёй «бл, -бі [ейі], -бяў
маўзер -ра, -ры, граў
маўкліва прыся,
маўклівасць [сьць] -цю

маўклівы
маўлённе [ньне] -нпі
маўляў разм., часц.
маўр -ра, -ру, -раў
маўрскі
маўры “раў

маўракец 4йца, -ійцу, -ймаўракій Маўрыкія,
рыкіі, [ій

Маў-

маўрыкійка, Яйцы, -Іек
маўрыкійскі
маўрыкійцы -цаў
маўрытёнец гіст, гапца,
-бпцу, -анцаў

Маўрытанія гіст., Маўрытапі [ійі]

маўрытанка -пцы, -пак
маўрытанскі
маўрытанцы -цаў

Маўтгаўзена,
Маўтгаўзен
Маўтгаўзене
маўчальцік разм., -ка, -ку,
-каў
маўчальіца разм., -цы, -ц

маўчанка разм., -нцы
маўчанне (ньпе] -нні
маўчаць незак. -чў, -чыш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чаць
маўчкдм прыся.
маўчбк раза,
маўчўн разм., -на, -нб, -пёў
мафіст -ста,
-стаў

-сце

[сьце],

мафія -іі [ійі], -й
Мафусаілаўвек [айі] Мафу-

саілава веку
мах -ху
махавік тэх., бат., -ка, -ку,
-кёў
махавы
махаеўшчына паліт, гіст.,

“це
махальпік -ка, -ку, -каў
махёльны паз.
махам:

адпыим

адцым махам

махам,

за

махённе [ньне] -ппі
маханўць разм. зака -ну,
-иёш, -пё, -иём, -пяцё,
ліўць

машынаўладальнік
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махабн заал., -па, -пе, -наў

махацца разм., незак. -йюся, -аешся [сься], -аецца,
-дюцца

махаць цезак.,

гаю,

-ёеш,

-ае, -бюць

Махачкала г., ж., Махачка-

лё
махачкалінскі
махёр -ру, -ры
махёравы

махізм філас., -му, -ме

махіца разм., -не, -н
махінатар разм., -ра,

“ВУ,

-раў,
махінатарства, -ве

махіпацыя -ыі [ыйі], “ый
махіст

філас,

-сце

-ста,

[сьце], -стаў

махіецкі філас.

махлявапне [ньне] “нні
махляваць незак., махлюю,
гдбеш, -лібе, -лююць
махляр -ра, -рУ, “рбў

махлярка -рцы, -рак
махлярскі
махлярства -ве, -ваў
махнанёгі
махнатасць [сьць] -цю

махнаётка заал., -тцы, -так

махнаты
махинйціцца разх.,

незак.,

-ціцца, -цяцца

мацеркі разм., -рак і мацяркі

мацерны разм,
мацерыкбвы
мацерын
мацёры

маці РДИ мёці і мёцеры, В
маці, Т маці і мацерай,

мн. маці і мёцеры, маці
і мацярэй, мёці і мацярам, маці і мацярамі, ма,
ціі мацярёх
маці-адзімаці-адзінбчка
нбчцы і мацёры- адзінбчды, мёцігаадзіночак ў мадярэй-адзінбчак,
мёці:гераіня [айі] мёцітераіцпіі мёцеры-гераіні, маці-гераінь і мацярэй-гера-

інь
маціраванне

спец.,

[ньне]

“н

маціравёны
маціравёацца незак., -руец-

ца, -рўюцца

маціраваць незах., -рўю,-ру-

еш, -рўе, -рўюць

мацірбўка -бўцы

мёціца -цы, часцей перла-

мўтр
маціцбвы часцей перламўхравы
мацнёй прысл.

махнаціць разм,
незак,
“ёчу, “ёціш, -ёціць, -ёцяць
махнбвец гіст., -бўца, -бўцу,

маднёць незак., -ёю, -ёеш,

махибўшчына гіст., -не

мацнўць разм. зак», “ну,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-яўць

-бўцаў

махиуцца згак., -аўся, -нбшся [сься], “нёцца, “нёмся,

“няцёся, -нўцда
махнўць зак., -аў, -нёш, -нё,
-нём, -няцё, -нўць
махбрачны
махбрка і махра адпаведна
“рцы; -ры
махраваты
махраёсты часцей махрысты
махрбваець [сьць] -цю
махрбвы
махры разм., -рбў, адз. махёр, махра, “ры
махриеты і махрасты
махунка бат., -нцы, -пак

мац выкл.
маца уст., палігр. “цы, маца рэл., -ц
мацавальшчык-ка, -ку, -каў
мацаванне [пьпе] -ппі
мацавёны
мацавацца нсзак., мацуюся,
“ўешся

-ўюцца

мацаваць:

[сься],

незак.,

“ўеш, -ўс, “ўюць

мацак разм.,

-ўецца,

мацую,

(асоба) -ка,

-кў, -кбў; (моцны тытунь
або напітак) -кў
мацанне [пьне] -нпі
мацаць пезак., -аю, -аеш,
“ас, -аюць

мацнёйшы
-ёе, ёюць

мацўнак -нку
мацыёла бат., -ле
мацыёлавы
мацыёй -ну, -не
Мац5ста Мацэеце
мацэ5еціпскі [сьці]
мацюкапне
[ньне]

разл.

“нні

мацюкацца

-дюся,

разлм.,

-йешся

незак.,

[сься],

-аецца, -зюцца

мацюкёць разм., незак., -йю,
-беш, -ае, -бюць,
маціюкі разл, -кбў, ада. мацюк, ска
мацярдўшка бат., “шцы
мацяркі разм. -рбк і мацеркі
мацяршчыина разм., -не
мацяршчійнпік разм., -ка,

-ку, -каў
мацярик мацерыка,
зноў
мацярынскі
мацярынства -ве
мача -чы
мачавіна -пе
мачавы
мачагацны хед.
мачакіелы 2іх.

мачала -ле, -я ў -лаў
мачалісты разм.

-ку,

мачаліць разм., незак., -аю,
-ліш, -ліць, -ляць; мачёль,
-льце
мачалка -лцы, -лак
мачёльны
мачальшчык-ка, -ку, -каў
мачальшчыца -цы, -ц

мачанка кул., -нды, -нак
мачанне -нні

мачанўць
-не,

зак.,

-нем,

-нў,

-няцё,

гнёш,

“аўць

мачатбчнік “ка, -ку, гкаў
мачаха -асе, -ах і мачыха

мачйцца
-бюцца

незак,

-аепца,

мачаць незак., -ёю, -беш,

-4е, -дюць
мачта -чце, -чтаў
мёчта-антэна мёчце-антэне,
мачтаў-антэн
мачтавы
мачтавы мар., наз.

мачтбўнік -ку

мачыльны
мачыльня і мачўлішча адпаведна

-льні,

-лець

і

-льняў; -чы, -ч і -чаў
мачыяльшчык -ка, -ку, -каў
мачыльшчыца -цды, -ц
мёчыха -ысе, -ых, часцей
мачаха
незак., мачуся,
мачыцца
мбчышся
[сься], -чыцда, -чацца
,
мачыць незак., мачу, мбчыш, -чыць, -чаць

мачэнне [ньне] -нні
мачэтэ н., нескл.

машастбвы
машкаёдны
машкаёдныя заал., наз.
машкара -ры
машна -нё
машбі -шку
машбпачны
машбнка -нцы, -нак
маштаб -бу, -бе, -баў

маштабпасць [сьць] -цю
маштабны
маштак -ка, -еў, -коў
машчэЭнне [пьпе] -нні
машына -не, -

машынпабудавіцие
-нні

[цьме]
,

машынабудаўнік -ка, -ку,
-коў
машынабудаўніцтва-ве
машынабудаўнічы
машыпавыпрабавальны,
машыназнавец -Аўца, -аўцу,

-ёўцаў о.

машыназнаўства -ве
машыналічильны

машынёльпа прыс.
машыпёльцасць [сьць] -ЦЮю
машынальны
машынапісе -су, машынапісны
машыцапракётны
машынарамбнтлы
машынаўладальнік -ка, -гУ,

“каў
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машынафармбвачны
машынёрыя рагл., -ыі [ыйі]
машынізавапы

машыпізавацца зак.і незак.,

-зўецца, -зўюцца

машынізаваць зак. і кезак.,
-зую, -зўеш, -зуе, -зуюць
машыпізацыя -ыі [ыйі]

машыпіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

машыністка -тцы [с”ц], -так
машынка -дцы, -пак
машінна-меліяраціійны

машіьнна-трактарны
машынны
машэннік [ньні] -ка, -ку,
-каў
машэнліца [пьпі] -цы, -ц
машбиніцкі [ньні]
машэнства

і машэнціцтва

для абодвух -ве,

[ньпі]
-ваў
мабстра х., нескл.
маюекулы філал., -лаў, адз.
маюскул, -ла, -ле
маюскульны
мая займ, РДМ маёй, В
маю, Т маёй і маёю
майк -ка, -ку, -коў
маянткбвы часцей маёнткавы
маянэз -зу, -зе
маяпзны
маяран бат., -ну, -не

маяранавы
маярат юр., -ёту, -ёце
маяратны юр.
маярацтва юр., -ве
маятнік -ка, -ку, -каў

маятнікавы
маятнікападббны
майчны
маячыць незак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць; майч, -чце

[цьце]

.

мейндр -ра, -ры, -раў
меапдрічны

мегават эл., -ата, -аце, -ётаў;
(пры падліку) метавёт
мегават-гадзіна эл., мегаватгадзіпе, мегават-гадзін
мегагёрц эл., -ца, -цы, -цаў;

(пры падліку) мегагёрц
мегакалбрыя -ыі [ыйі], -ый
мегалазаўр палеант., -ра,
“ры, -раў

мегаламапія мед., -іі [ійі]
мегалацэфалія мед., -іі ні]
мегаліт археал., -іта, -іце
мегалітычны

мегантрап -па, -пу, -паў

мегаскбп тэх., -па, -пе, -паў
метаспбра бат., “ры, -р

мегатопа -не, -н
мегатбинны
мегатэрый палеант., -ыЯ,
“ыі [ыйі]
мсгафби -ла, -пе, -наў

мегаційкл эл., -ла, -ле, -лаў
мсгабрг эл., -га, -гу, -гаў;
(пры падліку) мегазрг і

-таў

ская камісія)
-ій

Мегёра [з выбухн. г] міф.,
Мегёры
мегбра [з выбухн. г] -ры,
мегбм фіз., -ма, -ме, -маў;

(пры
-маў

падліку)

мегом

і

мегрЭл -ла, -ле, -даў і мінтрэл, міпгрэлец

Мегрэлія Мегрэліі іш] і
Мінгрэлія
мегрэлка -лцы, -лак ё мін-

медналісты
медналіцёійы
медпналіцёйшчык
-каў
медналббы
мёдпа-пікелевы
меднаплавільпы

-ка, “КУ,

медпаплавільшчык -ка, -ку,
гкаў
медпапракатны

грэлка
мсгрэльскі і мінгрэльскі
мегрблы -лаў і мінгрэлы

медпарўдны
меднастволы

медаварны
медаварня

мёднік -ка, -ку, -каў

меднатвіры

мёдна-чырвбны

медавар -ра, -ру, -раў
-рні,

-рань

і

-рпяў

медавўха разм., -вўсе
медагляд (медыцынскі аг-

ля0) -ду, -дзе, -даў

медагбнка -нцы, -нак

медаёд заал., -да, -дзе, -даў

медазбёр -ру, -ры, -раў

медаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў

медалістка -тцы [с7д], -так

медаль м., -ля, -лі, -лёў

медальёр -ра, -ру,
медальшчык

-раў і

медальёриы
медальён -на, -не, -наў
медальённы
медёльны
медальшчык -ка, -ку, -каў,

часцей медальёр

меданбе -са, -се, -саў
меданбспасць [сьць] -цю
медапбсны
медВНУ [медвээну] (медыцінская вышёйшая навучальная ўстанбва) ж.,
несел.

медвыцвярэзнік

[цьвя]

[зьпі] (медыцынскі выцвярёзнік) -ка, -ку, -каў
меддапамбга (медыцынская

дапамбга) -бзе

медзкліе -са, -се
[дзьве]
медзведзяватаець
[сьць] разл., -цю

медзведзяваты

р],

-і

[дзьве]

разм.
медзведзяпй і медзведзянё

рознаска., для
[дзьво]
абодвух РДМ -няці, Т
лём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -пятах
медзсялавільны
медзеплавільшчык -ка, -ку,
-каў
мёдзісты
медзь -лдзю [дзьдзю]
медзяпісты
медзяпіца 3аа/., -цы, -Ц
медзяны разм.

медзяріт -ту
медінстытўт [(ып] (медыцынскі інстытут) -ўта,
-уце, гутаў

медкамісія [тк] (медыцын-

мёдніцкі
мёдны

медперсанал

[1]

(меды-

цынскі персанал) -лу, -ле
медпрэпарат [тп] (медыцынскі прэпарат) -ёта,
-дпо, -бтаў

медпункт [10] (медыцынскі

пункт) “кта, -кце, -ктаў

медраббтнік

(медыцеінскі

раббтнік) -ка, -ку, -каў
медрэсз н., нескл.

медсанбат [тс] (хёдыка-са-

нітарны батальён) -ёта,
-аце, -ётаў
медсапбатавец [тс] -аўца,

-аўцу, -аўцаў

медсанбацкі [тс]

медеанчасць

[те]

[сьць]

(мёдыка-санітарная часць)

-дю, мн. медсанчасці, -часцёй

медсястра [тс] (медыцеінская сястрё) -ры, мн. -сёстры, -сясцёр [сьцё]

медўза заал., -зе, -з

медулярны анат.
медуніца бат., -ды, -Ц

медфак [тф]

(медыцынскі

факультёт) -ка, -ку
медыеваль 7э2., -ля,-лі, -ляў
мёдык -ка, -ку, -каў.
мёдыка-біялагічны
мёдыка-ветэрынарны
медыкаментозны
медыкамёнты -таў

мёдыка-санітарны
мёдыка-хірургічны

Медына г. Медыне
медынёл фарм., -лу, -ле
медынскі

медытатиўны
медытацыя -цыі [ыйі]

мёдыум -ма, -ме, -маў

медыумічны

медыцыпа -пе
медыциьнскі
медичка разм., -чцы [ца],

-чак
медачлы

медыявістыга -ыцы
медыйльны
медыяна лат., -пе, -иН
медыянны

медыятар -ра, -ры, “раў

меншасць
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медылцыя

А

АА

медыйцыя юр., -ыі [ыйі]

медэлйн (сабака) -на, -не,
лаў
медэлянскі
меёз х., -за, -зе

межавацца незак.. мякўю-

ся, -ўсшся [сься], -ўецца,
гўюцца
,
ю
ў
ж
я
м
ь
к.
ц
за
а
в
не
а
ж
е
м
-ўсш, зўе, “ўюць
межавік -ка, -ку, -коў
мёжавы
мекавы
мёжанныгідр.
мёжаць -шшию [шыпо]

мезагамія бат., -іі [1]

мезадзрма анат., -ме
мсзазаўр палеант., -ра, -ры,
граў

мезазбй -дю, -бі [ойі
мезазойскі

мезанін -на, -яе, -наў

мезапінны
мезаскаф -фа, -фе, -фаў
мезатбраке анат., заал., -су,

-се
мезатрби фіз., -на, -не, -паў
мезатрбнны фіз.
мезафіл -лу, мезафіт -іта, -іце, -ітаў
мезацэфал антр., -ла, -ле,
-лаў
мезацэфалія антр., -іі [ійі]
мездраваты
мёзепец -пца, -нцды, -нпаў
мёзепцавы
мёзенчык -ка, -ку, -каў
мёзены: мёзены палец
мезёи фіз., -па, -не, -паў

мезбнны
Мёкка г., Меккі, Мёцы
Мекбиг р., Мекспга, Мекбпгу
мекбнгекі [хск]
Мёксіка Мёксіцы
мексіканец “нца, -пцу, -нцаў
мексіканка -пцы, -нак
мексіканскі
мексіканцы -цаў

меланж -жу
мелапжавы

.
меланжэр -ра, -ру, -раў

меланіт лін., -іту, -це
меланхалічка разм., “чцы
[цц], -чак

меланхалічна прысл.
меланхалічнаець [сьць] -цю
меланхалічны

мелатыпія палігр. чі [ші]
мелаўшчык -ка, -нў, -коў
мелізмы

муз.

-маў,

адз.

мелізма, -ме
мелізна разм., -пб [зьне]
мелінй разм., -нё
мелініт гім., -іту, мелінітавы
меліса бат., -се
мёліеты
мелітдза спец., Мелітбпаль г., Мелітбпаля,
Мелітбпалі
мелітбпальскі

меліяравёцца незак., -руўец-

ца, -рўюцца

меліяраваць

незак.,

“руеш, -руе, “руюць

,

-рую,

меліяратар-ра, -ру, -раў
меліяраціяйны
меліярацыя -ыі [ійі]
мёлка прысл.
мелкаббртны
мелкавйта прысл.
мелкаваты
мелкавбддзе [дзьдзе] -ддзі

мелкавёдны

мел -лу, -ле і крэйда

мелаваны: мелаваная папбра
мелаві і крэйдавы
меладрама -ме, меладраматызм -му, -ме
меладраматычна прысл.
сьць]

меладычна прысл.

меладычнасць [сьць] -цю
меладэкламаваць
незак.,
“мую, -мўсш, -муе, -аўюць
меладэкламатар -ра, -ру,

мелкаддбнины

мёлкасць [сьць] -цю
мелкі
мелбдыка -ыцы
мелбдыя -ыі [ыйі], -ый
мель -ллю [льлю], -ляў
Мёльбурн г., Мельбурна,
Меёльбурпе
мёльбурискі
мельддметр

фіз.,

“ра,

мемуарны
мемуары -раў
мемуарист -ста, -сце [сьце],
-стаў
мемуаріистка “тцы [стц],
-так
Мёмфіе г., Мёмфіса, Мемфісе
мёмфіскі
мёна -не
менавіта прысл.
менаві
мепажбр спарт.,

“ра,

-ру,

менажыраваць спарт.,

не-

граў.
менажыраваны спарт.

зак., -рую, -русш, -руе,
-руюць
менгір аргеал., -ра, -ры,

“раў

мелкавбднасць [сьць] -цю

мекекі

“раў

мембранавы і мембранцы

меланхблік -ка, -ку, -каў
меланхолія -і Вій]
мёлае хуз., -су, -е

мезаліт -іту, -іце
мезалітычны
мезальяне уст., -су, -

меладічны

меламёнскі
меламёдгіст.,-да, -дзе, -даў
меланезіец Зйца, -ійцу, -ійцаў 0.
меланезійка айцы, лек
мелансзійскі
Меланёзія астравы, Мелапёзіі [ійі]

меланін біял., -ну, -не

межытбка абл., “тоцы, -тбк

“цо
меладраматыичны

мельхіёравы
мемарандум -ма, -ме, -маў
мемарыял -ла, -ле, -лаў
мемарыяльны
мембрана -не, -н

меламанка, -нцы, -нак

межавальны
межаванне [пьпе] -нпі

меладраматычнасць

меладэкламаційны,
меладэкламацыя -ыі [ыйі]
меламан -на, -не, -наў
меламанія -іі [ійі]

-ры,

граў
мёлькам прысл. ў мялькбм

мёльпік -ка, -гху, -каў, часдей млынар

мбльніцкі

мёльнічыха раза, “асе, -ых
мельхіёр -ру, -ры

мендзелсявіт [ньдзе]
«ту, -іце
мендзялёвіі [ньдзя]
-вію, -віі [ійі

гім.,
гім.

мендэлізм біял., -му, -ме
мёнеджэр -ра, -ру, -раў
менеджэрызм -му, -ме

мёней разм., прысл., часцей

менш

менестрэль гіст., -ля, -лю,
-ляў
мёнець разм., незак., -нее,

-неюць

мёнзула тэх., -ле, -л
мёнзульны

мензура муз., -ры, -р
мензуральныхуз.
мензурачны

мепзурка -рцы, -рак,
мепінгіт лед., -іту, -іце

меніск фіз., анат., -ка, -ку,

-каў

меніскавы
менструйльны
мепструйцыя -ыі [ыйі]
мепструіраваць [уйі] пезак.,

-рую, -русш,

руюць
мёнтар (асоба)

-рУе.

-Ру,

-ра,

“раў; сад., -ра, -ры, -раў

мёнтарскі
ментол -лу, -ле
мептолавы
ментузбвы
мепубт -Эта, -Эце, -зтаў

мёнцік (цьці] ваеп., уст.
-ка, -ку, -каў
менш прыса. і мёней
меншавізм -му, -ме.
меншавік -ка, іў, -коў
меншавіцкі
меншавічка

цп]. -чак

разм.,

-чЦЫ

мёншанне [цьпе] -нпі
мёпшаесць [сьць] -ц, -цей
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меншаць

металафон

анна

мёпшаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
мёншы
мёншыцца разм, незак.
-шыцца, -шацца
мёншыць разх., незак., “шу,
-шыш, -шыць, -шаць; -шы,
-шыце
мені л., нескл.
мепратан фарм., -ну, -не

мёра -ры, “р
мёранне [пьпе] -нні
мёраны
мерапрыёмства -ве, -ваў
мёрацца
незак,
-аюся,
-“аешся
[сься], “аецца,
“аюцца; гаўся, -алася, галі-

ся; -айся, -айцеся
мёраць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -аў, -ала, -алі;
мергель геал., -лю, -лі
мёргельны

[ньце] с.-г,

мергеляваць зак. і незак.,
-люю, -люсш, -люс, -лю-

юць
мерзлата -ацё

мерзлатазнавец -аўца, -аў-

цу, -аўцаў.

мерзлатазнаўства -ве
мёрзлы часцей мёрзлы
мёрзнуць хезак., мёрзну,
-пеш [зьне], -не, -нуць;
мёрз, мёрзла, -злі [зьлі];
мёрзпі [зьні], -іце
мёрка -рцы, -рак

меркаванне [ньне] -ппі
меркавацца незак, мяркуюся, -ўешся [сься], зўец-

ца, -ўюцца; меркаваўся,
-алася, -аліся; мяркуйся,
-йцсея

меркаваць незак., мяркўю,
-ўсш, -ўе, -ўюць; меркаваў, -ёла, -алі; мяркўй,
-йце

меркантылізм -му, -ме

“сце
меркантыліст
-ста,
[сьце], -стаў
меркантылістычны
меркантылісцкі
меркаптыльцаець
[сьць]
-цю
меркантыльны
мёркнуць незак., -це, -пуць;

мерк ё мёркнуў, меёркла і
мёркпула, мёрклі і мёркпулі

Меркурый Меркурыя, Меркурыі (ыйі]

мерлён заал., -па, -пе, -наў
мёрна прысл.
мёрнаець [сьць] -цю
мёрпік спец., -ка, -ку, -каў
мёрпы
мерсерызаваны722.
мерссрызавацьвак. і незак.,
-зўю, -зуеш, -зўе, -зулць
мерсерызацыя
тэх,
-мі
[ый]
13 Зак. 1565

мерынбе -са, “се, -саў
мерындбсавы
мёрыцца
хезак.,
“руся,
“рышся [сься], “рыцца,

“рацца
мерэпга кул., -дзе

[пьзе]

мбеа -се, -с

Мссапатамія
Месапатаміі
[іці]
месапатамскі
мёсіва -ве
Мсеіна г., Месіце
месінскі

месія -іі [ійі]

-ай, -айце

мергеляванне
-нпі

мерсі разх., часц.
мёрці разм., незак. мрэ,
мрбм, мрацё, мрўць; мёр,
мёрла, -лі
мерыдыйн -на, -не, “паў
мерыдыянальцы
мерыдыйнны

месіянізм і месіянства адпаведна -му, -ме; -ве
месіяпскі

мёеніцкі [сьні]
мёспіцтва [сьні]
мёснічаць [сьпі]
незак.,
-аіо, -аеш, -ае, -аюць
мёены: мёсны склбп
местачкбвец -бўца, -бўцу,
-бўцаў

местачкбвы
мёсца -цы, -цаў
месцажыхарства -ве
месцазнахбджанне
[ньне]
-пні
мёецамі і мёецам прысл.
меесцанараджзнне
[ньне]

-ині
месцапрабыванне
-нні
меецапражыванне
-нпі
меецараспалажэнине

[ньне]
[ньпе]
[пьпе]

-нпі

мёецейка [сьце]

-ку, -каў

мёсці [сьці] незак., мяту,
мяцёш, мяце, мяцём, мецяцё, мятўць; мёў, мяла,
яб, -лі мяці, -іце
мёсціея [сьці] незак., мяцёцца, мятўцца; мёўся,
мялася, -лдся, -ліся
мёсціцца [сьці] незак., мёбшчуся, мёсцішся [сьцісься], -ціцца, “цяцца;

мёс-

ціўся, -ілася, -іліся; мбеціся, мёбсціцеся, часцей
мясціцца
мёсяц -ца, -цы, -цаў
мссяцёмі прысл.
месяцападдбны
месяцахбд “да, -дзе, -даў

мёсяд-ріиба мёсяц-рыбе, мёсяц-рыб
мёеячна прысл.
мёсячнік -ка, -ку, -каў
мёсячны

мёсялчныя разм., наз.
мёслчык -ка, -ку, -каў
мёсячына гіст., -пе

мёта мёце, мет

метабалізм біял., -му, -м
метабаліт -іту, “іцо
метабалічны
мстабалія Зі [ійі]
мстабіёз біял., -зу, метагалёктыка астр”. ы цы
метагалактычны
мстагсиёз біял., геал., -зу,
-зе
мётад -ду, -дзе, “даў
метадалагічны

метадалёгія -іі [ійі]
метадблаг -га, -гу, -гаў

метадіізм рэл., -му, -ме
метадыст -ста, -сце [сьце],

-стаў

мстадыстка -тцы [стц], -так
метадысцкі
метадычна прысл.
метадичнаець [сьць] -цю

метадычны
метал -лу, -ле, -лаў

металаапрацбўка -ўцы
металаапрацбўчы

металааргацічны

металагенія -іі [ійі]
металаграфічны
металаграфія -іі [ійі]
металаграфекі
металадабаўка -аўцы, -двак
металаёмістасць [сьць] -цю
металаёмісты
метанаёмкаець [сьць] -цю
металаёмкі
металазнавец -аўца, -аўцу,
-аўцаў
металазнаўства -ве
металазнаўчы
металеідйльны [айі]

металаканстрўкцыя
[ыйі]

-ыі

мсталахераміка -іцы
металакерамічны
металалбм -му, -ме
металаметрычиы
металанбсны
металабптыка -ыцы
,
металападббны
металапакрыццё [цьцё] -цці
металаплавільны
-сце
-ста,
металапласт
[сьце], -стаў
металапластмаеа -се
мсталапластмасавы
металапрадўкцыя -ыі [ыйі]
металапракат -ату, -дце
металапракатиы
металапрамыслбваець
[сьць] -цю

мсталапрамыелбвы
металарамонтны
металарэзиы
мсталаетружка [шк] -кцы
[пц], -жак
металасыравіпа -не
металаткацкі

металатэрмія -іі [ійі]

мсеталафізіка -зіцы
металафбён муз., -па,
-паў

-пе,
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металёвы

ы
н
ч
і
л
а
т
е
м
й
е
ц
с
а
ч
ы
в
мсталё

металізаваны

і
.
к
а
з
,
.
з
э
т
а
ц
ц
а
в
а
з
і
мстал
незак., -зусцца, -зуюцца

,
к
а
з
е
н
і
.
к
а
з
ь
ц
а
в
а
з
і
мстал
“зўю, -зўеш, -зўс, -зўюць
металізйцыя -ыі [ыйі

мсталіст -ста, -сце

.

-стаў

[сьце],

ы
в
ё
л
а
т
е
м
і
ы
н
ч
і
л
а
т
ме
мсталёгіка -іІцы

металбід [ой

-дзе, даў

о.

АУ,

,

металургічны
металургія -іі [ійі]
мстамарфагённы

мстамарфізм геал., -му, -ме

метамарфічны

метамарфоза -зе, -з
метаматэматыка -ыцы
мстамёрныбіял., 2ім.
метамёрыя біял., зім, гыі
[ыйі]

метамбва -бвы, -дў
метан 2ім., -ну, -не

метанавы

метапімічны
метанімія -іі [ійі]
метаплазма біял., -ме
мстасаматбз -зу, -зе
метасаматызм біял., -му, -ме
метасаматычны
мстастаз мед., -зу, -зе, -заў
мстастатычны лед.
метатэза лінгв., -зе, -З

мстатэбрыя -мі [ыйі], -ый
метафара літ., -ры, -р

незак.,

-зўецца, -заўцюьцца
зак. і неметафарызав

зак., -зўю, -зўеш, -зўе,
-зўюць
метафарызацыя -ыі [ыйі]
метафарічиа прысл.
метафарімчиаець [сьць] -дю
метафарічныа
мстафізік -ка, -ку, -каў
мстафизіка -іцы

метафізічна прысл.
метафізічны
мстафбе хім., -су, -се
мстафраза -зе, -з
метацэнтр фіз, -ра,

-ры,

.
0
рычны

метацэнт

мётка “тцы [цц], -так

мбтка прысл.
мёткасць [соць] -цю
мёткі
метлахскі буд.: мстлахскія
пліткі
метложбк бат., -нкў

мстбдыка -яцы, -ык

метод спец, фота, -лу, -ле
метдп аргіт., -па, -пе
метр -ра, -ры, -раў

метрабўд метрабуда, “дзе

метрабўдавесц -аўца, -аўпу,

-аўцаў

метрабўдаўскі

.
з
і
ф
,
.
д
е
м
ы
н
ч
і
м
а
н
а
р
т
е
м
метранбм -ма, -ме, -маў

метранцая
аку, гкаў

палігр.

-ка,
.

,
ў
а
п
“
,
е
и
,
а
п
н
э
т
і
л
а
п
а
р
мет

часцей метрб
метранблія -і [ійі], й

мстрб н., нескла. і метрапалітэн
метрбвы
метрблаг -га, -гу, -гаў

мсталўрг -га, -гу, -гаў

метафарызавацца

механагідраўлічны

моетраж -жу, зны
мстралагічны о.
метралбгія -іі р]

метрдатэль -ля, -лю, -ляў

хім.

металбідны [ойі]

раў

мечахвост

метрбўка разх., -оўцы, -бвак
7эх.,
мстр-свяча . [сьвя]
метр-свячы, метр-свячэй
мётрыка -ыцы, -ык
метрічны
мётчык [чч] -ка, -ку, -каў
метызацыя с.-г. -ыі [ыйі]
метызны 7э2.

метіізытэг., -аў

метыламін 2ім., -пу, -не
метыяён гім., -ну, -не
метылёнавы
метыеацыя -ыі [ыйі]
метыска -йсцы, -исак
метысцы
метэазвбодка [тк] (метэара-дцы
лагічная звбдка)

,

[эайі]

(метэаралагічная інфармацыя) -ыі [ыйі]

мстэараграфія -і [ійі]
метэаралагічны
метэараліт астр. -іту, -іцо
метэаралёгія -іі [ійі]
метэарбграф “фа, -фе, -фаў
метэарблаг -га, -гу, -гаў
метэаризм лмед., -му, -ме
метэарыт -ита, -ыце, -ыитаў
метэарытпы

метэарычны
метэасістэма (летэаралагічпая сістэма) -ме
мстэаслуўжба (метэаралагічпая слўжба) -бе, -б
метэаспадарбжнік (метэаралагічны спадарбжнік) -ка,

-ку, -каў
(метэараламетэастанцыя
-ыі
станцыя)
гічная

[ыйі], -ый
метэаўмевы (хетэаралагіч-

пыя ўмбвы) -оў

метэацэптр (метэаралагічны

цэнтр) -ра, -ры, -раў
метэминсіхбз рэл., -зу, -зе
мстэбр -ра, -ры, “раў
метэбриы
мефістофельскі
мех -ха, -ху, мн. мяхі, -хоў
мехавата прысл.
мехаватасць [сьць] -цю

мехаваты
мёхавы

-зўю, -зўсш, -зус, -зўюць
механізатар -ра, -ру, -раў
механізатарскі

мехацізацыя -ыі [ыйі]

мехапізм зма, -ме, “маў

мехапік -ка, -ку, -каў
мехапіка Фцы

механіка-матэматичны
механіст філас., -ста, -сце
[сьце], -стаў
механістычна прысл.
мехапіетычны

мехапіцизм філас., -му, -ме

механіцист -ста, -сце [сьце],

-стаў

мехатрад (механізаваны ат-

метыие -са, -се, -саў

метэаінфармацыя

механізаваць зак. і незак.,

мехапічна прысл.
механічнасць [сьць] -дю
механічны
мехападббниы

метыл гім., -лу, -ле
метіилавы

цц], -дак:.

механазборачны
-ку,
механазббршчык -ка,
-каў
механатэрапія мед., -іі [ійў
механізаваны
мехапізавацца зак. і незак,
-зўсцца, -зўюцца

рад) -да, -дзе, -даў

Мёхіка г., м., нескл.
мехікскі

мехкалбна (меганізавйная
калбна) -пе, -н
мёцены
мёціна разм., -ие, -н
мёцінка разлм., -іцы, -пак
мёчуся,
незак,
мёціцца
мбцішся

[сься],

-ціцца,

-цяцца
мёціць незак., мёчу, мёціш,
-ціць, -цяць; мець, мёцьце
мёцца пезак., маюся, маеш-

ся [сься], маецца. маем-

ся, маецеся, маюцца; меўся, мёблася, мёліся; майся, майцеся
хуз.,
мецца-сапрана

нескл.

мёцца-тынта

4“.

палігр,

нескл.
мець незак,

маю, маеш,
мае, маем, масце, маюць;
е
і
а
м
,
й
а
м
;
лі
мё
,
а
л
ё
м
,
ў
е
м
де

.,

мецэнат -йта, -ёце, -атаў

мецэнатка разм., -тцы [цц],
-так

мецэнёцкі
мецэцацтва -ве

,
к»
за
не
ь
ц
а
в
а
в
т
ц
а
мецэн
ь
ц
ю
у
в
,
уё
-в
,
ш
с
у
в
,
ю
у
-в
меч мяча, -чы. -чоў

мёчапне [пьне] -ші
мечанбе заал., -са, -сс. “Саў
,
а
ц
с
б
1
,
т
с
і
г
ц
е
е
б
мечап
гиібсцу, -пбецаў

меёечаны
мечанадббны
9
“
,
а
т
с
.
л
а
а
з
т
с
б
в
х
меча
[сьце], “стаў
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меч

міяўярусцпы

аа

меч-кладзянёц

пар.-паэт.,

мяча-кладзянці,
мячыкладзяпцы,
мячоў-кла-

дзяпцбў
мёчпік гіст., -ка, -ку, -каў;
бат., -ку

меч-рыбе,

меч-риба, заал.,
меч-рыб

мёшалка -лды, -лак

мепанша разм., -не
мёшанка с.-г., “нцы
мёшапы

мігцёць [хц] незак., -ціць,

-цяць

мідзі жс., нескл.
мідзі-епадніца мідзі-спадціцы, мідзі-спадніц
мідзяне гіст., -и
мідыіскі гіст.
мідыяйцы гіст., -цаў
Мідыя гіст., Мідыі [ыйі]

мідыя зааг., -ыі [ыйі], -ый
міёграф спец., “фа, -фе,

-фаў

мёшань разхм., -нпю [ньню]
мешкавата прысл.
мешкаватасць [сьць] -цю

міёлаг анат, -та, -ту, -гаў
міёма лмед., -ме, -м

мешкаваты
мешкавіна -не
мешкападобны

Міёрскі раён Міёрскага раёпа
Міёры г., Міёраў

мешкатара -ры

мешчапін -па, -пе, мл. мяшчапне,мешчапчук разл., -ка, -ку,
-кбў

міёрскі

між прыназ.

міжабласня

міжакбнне [ньпе] -нні
міжакбнны
міжакругбвы

мешчара -ры
мешчарак -ка, -ку, -коў
мешчаракі -коў

міжамерыканскі
міжарабскі [пск]

мешчарацкі
мешчарачка -чцы [цц], -чак
мёд мёду, мёдзе, мн. мяды,

міжафрыканскі
міжбібліятэчны
міжброўе -ўі [ўйі]
міжбрыгадны

гдбў

мёдаварэнце [ньне] -нні
мёрзласць [сьць] -цю
мёрзлы і мёрзлы
мёртва прысл.
Мёртвае мбра Мёртвыммб-

ры
мёртванарбджапы
мёртваець [сьць]
мёртвы
мі муз. н.,

нескл.

міг -гу, гаў
мігалка разм, -лды, -лак
мігальны
мігам прысл.
міганпе [пьпе] -ппі
мігатліва прысл.
мігатлівы
мігацённе [гьне] -пні
мігацёцца і мігацёць незак.,
адпаведна -ціцца, -цяцца;

ціць, -цйцЦь

мігёць гезвак., -4ю, -аеш,
-йе, -йюць
мігі: па мігі, на мігах
мігматінт -йту, -мце
мігаўцца зак., -нуся, -нёшся [сься], гёцца, -пёмся,
спяцёся, -пўцца

мігиўць гак., -ну, -абш, -пё,
ём, яце, “нуць
мігранты -птаў, адз. мігрант, -пта, -іце [ньце]
міграціішы

міграцыя -ыі [ыйі]

мігріраваць пезак., мігры-рую, -уеш, -уе, -уюць
мігрэневы
мігрэць мед., -нцшю [пьпю]
мігцённе [хцепьие] “ні
мігцёцца

іхц]

ца, -цяцца
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зезак., -ціц-

міжкраёвы
[шаў]

і

міжураяві

міжлапатачны

міжледавікдоўе -ў

1]

міяіледпікбвы і міжледавіКбВЫгеал.
міяўмалекулярны
міжміністэрскі
міжмоўны
міянавігацыйны

міжнарбдна-прававы
міжпарбднік разл, -ка, -ку,
-каў
міжнарбдны

міжнацыяцальны
міяпавёрхавы і міжшпавярхбвы [шп]
міжпазванбчны [шл] анат.
міжпакаёвы [шп]

міжпалбсіца
-цы

[шп]

с-г.,

міжпалбены [шп]
міжпаёлубны [шш]
міжпапарцы [шп] с.-г.
міжпарлёменцкі [шп]
міжпарбдпы [шш]
міжпартыйны [шп]
міжпланёбтны [ши]
міжплёчча [шп] анат., ччы

міжатамны фіз.

міжвёдамаспы
міжвённыанат.
міжвідавы біял.
міжвольна і міжвблі прысл.
міжвбльнасць [сьць] -цю
міжвбльны
міжвўзаўскі

міжвузёлле [льле] бат., -лі
міжгалактычны
міжгалінбвы
міжгарбдні
міжгаепадарчы
міжтатункбвы біял.
міжгор'е -р'і [рйі]
міжгёрны
міждалінны
міждзяржаўны
міжжабравы і міжскаберны
міжзавадскі [цк]
міжзанальны

Міжзёмнае мбра Міжзёмпым мбры
Мілземпамбр'е Міжземпамбр'і [рйі]
міжземнамбрекі
міжзбмны
міжзбр'е -р'і [вім] ,
міжзбркавы і міжзбрны
міжзубиы лінгв.
міжімперыялістычны
[міжымп]

міягкалгасбўд [шк]

каецявы

[збут]

(міжкалгйсная будаўнічая
арганізацыя) -да, -дзе

міжкалгасны [шк]
міжкаптынсптальны [шк]
міжкаецяви [шк]
[сьця]
апат., часцей міжкдоены
міжкватэрны [шк]
міжкласны (шк]
міжклётачны [шк] біял.

міжкбены [шу] апат. і між-

міжплбднік [шл] бат. -ка,
-ку, -каў

міжплямённы [шп]

міжпўцце [шп] [цьце] чыг.,

-цці

міжраддзе [дзьдзе] ё міжрадкбўе [тк] с.-г., адпаведна -ддзі; -ўі [уйі]
міжрадкбвы [тк]
міжрадныс.-г.
міжраённы
міжрамбнтны
міжрбдавы біял.
міжроберныанат.
міжрэспубліканекі
міярэчны
міяірэчча -ччы, -ччаў
міжсартавы [ше]
міжсаслбўны [шс]
міжсаеўдны [шс] анат.
міжсаўгасны [ше]
міжеаізніцкі [шс]
міжсаюзны [шс]
міжесзёппасць [шс] [сьць]
і міжсезбине [пьпе] адпаведна -цю] -нні

міжісезбішы [ше]
міжсесіёнцы [шс]
міжісістэмны [шс]
міжсківічны [шс] спат.
міжстадыйльны [шс]
міяісцёнсвы [шсьце] ават.
міжецённе

[шсьцепьпе]

-цяі
міжурадавы
міягу сббіца -ды, -ц

міжусббны
міжфракцяйны [тшф]

міжцарства [шц] -ве, -ваў
міжцэхавы [шц]
міжшчэленны [шшч]
між“Яяруены
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мікрапезісц

мізанецэна -не, -и

мізантрапічны
мізантрбп -па, -пе, -паў
мізантрбпія зі [і]
мізарнёць незак., -ёю, -есш,
ёе, -ёюць
мізэрна прысл.
міззрнасць [сьць] -цю
мізэрны
мікада м., нескл.

мікалагічны

мікалбгія бат., -іі [141]

міканіт эл., -іту, -іцо
мікарыза біял., -зе
мікашівіцкі

Мікашвічы г. п., Мікашэ-

віч і Мікашэвічаў

мікблаг бат., -га, -гу, -гаў

мікраампёр -ра, -ры, -раў

мікрааналіз -зу, -зе, -заў
мікрааналітачны
мікраарганізм-ма, -ме, -маў

-ля,

-лі,

-ляў

мікрааўтббуе -са, -се, -саў

мікрабіёлаг -га, -гу, -гаў
мікрабіялагічны
мікрабіялбгія -іі [ійі]

мікравага -азё

мікравябух -ху, -хаў
мікрагальванічны

мікраз'ява, -яве, -яў
мікраівеўльт мед., -льту,
-льце, -льтаў
-кту,
мікраінфаркт мед.
-кце, -ктаў
мікраклімат -ату, -аце
мікракліматыічны
мікракніга -1зе, -іг
мікракок бакт, -ка, -ку,
-каў
мікракбем іё мікракбемае
адпаведна

-му,

-ме; -су,-се
мікраліт геал., -іту, -іце
мікралітражка [шк] разм,
экцы [шц], з-как
мікралітражны
мікралітычны
мікралямпа радыё -пе, п і

“паў
міграманіпулятар -ра, -ры,
граў ”

мікрамёр тэх, -ра, -ры, -раў
мікрамётр
М
фіз.,
“ра, -ры,

граў

мікраметры“ны фіз.
мікрамёбтрыя -ыі [ый
мікраметэарит -ыта, -йце,
-ытаў
мікрамілімётр фіз., -ра, -ры,

граў...
мікраміпіяцюрты

-шцаў

к
е
,
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і
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,
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,
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в
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р
т
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з
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ц
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с
ь
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мікраплёначны

мікрапбра разм., -ры
,
ы
т
с
ы
р
б
п
а
р
к
мі
ў
а
р
,
ы
р
,
а
р-р
а
т
к
ё
а
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п
мікра
мікрапраекцыяйны
]
і
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ы
[
і
ы
я
ы
ц
к
ё
а
р
п
а
р
к
і
м
мікрапрацёе -су, -се, -саў,
.
ў
а
д
,
е
з
д
,
у
д
д
а
в
б
р
п
а
р
к
мі

мікрапрыёмнік -ка, -ку, -каў

мікрарадыёпрыёмнік

-ка,

-ку, -каў

мікрараён -на, -не, -наў
[цьне]
мікрараяпіраванпе

пі

мікрарухавік -ка, -ку, -коў

мікрарэльёф геагр., -фа, -фе
мікрасвёт [сьве] -ёту, -ёце
мікрасейсмічны ([сьмі] геал.
мікрасістбма -ме, -м
[ньне]
мікраскапіраванне

мікрацэфалія зі [ій
мікрачасціца [сьці] -цы, -ц
мікрашалі -ляў
мікраэлектраабсталявание
[пет] [пьне] -нні
-ка,
мікраэлектрарухавік
,
,
-ну, “коў,
е,
дз
-о
,
да
-д
д
рб
кт
зе
аэ
кр
мі
-бдаў
мікраэлектрбдны
мікраэлектрбніка гіцы

мікраэлектрднны
мікраэлемёнт -нта,

мікрамініяцюрызацыя -ыі
[ыйі]
мікрамбдуль -ля, -лі, -ляў

мікраскапічна прысл.
[сьць]
мікраскапічпасць
-цю
мікраскапічны
мікраскапія -іі [ійі]
мікраекбп -па, -пе, -паў
мікраскбнны
мікраспбра бат., -ры, -р

ікрбб -ба, -бе, -баў

мікрббны

мікрбм э4., -ма, -ме, -маў
мікрбметр тэх, -ра, -ры,

граў

мікрбин -на, -пе, -паў, (пры
падліку) -п і -наў

мікрбнны
мікрургічны мед.
мікрургія Зі [ій]

міксаміц5ты бат., -таў

міксер -ра, -ры, -раў
міксіны заа4., -наў
мікст

мікратыпія фота, 41 [ин]
мікратэлевізар -ра, -ры, -раў
мікратэлефбн -па, -пе, -паў
мікраўгнаённе [ньне] -шині,

-нняў

мікрафарада эл., -адзе, -ад
мікрафатаграфія зі [ійі]
мікрафа4уна -ке
мікрафільм -ма, -ме, -маў
[ньне]
мікрафільмаванне
-нні
незак.,
мікрафільмавацца
-мўсцца, -чўюцца
мікрафільмаваць зак. ёі пезак., міўю, -мўеш, -мўе,

-муюць
мікрафлбра -ры

мікрафбн -па, -ие, -паў

мікрафбшшы

мікрафотаздимка -мцы

мікрафотакапіраванне
[ньпе] -ші
мікрафотакопія-іі [ійі], -ій

мікрахімічны

мікрахімія -і [ійі]
мікрахірургія Зі [ійі]
мікрацытбз мед., -зу, -зе
фізіял,

-таў,

адз. мікрацыт, -ату, -яце

-ста,

наз.

гсце [сьце]; чыг., прых.,
неск.і.

кетавы хуз.
гікстура -ры, -р
зіла прыса.
мілаванне [ньне] -нпі
мілавацца незак..

мілуюся,

(сься],

“ўюцца

мікраехёма -ме, -м
мікратбм -ма, -ме, -маў
мікратрби -на, -не, -паў

мікрацыты

хуз.;,

гўешся

мікраструктура -ры, -р

-нце

[шьце], -ятаў

спец., -нні

мікраздымальнік -ка, “ку,
-каў
мікраземлетрасённе [сьпе]
-нпі
мікразбид -да, -дзе, -даў

кніжн.,

-ійцу,

мым

мікрааўтамабіль

-ійца,

е,
-л
а,
-л
.,
тр
ан
л
а
ф
э
ц
а
р
к
і
м
-лаў

а

мізапецэна

незак,
мілаваць
гусш, -уе, -уюць
незак.
мілаваць

-ўсцца,

мілую,
мілўю,

-ўеш, “ўе, -ўюць

мілавіднаець [сьць] -цю
мілавідны

мілагучна прыс.

мілагучнасць [сьць] -цю
мілагучны
мілакардзін фарм., -ну, -пе
Мілан г., Мілёца, Мілане
мілёнекі
Мілае «в., Міласа, Міласе
міласкі
міласціва [сьці] прыс.
міласцівы [сьці]
мілаеціпа [сьці] -пе
міласць [сьць] -цю

мілаезрна прысл.
мілаезрнаець [сьць] -цю
мілаебриы
мілата разм., -ацё
мілая наз.

мілепькі прым., наз.
міліампёрэ4л., -ра, гры, “раў,
(пры падліку) -р

мілібар фіз., -ра, -ры, -раў,
(пры падліку) -р

мілівальтмётр эг., -ра, -ры,

-раў

міліват 24., -ата, -аце, -атаў,
(пры падліку) -ат
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мілівольт

мінусавы

а
н
н
а

мілівбльт эл., -льта, -льце,
падліку)
(пры
-льтаў,
-льт

міліграм -ма, -ме, -маў, (пры
падліку) -м і -маў

міліграмавы
мілімётр -ра, -ры, -раў
міліметрбвы
міліметрбўка разм., ўцы
мілімікрбн -па, -но, -наў,

(пры падліку) -н і паў

мілітарызавёны
мілітарызавацца незак.,

-зў-

ецца, “зуюцца

мілітарызаваць зак. і незак.,
-зўю, -зусш, -зуе, -зуюць
мілітарызацыя і [ыйі]
мата -му, м
мілітарист -ста, сце [сьце],
-стаў
мілітарыстычны
ша

мілітарисцкі
іліцыйны

гіліцыя гыі [ыйі]
міліцыянёр “ра, -РУ, граў
міліцыянёрскі

міліцэйскі
мілёрд -да, -дзе, -даў

мілы прым., наз.
мільганне [ньпе] -нні
зак.,
мільганўцца разм.
гаўся, -пёшся [сься], -пёцца, -нёмся, -няцёся, -пўцца
мільганўць зак., -яў, -нёш,

16, -нём, -няцё, -нўць

мільгацённе [ньне] -нні

мільгацёць незак. -ціць,
“цяць
мільгаць незак., -4ю, -ёеш,
-4е, -ёюць
мільгбткі разм.
мільён -па, -не, -наў
мільённы

мільёншчык разлм., -ка, -ку,

-каў

мімікрыя біял., -мі [ыйі]
міміст тэатр, -ста, -сце
[сьце], -стаў
мімістка тэатр., тцы ([с”ц],
-так
мімічна прысл.
мімічны
мімбза бат., -зс, -з
мімбзавы
мімбзавыя бат., наз.
міна -пеё, міназагараджальны
міналагічны бат.
міпамёт -ёта, -ёце, -ётаў
мінамётны

міцамётчык

[чч] -ка, -ку,

-каў

мінанне [цьце] -іші

мінапбесц мар., -пбсца, -носцы, -ндсцаў
мінапбска мар., -нбсцы, -нбсак
мінанбены
мінарбт -бта, “бце, -Этаў

міпарэтны
мінаскідальнік-ка, -ку, “каў
мінатаўр міф.,-ра, -ры, -раў

мінатрымальвік -ка, -ку,
-каў
-аецца,
незак,
міпёцца
аюцца
мінаць незак., -5ю, -аеш,-ёе,
-ёюць
мінашукальнік -ка, -ку, -каў
мінгрэд і мінгрэлец адпаведна -ла, -ле, -лаў; -льца,

-льцу, -льцаў, часцей мегрэл
Мінгрэлія Мінгрэліі [ійі],
часцей Мсегрэлія

мінгрэлка -лцы, -лак, часцей. мегрёлка
мінгрэлы -лаў, часцей мегрэлы
мінгрЭльскі часцей мегрЭльскі

мільянёрка разм., -рцы, -рак

міпдалевы
міндалевыя бат., наз.

мільярд -да, -дзе, -даў

міндалепадббны

мільйрдны

міндалік анат., -ка, -ку, -каў

міндаліна -пе, -п

мільянёр “ра, -ру, “раў

мільярдзр -ра, -ру, -раў

мільярдзрка
грак

разм.,

-рцы,

мілЭдзі ж., нескл.
міля -лі, -ль
мім тэатр., -ма, -ме, -маў
міма прысл.
мімаволі
і
мімавбльна

прыся.
мімавбльвасць [сьць] мімавбльны
мімаёбздам прысл.
мімаёзны
мімалётам прысл.
мімалётна прысл.
мімалётны
мімахбдам

і

прысл.

мімебграф-фа, -фе, -фаў
мімстызм біял., -му, -ме
міміка -іцы

-лі
міндальнік бат., -ку

[пьне]
міндальнічанне
разм., -нпі
міпдальнічаць разх., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
міндальны
Мінданае в., л., нескл.

-ра, -РУ,

міцерйл -лу, -ле, -лаў
мімахбдзь

мінералавбз -за, -зе, -заў

мінералагічны
міпералаграфія зі [ійі]
[сьле]
міпераламаслены
2ім,

міпералаўтварэнне
“нпі

гак,

іё не-

-зўю, -зўсш,

-зуе,

-зуюць

міпералізатар -ра, -ру, -раў
мінералізацыя -ыі [ыйі]
мінералёг -га, -гу, -таў
мінералбгія -іі [і]

мінеральны

мінёл царк, -бі [ей], -

мінёр -ра, -ру, -раў
міцёрны

міні ж., неск.і.
мінімалізм -му, -ме
мінімаліст -ста, -сце [сьце],

-стаў
мінімалістка
-так
міцімалісцкі

[с'ц],

сцы

мінімальна прысл.

міпімяльнасць [сьць] -цю
мінімальны
мінімётр тэг., -ра, -ры, граў
міні-мёда міні-мёдзе
мінімум -му, -М
мініраванне (ньне) -пні
мініраваны

мініравацца незак., -руецца,

“руюцца

мініраваць

зак.

і

незак,

рую, -руеш, -руе, “руюць
міпі-спадніца міпі-спадніцы,
міні-спадпіц
міністр -ра, -ру, “раў
міністэрскі
міпістэрства -ве, гваў
міністэрша разм., -шы, -ш
мінітмён -на, -не, -наў

мініяцюра -ры, -р
мініяцбрна прысл.
мінілцюрнасць [сьць] -

мініяцюрны:
міпіяцюрызацыя гыі [ыйі]
-сце
-ста,
мініяцюрыст
[сьце], гстаў

-так

“раў

мімалётнаець ўсьць] -цю

міцералізаваць зак.

мініялцюристка -тцы (с'д],

міндаль (дрэва) -ля, -лі,
“ляў; (драўніна і зб.) -лю,

міпданаўскі
“мінсзінгер сіст.,

міпералізаваны
мінсралізавацца зак. ў незак., “зўецца, -зўюцца

[пьпе]

мінны

мінбга заал., -бзе, -бг

мінбгавы

мінбгавыя заал., наз.

мінбр -ру, -ры
(парода курэй)
міпбрка
рцы, -рак
мінбрпа прыся.
мінбрпаець [сьць] -цю
мінбрны
Мінск г., Мінска, Мінску

Мінская вобласць [сьць]
Мінскай вббласці
мінскі
Мінскі раён Мінскага раёпа
міштай заал., -4я, -ёі [айі],
-йяў
міпулагбдні
мінулае паз.
мінўласць [сьць] разм., -цю
мімўлы
мінуе -са, -се, -саў
мінусавы

младапісьменны
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пусінеі;
Мі
АА
А

Міпусінск г, Мінусіпска,
Міпусінску
мінусінскі
мінўску лы філал., -лаў, адз.
міпускул, -ла, -ле
мінўекульны
міцўта -уце, -ўт
мінўтка -тцы [цц], -так
мінутны
мінўўшчыла -ие
мінўцца зах., -нёцца, -аўцца
мінўць зак., лаў, нёш, -нё,
-нём, -няцё, -яўць
міцўчаець [сьць] -цю
мінўчы
міпўшкі бат., -цак
міпчане -и
міпчанін -па, -не, мн. мінчане, -н
мішчанка -шцы, -пак
міньён (танец) ша, не,
глаў; палігр. -пу, -не
мір -ру, -ры; (сельская грамада) уст., -ра, -ры
Мір г. л., Міра, Міры
міра царк., п., гры; бат, ж.,
гры
мірабёлевы
мірабёль бат., -ллю [льлю]
мірабёльны
мірабіліт лін., гіту, -іце
міравая каз.
міравы (ад ліра)
міравія прым.; уст., наз.
міраёд разм., уст., -да, -дзе,

“даў

міраёдскі [цк] разл.
міраёдства [цт] разм., -ве
міралс ску, зкы, -кбў
міражны
міракль

тэатр.,

-лі, -ляў
міралобіва

уст.,

і

прыся.

міралюбіваесць

-ля,

міралюбна

і міралібб-

наець [сьць] для абодвух

-цю
міралобівы і міраліббны
міралібёбетва [петв] разм.
-ве
міране уст.,
мірапін уст., -ла, -пе, ми.
міраце, -н
мірапка уст., -пцы, -пак
міранбсіца царк., -цы, -ц
мірапамазанце [1ьпе] царк,

Б
міратвбрац уст., -рца, -рцу,

“эцаў

міратвбриы уст.
міратабрчы уст.
мірг разм.,

выкл., часцей

морг
мірганне [пьпо] -плі
міргатлівы
міргаць незак., -аю, -асш,
-4с, -бюць
міргаўць зак, -иў, -пёш,

-пе, -іём, -няцё, -пуць
мірза м., ДЛ -зе, Т -збй, м,

мірзи, Д мірзам

мірна прыся.
мірны
мірби заал., -па, -не, -паў
мірскі (да Мір)
мірт (дрэва) -рта, -рце,
-ртаў; (драўніна і зб.)

гэту, -рце
міртавы

міртавыя бат., наз.

мірыцца пезак., мірўся, мі[сься], -рыцца,
рышся
“рымся, -рыцсся,-рацца
міриць незак., мірў, мірыш,
“рыць, -рым, -рыце, “раць
мірыйды -Яд
міс ж., нескл.
міса -се, -с
місачка -чцы [цц], -чак
місачнік -ка, -ку, -каў

міеачны

мітуслівасць

[сьлівасьць]

-цю

мітуелівец [сьлі] разм,

зў-

ца, -іўцу, -іўцаў

мітуслівы [сьлі]
мітусня. [сьня] -ні
мітусяніна разх., -пе
мітынг -гу, -гаў
мітыпгаванне [ньне] разх.,
ліні
мітыпгаваць разм., незак.,
-гую, -гусш, -тўе, -гўюць
мітыпгбвы
мітынгбўшчына разх., -не
мітэль палігр., -аю, -лі
мітэльшпіль шазхм., -лю,-ляў
мітэнка -зцы, -нак

міф -фа, -фе, -фаў
міфалагічны

місіе ж., нескл.

міфалбгія -іі [іі]

місісіцскі
місія -сіі [ійі], -сій

міфатвбрчы
міфічнасць [сьць] -цю
міфічны
міфблаг -та, -гу, -гаў
міцэла -ле, -л
міцэлій бат., -ію, -іі [ійі]
міцэталбгія бат, -і [іш]
мічман -на, -пе, гнаў

Місісіпі р., зс., нескл.
місіянёр -ра, -ру, -раў
місіянёрка, -рцы, -рак
місіянёрскі
місілнёретва -ве, -ваў
міска місцы, місак
містраль -лию, -лі
містык -ка, -ку, -каў
містыка -ыцы
містыфікаваны
містыфікавацца негак., -ку-

ецца, -кўюцца

містыфікаваць зак. і негак.,
-кўю, -куеш, “кўе, -куюць
містыфікатар -ра, -ру, -раў
містыфікатарскі
містыфікацыя -ыі [ыйі]
містыцызм -му, -ме
містычна прысл.

містычнаець (сьць] -цю
містінчны

містэр -ра, -ру, -раў
містэрыя -ыі [ыйі]

Міеўры р., ж., нескл.
місурыйскі
міткалёвытэкст.

міткаль -лі, -лі
міткальны
мітбз біял., -ву, мітра царк., -ры, -раў
мітральёза ваен., -зё, -з
мітрапаліт царк., -іта, -іце,
таў
мітрапаліцкі
мітраполія -іі [ійі], -ій
мітрафбрны царк.
мітрбнга разм., -нзе [(пьзе]
мітрэнжыцца разлм., пезак.,
-жуся, -кышея
[сься],
-хыцца, -кацца
мітрэнжыць разм., пезак.,
-ку,
-жыш,
-кыць,
-хаць
мітульга разлм., -льзб
мітусённе [ньпс] -нні
мітусіцца незак., мітушуся,

мітусішся [сься], -сіцца,

гсімся, -сіцёся, “сяцца

мітусліва [сьлі]

прыся.

міфатвбрчасць [сьць] -цю

мічманка разм., -нцы, -нак
мічманскі
мічуўрынец -нца, -нцу, -ццаў

Мічўрынск г., Мічурынска,
Мічурынску
мічурынекі
Мічыгён воз., Мічыгёла, Мічыгёне
мічыгёнескі
мішка разл., -кі, -ку, -каў
мішура -ры
мішўрнасць [сьць] -цю
мішўрны
мішёнь -гпо [пьню], -ней
і-няў
міэлаціт бакт., -яту, -ыце
міэлін фізіял., -пу, -це
міэлінавы
міэліт мед., -іту, -іце

міяглабін -цу, -пе

міязін фізіял, “ну, -пе
міязіт хед., -іту, -іце

міязматычны
мійзмы

кпіжн., -маў,

адз.

міязм, -ма, -ме
міякард анат., -да, -дзе, -даў
міякардый ала7., -ыю, -ыі
[ыйі]
міякардыт хед., -ату, -ыце
міялагічны

міялбгія -іі [ійі]

міяльгія мед., ЫЫ «Бйў

міястэнія мед.,

і Ві]

міяцЭн геал., Лу, “не
міяцЭнавы
філас.,
младагсгельянец

-нца, -пцу, -пдаў

младагегельйпства -ве
младаграматых ліпгв., -ка,

-ку, -каў
младаграматычины
младапісьменны пліпгв.
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младатурае

мцогагалоссе

У“

М

младатурак паліт., гіст.

мнагазнайства -ве
знайства

младатурэцкі

млекакбрмячыязаал., наз.,
адз. млекакбрмячае
млённе [цьпе] -пні
масць незак,

-бе, -бюць

-ёю,

-ёсш,

млёчны

Млёчны Шлях астр., Млёчпага Шляху, Млёчным
Шляху
млён -па, -пе, -паў
мліва -ве
мабена прысл.
мабены
млосць і млбенасць [сьць]
для абодвух -цю
млын -иа, -пё, -ноў
млынавы
млынар -ра, -ру, -роў і
мёльнік

млынарбўразл,
млыпариха разл, зясе, -ых
машнішча -чы, г і -чаў
млынкамбінат
-атаў

-йта,

-аце,

млынбк млынка, -ку, -коў
млява прысл.

млйваець (сьць] -дю

млявёць незак., -ёю, -бвеш,
-ёс, -ёюць
майвы

мпагайтамны фіз.
мпагаббжжа -кжы
спарт,
мнпагаббрац

-рца,

-рцу. -рцаў

мнагаббрства спарт., -ве
мнагавата прысл.
мнагавёреты

мпагавббразны
мнагавёднаець [сьць] і мна-

гавбддзе [дзьдзе] адпаведна -цю; -ддзі
мнагавбдны

[сьць]
мнагавёпытнасць
-цю і шматвбпытнасць
мнагавбпытны і шматвбпытны
заал, -тцы
мпагавустка
[стц], -так

мнагагрэшны уст., жарт.
мпагагучныі шматгўчны
мпагадзётнаець

[сьць] -цю

і шматдзётнаець
мнагадзётны і шматдзётны
мнагадзённы і шматдзёнцы
мнагадбмны бат.
[сьць]
мнагажанравасць
-цю і шматжанравасць,
мнагажійнравы і шматжанравы
мпагажбнетва -во
мпагайльны 722.
миагажэнец

-пла,

“нцу,

-“пдаў

миагазмёнпы [зьме] і шматзмённы
мпагазиайка

разм.,

іра,

ДМ -айку, Т
-йкам, ж. ДМ -ёйцы, Т
-айкай і -айкаю, ми. Р
-аск і шматзпайка
агульн., м

і шмагх-

мнагазначна прысл.
миагазпачнасць [сьць] -цю

мнагазначны і шматзначны
мнагазбрны
мпагазўб заал., -ба, -бе, -баў
мнагазубчаты [пч] ў шмат-

зўбчаты

мнагаквёткавы бат. і шматквёткавы
мпагаквётнасць сьць] бат,
цю і шматквётнасць
мнагаквётніца заал., -цы
мнагаквётиы і шматквётны
мпагаклётачны біял. і шмат-

клётачны
мнагакбнны і шматкбнны

мнагакбрпусны іё шматкёрпусны
мпагакратна прысл.
мнагакратнасць [сьць] хат.,
грал., -цю
мнагакратны

мпагалёцце [цьце] уст., -цці
мнагалісты і шматліеты
мпагааўчны
мнагалюдна прысл.
мнпагалюднасць [сьць]
мнагалюдны
мнагалямпавы і шматлямпавы

мнагамёрнасць [сьць] -цю
і шматмёрнасць
мпиагамёрны і шматмёрны
мнагамёсны і шматмёсны
мпагамёеячны і шматмёсячпы
мнагамбўны ў шматмбўны
мнагамўжжа -кжы
мнагамэтавы
мпаганбгі

заал.,
[шк]
мнагапбжка
бат., зкцы [шц], -жак
мпаганбжкавыя [шк] бат.,
наз.

мпагапалубны лар. і шматпалубны

мнагапальцы

і шматпаль-

цы

[сьць]

мнагаплапаваець

мнагаслоўна прыс. і шматслбўна
миагаелдўнасць [сьць] -цю
і шматслбўнасць
мнагаслоўныі шматслоўны
мнагасиёліны
[сьне]
ў
шматенбяны
мнагастайны
шматёі
мнагаствольцм
ствбольны
мпагастопны (іт. і шматстопны

мнагаструнныі шматетрунны
мпагатомцы і шматтомны
мпагатднны ёў шматтонны
мпагатысячны і шматтыеячны
мнагатэмнаець

[сьць]

-цю

і шматтэмнасць
мпагатэмны і інматтэмния

мнагафазны эл. і шматфазпы
мнагафёрмнасць [сьць], цю
мнагахлёбшы і шматхлёбны
мнпагачлён лат, -на, -пе,
-паў
мпагачлённы
мнагашліббнасць [сьць] -цю
мнагашлідббны
мнагашпіндэльны 7э2.

мпагайдзерины спец. і шматЯдзерны
мнагаяру:спасць [сьць] і шмат "Яруснасць,
мнагаярусны ў шмат “'ярусны
мпеманічны
мнематхніка -іцы
мнематэхнічны
мнембметр -ра, -ры, -раў
мнембнік -ка, -ку, -каў
мнембпіка -іцы
мпіх уст., -ха. -ху, -хаў
мнішка уст., -цшцы, -шак
мнбга прысл.

мпогааблічны ішматаблічпы
многаабяцаючы і шматабяпаючы
мпогаакбниы і шматакбииы
многаактбвы і шматактовы

-дю і шматпланавасць
мпагаплёнавыі шшматпланавы
мпагапабддзе [дзьдзе] -ддзі
мпагаплбднаець [сьць], -цю
мпагаплбдны і шматнабды

многаапераціййны і шмачхаперацыйны
мпогайтамны фіз. і шмататампы

і шматнблле
мпаганбльпы с.-г.

мпогавалёнтны фіз.
мпогавугбльнік лат,

мнагапблле [льле] с.-г. -ллі
і шмат-

пбльны

мпагапблюсны
полюеспы

эл. і шмат-

мнагапрбфільпыі шматпрбфільны
і
мпагарадиы тэл, с-г.
шматрадны
мнагасільны і шматсільны
мпагаелбйнасць [сьць] -цю

і шматслбйнаець
мпагаслбйны і шматслойны

мнагаслёўе -ўі [ўйі]

многабакбваець [сьць] -цю
і шматбаковасць
многабакбвыі шматбакбвы
-ка,

-ку, -каў

многавугдольны
мпогавякёвы і шматвякбвы
многагадзінны і шматгадзінны
лі
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многагалёссе [сьсс] -ссі і
шматгалбссе

монагібрыд
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А
А
А
многагалосы

многагалёсы і шматгалбсы
,

мибгае паз.

многазарадцы і шматзарадны

многазнамянальнасць [сьць]
шматзцамянальгцю і

насць
многазнамянйльны ў шматзнамянальны

і
[льле]
многазлмёлле
мциогазямёльнасць [сьць]
адпаведна

-ллі

шматзямёлле,

-цю

і

шматзя-

мёбльнаець
многазямбльны. і шматзямёльпы
многакалёйны чыг. і шматкалёішы

мпогакалёпчаты і шматкалёпчаты
[сьць]
многакалярбваець
-цю і шматкалярбваець

многакалярбвы і шматкаляровы
[сьць]
мпогаканальцасць

-цю і шматкапёльнасць
многаканйльны і шматканальны
мпогакаўшбвыспец. і шмат-

каўшдвы
многакватэрны і шматква-

тэрны
многакіламётравы і шмахкіламётравы
мпогалямёшнік
-ку, -каў
мпогалямёшпы
мпогаматбрныі шматматёбрны

многамстрбвы і шматметрбвы

мцпогамільённы і шматмільёнпы

мибга-мнбга прысл.
мпоганасёлены
многанасёпны бат. і шматнасённы
многанацыянальнасць
[с»ць] -цю

мпоганацыяпальны і шматнацыянальны

мпоганачалле [льле] -ллі

миногапавярхбвы і шматпавярхбвы
мпогапакасвы і шматпакаёвы
мпогапакўтнычасцей шматпакўтны
мпогаплямёццы і шматплямённы

многапраграмнасць [сьць]
-цю і шматпраграмнаець
мпогапраграмныі шматпраграмны
многапрадмётнаець [сьць]
-цю і шматпрадмётнаесць
мпогапрадмётны і іцматпрадмётиы

мпогапудбвы і піматпудбвы
мипогапялёсткавы і шматпялёсткавы

.
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радкбвы
миогаразбва прысл. ў шматразова
многаразбвасць (сьць] -цю
і шматразбвасць
многаразбвы і шматразбвы
многаразцбвы [сц]
мпогасастаўны і шматсас
таўны
многасерийны ёі шматсерийны
многаслаёвасць [сьць] -цю
і шмателаёваець

многаслаёвы і шмателаёвы

многастадыйцны і шматстадяйны

многастанбчнік -ка, -ку,
-каў
многастанбчпіца -цы, -ц
многастанбчны
[сьць]
многастарбннаець

мат., -дю
многастарбині [ньпі]
многаструмённы

[сьць]
многаступённасць
-цю і шматступённаець
многаступбнпы і шматступённы
мпогаступёньчатаець (сьць]
жо і шматступёньчатаець
многаступёньчаты тэт. ёі
шматступёпьчаты

многасямёйнасць

[сьць]

-цю і шматсямёйнасць
многасямёйны і шматёеямёйны
і
спец.
мпогатанажны
шматтанажны
многатанальны
мнотатыднёвы і шматтыднёвы
і
[дзьдзе]
мпогаўлёддзе
мпогаўладства [цтв] аб-

-дзе, -даў; -зпаўца, -знёў-

цу, -зпаўцаў; ДЛ-зпаў-

цу, Т -зпаўцам, мн. Р
“знаўцаў
мовазнаўства -ве
мовазнаўчы
мбва-паерЭднік . разм, ж,
мбвембвы-пасрэдпіка,

пасрэдніку, моў-паерэдпі-

каў
моватвбрац кніжі.,

-рца,

-рцу, -рцаў
моватвбрчаець [сьць] -цю
моватвбрчы
мбвіць разм., зак, моўлю,
мбвіш, мбвіць, мовяць
мбгілкавы
мбгілкі -лак і -лкаў
мбгільнік ар2еал., -ка, -ку,
гкаў і магільпік
мбгільнікавы
мбда мбдзе, мод
мбдлы уст., -лаў

мбдна прысл.

мбдпік разм., -ка, -ку, -каў

мбдніца разм., -цы, -ц
мбдпічанне [пьне] разх.,
-пні
мбдпічаць

разм.,

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
мбдны
мбдуль спец., -ля, -лі, -ляў
мбдульны
мбдуе -су, -се, -саў
мбжа

мбжна прысл.
мозг (з выбухн. г] (анат. і
перан.-- кіруючы цэнтр)

гга, -ту; (тканка ў поласці
касцей і перан.-- розум)

-ту; (ежа) -ту, мн. мазгі,

-гоў
мой займ., Р майгб, Д май-

му, ТМ маім [айі]

мбйва заал., -ве
мока н., несья.

паведна -ддзі; -ве

мбкнуць кезак., -пу, -неш,
пе, -пуць; мок, мокла, -лі;
мбкпі
мбкры

цыліндравы

мбкша этн., -шы
мол мар., мбла, -ле, -лаў
молада прысл.
мбладаець [сьць] абл., -цю
мбладзь -ддзю [дзьдзю]
мблат -ата, -аце, -атаў
молатападббны

многафігўрпы і шматфігўрны
мпогацыліпдравы і шматмногачаўнбчны і шматчаўпбчны
мнбгія прым., наз.
мпбжанне [ньне] мат., -ппі
мцожцалімпойналікавы:
кавы пазбўпік
мнибжнасць [сьць] -цю
мабяік мат., -ка, -ку, -каў
мибэжны
мибжыльны
мнбжымае лат., наз.
мибжымы мат.
мнбжыцца лезак., -кыцца,
зкацца
мибжыць незак., -ку, -аіыш,

-кыць, -жаць
мпбства -ве, -ваў
мо разу.

мбва мове, моў
мовавед і мовазнавец, мовазцаўца

адпаведна

-да,

мблат-рыба заал., ж., молатрыбе, мблат-рыб
молаты

мблевы спец.
мблем прысл.

молспадббпы
моль заал., ж.,
[льлю]; лес., гім.,
ля, -лі
мбльбішча -чы, -ч і
мбмапт -пту, -пце
-птаў

мбллю
м., мё-чаў
[пьце],

монагенёз біял., -зу, -зе

мопагібрыд біял., -да, -дзе,

-даў

монагідрат гім., -йту, -аце

мотабатальён -па, -ие, -наў

монакрышталь -ля, -лі

монакультўра с.-г., -ры, -р
монакультуриы
мопамалекулярны фіз.

мопамсталізм эк., -му, -мо
монаметалічны
монатэізм [эйі] рэг. -му,
-ме
монатэіст [эйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў

моцатэістычны (эйі] філас.
монахраматычны
монстр уст., -ра, -ру, -раў
Мбптэ-Карла г., м., неска.

мбнтэ-карлінскі
МОПР (Міжнарбдная арга-

нізацыя дапамогі бараць-

бітам рэвалюцыі) МОПРа,
МОПРы

мбоправец -аўца, -аўцу, -аўцаў
мбпраўскі
мопе -са, -се, -саў

мор -ру, “ры

мбра -ры, -раў
мбрак разлм., -ку
мбраны

пя) -га, -гу, таў
морг разм., выка. і мірг

мбрганне [ньпе] -пні, часцей марганне
мбргаць незак., -аю,

гаць
мбргниуць зак.,

часцей

-аеш,
мар-

-пу,

-неш,

-пе, -пуць, часцей

марг-

иўць
мбрда -дзе, -д і -даў
мбрдачка -чцы [пц], -чак
морж заал., маржа, -ЖЫ,
-абў

Мбрзе: азбука Морзе
мбрква -ве

мбрквіпа разм., -пе, -п
море -су, -се
морф лілгв., -фа, -фе, -фаў

мбрфа спец., -фе, -ф і -фаў
морфагенетычны
мбрфій -ію, Зі [ійі]
мбршчынца незак.,

-чуся,

“чышся [сься], -чыцца,
-чацца; мбршчыся

мёршчыць кезак., “чу, “чыш,
“чыць, -чаць; моршчы
мбсенж уст., -ку, -жы
мост мбста, мбсце
мн. масти, -тбў

мостаатрад

-ада,

[сьце],

-адзе,

гадаў
мостабудавённе [пьне] -ппі

мостабудаўнік -ка, -ку, -кбў
мастабудаў нічы

мбецік [сьці] -ка, -у, -каў

мот мота, моце, мбтаў

мета и., нескл.
мотаалімнійда спарт., -Ядзе,

Яд

мотааматар -ра, -ру, -раў
мотабаліст -ста, -сце [сьце],
“стаў

мотабол -ла, -лё
мотаббт -бдта, “боце, -ббтаў
мотавеласіпёд -бда, -ёдзе,
-ёдаў
мотавеласибрт -рту, -рце
мотагадзіна -не, -п
мотагонкі -пак, адз. мотагоцка, -нцы
мотагоншчык -ка, -ку, -каў

мотагоншчыца -цы, -ц

мотагуртбк -тка, -ткў, -ткоў
мотадрбм -ма, -ме, -маў

мотадрызіна чыг., -ио, -п

мотадывізія -іі [181], -ій

мотазббрачны
мотакалбна -пе, -н

-дак
мотамехапізавёны
мотапатрўль -ля, -лі, -лёў
мотапіла -лё, мн. мотапілы,
-я

-здзе

-зда,

[зьдзе], м. мотапаязды,

-дбў,

0,

мотапбмпа -ле, -п і -паў

мотапрабёг -гу, гаў і мотакрбе
мотапяхбта -бце
мотаралі н., нескл.

мотарблер -ра, -ры, -раў
мотарблерны
мотасані -нёй
мотаснегабалотахбд [сьпе]

-да, -дзе, -даў

мотаспбрт -рту, -рце
мотастралкбвы
-ста,
мотатуріист

-сце

[сьце], -стаў

мотатэрапія мед., -і [ійі]
мотачасць [сьць] -цю, зн.
.
-ці, мотачасцёй

моташлём -ма, -ме, -маў
мбташлівы часцей мбташны
мбташна прысл.
мбташнаець [сьць] -цю
мбташны і моташлівы
мотаэстафёта -ёце
мбўкнуць незак., -пу, -неш,

-не, -пуць

моўны
мбўчкі прысл.
мох РДМ мбху і імху, Т мбхам і імхбм, жн, імхі, -хоў
мбхавы
мохападобны
моц моцай
мбцпа прысл.
моцпагалбсы
мошнадзбючы і моцнадзёй-

пы

мбцна-мбциа прысл.

моцнапапружаны
моццаперасёчаны
мбцна развіты
моцпасалёпы

моццатбкавы
моциы
мочааддзялёнце [дзьдзялепьпе] фізіял., -нні
мочааддзяляльны [дзьдзя]
мочавыдзялёцне [цьце] фізіял., ші
мочавыдзяляльны

[зьня]
мочазнясіленне
[ньце] мед., -пні
мочакамённы: мочакамёнпая хвардба
мочаны
мочапалавы анат.
мочасцускальны фізіял.
мочаспусканне [цьце] -пні
мочка “чцы [цц], -чак

мотакаляска -ясцы, -яЯсак
мотаклўб -ба, -бе, -баў
мотакрбе спарт., -су, -се,
“саў, часцей мотапрабёг
моталёдка [тк] -дды [цц],

мотапбезд

морг (мера зямлі; трупяр-

гае, -аюць,

мудрагеліць
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монпагідрат

моцнасць сьць] -цю

мбчкавы

мбшаст

тэкст.,

-сту,

-сце

[сьце]

мбшка -ццы, -шак
мбшчаны
мбшчы-чаў
мрбі [ойі] -бяў, адз. мроя,
мрбі [ойі]
мрбіва [ойі] -ве, часцей ма-

рыва

мрбіцца [ойі]

незак., -біц-

ца, -бяцца

мрбіць [ойі] незак. -бю,
-біш [ойі], -біць, -дяць
мройны
мрок разм., -ку

мрўжыцца абл., незак., -ку-

ся, -ніышся [сься], -кыцца, -кацца

мруўжыць абл., незак., -жу,

зкыш, -жыць, -жаць
меціва [сьці] прысл.

мецівасць [сьцівасьць] -цю
мсцівец [сьці] -іўца, -іўцу,

4ўцаў

мсілвіца [сьці] -цы, -ц
мсцівы [сьці]

Меціслаў

[сьці]

г. Мсці-

сяйва, Меціславе
мсціслаўскі [сьці]
Мсціслаўскі раён

[сьці]

Мсціслаўскага раёпа
МТМ [эмтээм] (машыннатрёктарная

ж., нескл.
МТС [эмтээс]

майстёрня)

(машынна-

трёктарная станцыя) ж,
нескл.
МТФ [эмтээф] (малбчнатавёрная

нескл.

фёрма)

ж.,

муйр -ру, ры
мудравы
мўдра прысл.
мудраванпе [пьце] разм.
-ппі
незак,
мудраваць разм.
мудрую, -ўсш, -ўе, -уюць
і мудріяць
мудрагёліста разм., прыся.
[сьць]
мудрагёлістасць
разм., -цю
мудрагёлісты разм. і мудрагельны
»
к
а
з
е
н
.
м
з
а
р
ь
ц
мудрагёлі

мурзіла
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мудрагель:

ААА"
-лю, “ліш, -ліць, -ляць

мудрагёль разм. -ля, -лю,
“ляў
мудрагёльны разл., часцей
мудрагёлісты
мудрагёльскі разл.
мудрагбльства разлм., -ве,
-ваў

мудрёнка бат., -ицы, -нак
мўдрасць [сьць] -цю

мудрбпыразм.
мўдры
мўдрыкі -каў
мудриць разл., пезак., “ВУ,
-рыш, грыць, грым, -рыцё,
“раць, часцей мудраваць
мудрэц мудрацё, гаў, -доў

мудрэць незак. -ю, -Зеш,
-бе, -Зюць
к -ніа, зку, мн. мужы,
кбў

мужазаббйства -ве, -ваў
мужазаббіца ж., -цы, -даў
мужаў
мужацца

-4сшся

незак,

[сься],

-ёюся,

-аецца,

гаюцца

мўжна прысл.
мужнасць [сьць] цю.

мужнёць незак., -ёю, -беш,

-ёе, -бюць
мўжны
мужчына [шч] хм., Д -ну, Т
-нам, 4] -не, мн. Р -н

мужчынападдбны [шч]
мужічынекі [шч]
мужык -ка, -ку, -коў
[сьць]
мужыкаватасць
разм., цю
мужыкаватыразл.
мужіцкасць [сьць] разм.,
-дю
мужыцкі

мужычка -чцы [цц], -чак
мужычбк “чна, “чку, -чкбў

мужыччб -ччы

мужычы
мужычіына

длаянк.,

м.,

Д

-ну, Т -нам, Л/ -пе, мн. Р

Юі
мўза, “ве, -з
музёй -ёя, -ёі [ейі], -ёяў
музёйны

музеявёд і музеязнівесц адпаведна. -да,

-дзе,

“аўца, -йўцу, -аўцаў

-даў;

музеязнаўства -ве

музеязнаўчы
музіцііравание [шыне]

-ші

музіцираваць хезак., -рую,
грусш, -руе, руюць
мўзыка -ыцы

музыка 2., ДЛ -ху, Т -кам,
ми. Р -каў, часцей музы:
кант

музыкавёд і музыказнавец
аднаведна -да, -дзе, -даў;

-йўца, -йўцу, -аўцаў

музыказпаўства -ве

музиказнаўчы
музыкальнасць [сьць] -цю

музыкальны

мўляр -ра, -ру, -раў

літаў і музыка
раза.,
музыкёаптка

мулярскі
мулярства -ве

музыкант -ита, -нце [иьце],

-тцы

[м”ц], -так

музыкаццкі
музіякаў

,

мулярка разм., -рцы
мўляцца разм., пезак., -яюся, -ясшся Тсься], -яецца, яюцца
мўляць пнезак.,

музыкі (танцы) -каў

-яю, -яеш,

-яе, -яюць
муміё н., нескл.
муміфікавацы

музічпа прысл.
музічна-драматчны
музіічна-літаратурны
музична--паэтачны
музічна-педагагічны

муміфікавацца зак. і пезак.,

гкўецца, -куюцца
муміфікаваць зак. і незак.,

музычнасць [сьць] -цю

музіячна- танцавальны
музычны
мўка мўцы, мук
мука муцэ
мукавбз -за, -зе, -заў
мукаёд заал., -да, -дзе, -даў
мукамбал -ла, -ле, “лаў
мукамбльна-крупяні
мукамбльны
мукасёіі -ёя, -ёю, -ёяў
мукасёйны
мўкаць разм., незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
мукеўн заал., -ца, -иё, -цоў
мул заал., -ла, -ле, -лаў;
(іл) абл., -лу, -ле

-нўю, -кўеш, -кўе, “кўюць,
муміфікацыя -ыі [ыйі]

глбй, мн. мулы, мулаў, Д
мулам
мулаватасць [сьць] разх.,
-цю
мулавётыразм.
мулёт -йта, -аце, -атаў

муніцыпальны

мула рэл., м., АМ -ле,

Т

мулётка -тцы [цц], -так
мулаты-таў
мулацкі
мулінЗ н., нескл.

муліт лін., -іту, -іце

мумія-іі [1й1], -ій
мундзір [ньдзі]

-ры,

“раў,

мундзірны [ньдзі]
мупдзірчык [ньдзі] -ка, -ку,

-каў
мупіцыпалізаваны
муніцыпалізавацна незак.,
-зўецца, -зуюцца
муніцыпалізавёцьзак. ё незак., -зую, -зуеш, -зуе,
“зўюць
муніцьпалізацыя .гыі [ыйі]

муніцыпалітэт

-эта,

-эце,

“Зтаў

мур (кладка) -ру, -ры; (бу-

дынак) -ра, -ры, хн. муры, -роў
мура разм., -ры
мурава -вё
мураванка разл., пцы, -пак
мураванне [нье] -нці
мураваны
муравацца незак., мурусц-

ца, -ўюцца

мураваць незак.

муліца заал., -цы, -ц

гра,

,

мурўю,

-ўсш, -ўе, -ўюць; муруй

мўлка прысл.
мулкаваты
мўлкаець [сьць] -цю
мўлкі

муравісты нар.-паэт.

мульда геал., тэг., -льдзе

муражбк ласк., -кку [шк]
мурамскі
мурамы Этн., гіст., -маў

мультан тэкст., бат., -пу,
-пе
мультандбвы
мультфільм -ма, -ме, -маў

мурапі абл., -ша, -шы, -шоў
мурашка -шцы, -шак
мурашкаёд заал., -да, -д36,

мультымільянёр

-раў

мультыплікатар
-ра, -ру, -раў;

-ра,

-ру,

(асоба)
(прыбор)

-ра, -ры, -раў
мультыплікацыішны
мультынлікацыя -ыі [ый:]
мультыпраграмавание
[шьне] спец., -шпі
муўльча с.-г., “чы
мульчираванне [пьпе] с.-г.,
“пі
мульчыравацца незак., -руецца, “руюцца
мульчараваць зак. ў незак.,
“рую, -русі, -руе, “руюць
муляж зка, кы, -коў
мул
ы
“муляжіст -ста, -сце [сьце],
“стаў

мураўка -аўцы

гдаў

мурашнік -ка, зіу, -каў
мурашіцы
мурза разм., агульн., м. Д
-зу, Т -зам, Л! -зе, ж. ДМ

мурзе, Т -зай ё -заю, мн.
Р -заў
мурза л., ДА! -зе, Т -збй, мн.
мурзы, Р мурзаў, Д мурзам
мурзаты разл.

мурзацца разз., пезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

гаюцца
мурзаць разх., незак., -аю,
“аёш, -ае, -аюць
мурзіла раглм., агульн, м. Д
глу, Т -лам, Л -ле, ж. ДМ
гле, Т -лай і -лаю, мн. Р

-л
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муркапне

мысль
А

А

А

муркание [ньне] -ці
муркаць гхезак., -аю, -аёш,
-ае, “аюць
мурлаты і мурласты раз.
мураб груб., -лб
мурлійка разм., агульн» м.
ДМ зяву, Т -ыкам, ж. ДМ
лацы, Т -лкай ў -икаю,
ми, Рык
мурліканне (цьпе] -ипі
мурлякаць

незак,

-пце

мутайт біял, -ата,
[пьце], мітаў
мутаскён -па, -пе, -паў

мутатар эх, -ра, -ры, -раў
мутаціяйны
мутацыя -ыі [ыйі]
мўтна прыса.

-асш, -ас, “аюць
Мурманск г, Мурманска,
Мурманску

мурманскі
мурбг мурагў; (мурозжная
сенажаць) мурату, -гбў
мурбэжны
мурбяысты
муроўка -ўцы
мурэна заал., -не, -п

мутны
мутбп біял., -на, -пс, -паў
мутуалізм біял., -му, -мо

мўфель тэг., -ля, -лі, -ляў
муфельпы722.
муфаби заал., -па, -не, -паў
муфта -фце, -фт і -фтаў
мўфтавытэх.
муфтачка -чцы [цц], -чак
муфтый рэл., -ыя, -ы! [ыйі],

мусіраванне [ньпе] спеў. і
мусіраваны
мусіравацца пезак., -руец-

мухалбўка -оўцы, -двак
мухамбр -ра, -ры, -раў

мусаватыет паліт., -ста, -сце
[сьце], -стаў
мусаватыецкі
мусібыць разм.
кніжн., -нпі

ца, -руюцца

мусіраваць незак. срую,
груеш, -руе, руюць, .
мусіць незак., мўшу, мусіш,
-сіць, -сяць

мускавіт лін., -іту, -іце

мускарын гіх., -пу, -пе
мускат -ату, -аце
мускётнік бат., -ку
мускатны
мускатэль -лю, -лі
мускул -ла, -ле, -лаў
мускулатўра -ры

мўскулістаснць [сьць] -цю
'
мускуліеты
мўскуе -су, -се
мускусніца [сьпі] бат., -цы
мўскуены
муелін [сьлі]

пе

муелінавы
[сьлі]

муебліцца

і

тэкст. -пу,
муелінбвы

разм.

пезак.,

-ліцца, -ляцца

мусбліць разм., незак., -0,
-ліші, -ліць, -лЛЯцЬь

мусби -пу, -не, -паў

мусбнам
муст спец., -сту, -сце [сьце]
мустацг заал., -га, -гу, -гаў
мусульмане -и
мусульманін -па, -пе, мн.
мусульмане, -и
мувульманка гіцы, -пак
мусульманскі
мусульманства -ве
муецьёбрскі араеал.
мутагенёз -зу, -зе

мутагёнпаець [сьць] -цю
мутагённы
мутагёны біял. -паў, адз.
мутагёи, -пу, -пе

,

[цц], -дак о.

муціцца

незак.,

“цяцца
муціць незак.,

муць

муштроўка -дўцы, -овак
муштроўшчык-ка, -ку, -каў
муштры разм., граў,
муштук -ій4, -ку, -коў
муштуковы і мупітучны
мушыцы

мутнаваты
мўтнасць [сьць] -цю
мутибць кезак., -бе, -бюць

гыяў
мўха мўсе, мух
Мухавёц р., Мухаўца, Мухаўцы
мухавёцкі
мухаёдка [тк] заал., -дцы

муе кул., -су, -се

лезак,,

трую, -ўеш, -ўе, “ўюць

мутаптны

-аю,

муштраваць

мўціцца,

ца
мучу, му-

ціц, мўціць, мўцім, му-

ціце, муцяць
муць -ццю [цьдю]

муэдзій -па, -пу, гаў
мы займ, РМ цас, Д нам,

Т намі

мечны
мыза (хутар - пераважна ў
Прыбалтыцы) -зе, -з
мыза -зе, -з, часцей мимса
мызнік [зьці] (уладальнік
мызы, тгутара) -ка, -ку,
-каў
мыйка тэг, мійцы, маск
міяйня майці, мыйняў
мийшчык -ка, -ку, -каў
мыйшчына -цы, -ц
міканне (пьне] -нні
мыкаць гнезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
мыякнуць зак., -цу,
е, -нуць

-пеш,

мыла -ле

мылавар -ра, -ру, -раў
мылаварны
мылавария -рці, -раць

ё

-рпяў

мылаварэние [пьне] -ші
мыланафт тэг., -фту, -фце
мылёц бат., мыльцу, -цы
міліца -цы, -ц

мучён г мучапік бат., адпа-

маліцца незак., -люся, -ліш-

мўчаны

мылічны
мілкасць [сьць] -цю
мылкі

ведна -ну, -пе; -ку
мўчанпік -ка, -ку, -каў
мучаніца -цы, -ц

мучцистасць (сьць!
мучністы
мучнбе паз.
мучні
мучыца разм., -цы
мучыцель -ля, -лю, -ляў

міяльпік бат., -ку
міяльніца -цы, -ц
мільны

мыляцца разм., незак., -Яю-

ся, -яешся [сься], -Яецца,

мучіцелька -льцы, -лек

мўчыцца

-ЧУСЯ,

незак,

“чышся [сься], -чыцца,
чацца; мўчся, мучцеся

[цьце]
мучыць пезак.,

-чу, -Чыш,
гчыць, -чаць; муч, мучце

[цьце]

мучэнне [пьпе] -гпі, “шяў
мўшка -шцы, -шак

мушкёт
-ётаў

гіст.,

-ёта,

мушкётнія
мушкетбн гіст,
паў

-на,

-ёце,
-ие,

муткетбипы
мушкецёр -ра, -ру, -раў
мушісцёрскі

мушмула бат., -лё

муштабель жыв., -ля, -лі
муштра -ры

муштравашне (пьпо] -пі
муттраваны
муштравацца пезак., -русцца, “руюцца

ся (сься], -ліцца, -ляцца
мыліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць

гяюцца

мыляць разм., пнезак., -Яю,
-Яяеш, -Яе, -люць

мімра лаянк., гры, -раў
мыс -са, -се, -саў
мяса -се, -с і миза

мыска памянш-ласк., мыбцы

місленна [сьле] прыса.
місленине

[сьле]

-ппі

ё

мышлённе
місленны ўсьле]

мыслівы [сьлі] абл. паз.
міслік [сьлі] тэх, -ка, -КУ,
-каў
мысліцель [сьлі] -ля, -лю,
-ляў

мысліцельны ўсьлі]
[сьлі]
мисліцца

незак.,

гліцца; -лілася

ю,
-л
к.
за
не
і]
ьл
[с
ь
іц
місл
гліш, -ліць, -ляць

,

ь
“л
.
“н
ю,
-л
ь]
ьл
[с
мысль
-лей

мяпташыціь
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мыслячы
АА
А

міслячы [сьля] прым,
мысбк -ска, -ску, -скоў,
мыт дгіст., вет., Міяту, мЫЦо
міта гіст., мыце
матар зарк., гіст. -ра, -рУ,
граў

мЭкаць разм., незак., мэкаю,
гаеш, -ае, -аюць
мэцнуць

мыюцца
мыццё [цьцё] -пці

ў
мэр -ра, -ру,[ырйіа],

мбрыя -ыі
мэта мэце, мэт

-ый

мэтазгодны

мэтаімклівасць [айі] [сьць]
-цю
мэтаімклівы [айі]
мэтаімкнёнасць (айі] [сьць]
-цю
мэтаімкиёны [айі]
мэтанакіравана прысл.

[сьць]
мэтапакірававаець
-цю
мэтанакіравйны
мтлахі разм., -хаў
мэтр уст., жарт. -ра, -рУ,

ў
а
р
г
мібзікл -ла,

;
-ле, -лаў

мібзік-хбл мюзік-хбла, мюзік-хбле, мюзік-хблаў

мюль-машына

тэг, мюль-

машыне, мюль-машын
мюльны722.

мю-мезби мю-мезбна, мю-мезбне, мю-мезбнаў
Мібнхен г., Мібнхена, Міднхепе

мышка -шцы, -шак

мышкавапне [пьне] -ппі
мышкаваць разм., пезак.,
мышкуе, -ўюць
мышлённе [ньпе] -ші, часцей мислепие

мышобўка гаал., -бўцы, -бвак
мышца -цы, -цаў
мішчалка анат., -лцы, -лак
мітцчалкавы

мышіны
мышітныя заал., паз.

мыш Яі 2ім., -кў
мыш'яковістакіслы
мыш'яковіеты
мыпсякбвы
мэбельшчык -ка, -ху, -каў
мэбельшчыца -цы, -ц
мэблевы

мэабліроўка -бўцы

мэбля -лі
мэбляванне [ньне] -ппі
мэблявапы
мэблявацца иегак., маблюсцпа. чоюцца
мэблявёць зак. і незак.,
мэблідю, абеш, -0е, -оюць
«мЭдлік -ка, -ху, -каў, часцей міндлік

о.

мэтазгодцасць [сьць] -дю

ме, миюць

мэбліроўшчык -ка, -ху, хаў
мэблірбоўшчыца -цы, -ц

-пу,

мотавы
мэтазгодна прысл.

мыць незак., мыю, мыеш,
мычанне [пьне] -ині
мычаць незак., мычў, мыяиш, мычиць, мычаць
мыш міяшшу, мн. мышы,
мышэй
мышалбў -бва, -бве, -бваў
мышалбўка -бўцы, -бвак
мышаня і мышанё рознаскл., для абодвут РДМ
гпяці, Т -нём, жн. -пяты,
нят, -іЯтам, -нятамі, -пятах
мышападббны
мышасты
мышйтка бат., -тцы [цп]
бат,
мышахвбенік [сьні]
-ку
мышачныанат.

,

лік

-цы, -ц і мытня

,
,
-каў
міцца пезак., мыюся, мымиецца,
[сься],
ешся

зак.,

разлм.,

,
гнеш, -пе, -пуць
мЭпдлік -ка, -ку, -каў і мад-

мйятнік бат., -ку; (таможаннік) гіст. -ка, -ку, -каў
.
ст
гі
)
я
н
ж
о
м
а
т
(
а
ц
і
н
т
мі

міятны гіст.
гіст.,
(таможня)
матня
мітні, мытняў, часцей
мытпіца
міты
міяцельнік абл., -ка, -ку,

-дкў [тк]

ц.

мканне [цьпе] -нні

мінхепекі
мюрійд гіст., -да, -дзе, -даў
мюрыдіязмгіст., -му, -ме

мядзвёджы [дзьве]
астравы
Мядзвёджыя
Мядзвёджых
[дзьве]
астравоў
мядзвёдзевыя [дзьве] заал.,
наз.
мядзвёдзеў [дзьве]

мядбўнік бат., -ку
мядупка бат., -іцы
мядўнкавы бат.

мяжа -жія, мн. межы, -ж
мялібўка бат., -ўцы
мязга мяззё [зьзе]
мяздра -ріи

мяздрбвы
мяздрыцца незак., -рыцца,
-рацца

мяздрыць незак.,, мяздру,

-риш, -рыць, -рым, мезд-

рыцё, мяздрёць
мяздрэнне [ньне] -ппі

Мязёнская губа Мязёнскай
губё
мязёнскі

Мязёпь р., ж., Мязёці

мякатніца бат., -цы
мякаць -ццю [цьцю]
мякенькі
мякіна -пе

мякіннік

[ньці]

-ка, -ку,

-каў
мякінны
мякіш -шу, -цы
мякка прысл.
мяккавалбенік [сьні]

-ку
мяккаваты
мяккаеардзчнасць
-цю
мяккасардэчны

бат.,
[сьць]

мяккасць [сьць] -цю
мяккацёласць [сьць] -цю
мяккацёлы
мяккацблыя заал., наз.

мяккашбрепы
мяккі
мякнуць незак., -ну, -неш,
-пе, -пуць; мяк, мякла,
-лі; мякпі
мякчэй прысл.
мякчэйшы

мядзвёдзіна [дзьве] -пе
мядзвёдзіца і мядзвёдзіха

мякчнне [цьпе] -нпі
мякчбць незак., -Эю, -зеш,
-бе, -бюць
мяла -ле, -лаў

мядзвёдзь [дзьве] -дзя, -дзі,

мялка -лцы, -лак

ідзьве] разм., адпаведна
-цы, -ц; -ісе, сіх .

-дзяў

мядзвёдка [дзьветк] заал,
тэх., -дцы [цц], -дак

мядзвёднік [дзьве] -ка, -ку,
-каў
Мядзел г. п., Мядзела, Мядзеле
мядзельскі

Мядзельскі раён Мядзельскага раёпа

мядзяк медзяка, -ку, -коў
мядзянка -нцы, -нак
мядзяны

мядпёпне [цьпос] зші
мядпіца абл., -ЦЫы, -ц
мядпіць пезак., -шо, -піш,
зіць, гпім, медніцё, мядпяць

мядбвік кул., -ка, -ку, -каў
мядбвы

мялаватыразм.
мялёць пезак., -бс, “ёюць

мялькбм

прысл.,

часцей

мёлькам

мяльна-трапальны
мяльня -пі, -няў
мяльчэй прысл.
мяльчэйшы
мяльчдць незак., -Эе, -эюць

мяльшчык -ка, -ку, гкаў
мяльшчыца -цы, -Ц
мямліць незак., -лю,
-ліць, -лЯць

-ліш,

мямля разм., агульн., м. ДМ
-лю, Т -лем, ж. РДМ-лі,
Т -ляй і -ляю, ми. Р -ляў
мянёк мянька, -ку, -кбў,
часцей мянтўз
мянташка -шцы, -шак

мянташыць разм., незак.
-гшу, чыш, чныць, -шаць,
часцей мянціць

паабдурваць
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мянтуз

А

М
мянтўз меитуза, -зё, -зоўі
мянёк
мянўшка разм., -ццы, -шак
мянціць [ньці] незак., мяпчў, мёнціш [ньці], -ціць,
цім, -ціце, -цяць і мянташыць
мянькбвы
мяняла х., Д -лу, Т -лам,
М -ле, мн. Р -л
мяняльны
мяняльшчык разлм., -ка, -ку,
гнаў
мяняцца незак., -Яюся, -Ясшся [сься], -йсцца, яюцца.
мяцйць незак, -Яю, -яеш,
-яе, яюць
мяс (народ) нескл.
мярзабтнасць [сьць] -цю
мярзлбтны

рўбка
сару
мя“а

-бцы
[п[пк]к] -бцы

[п[пц],

мясарэзка
-зак

[ск] -зцы

[сц],

мяса-сальны
мясахоладаббйня

мярзайк [зьля] разм. мерзляка, -ку, -коў
мярзляціна

[зьля]

-пе
[зьля]
мярзлйчка
-“чцы [цц], -чак
мярзбта разм. -дце
мярзбтнік разм.

разм.

разм,

-ка, -ку,

мярцвяк ([цьвя]
-уў, -кбў

мяцёлісты разм.

мяцёліца -цы, -ц
мяцёлічны

мяцёшне [цьце] -шці
мяцёлачны
мяцёлка -лцы, -лак
мяцёлчаты

мяцца пезак., миўся, мпёш-

мясіць пезак., мяш, мёсіш,
-сіць, -сСяць
мяспаець [сьць] -цю

мясная разх., наз.

мяснік [сьпі] -ка, -еў, -коў

мясибе наз.
мяснія
мястэчка -чку, -чак
мясціна [сьці] -не, -н
мясцінка [сьці] -ацы, “пак
мясціцца [сьці] незак., мя-

шчўся, мёсцішея [сьцісь-

смя
;
ца
яц
-ц
,
ца
іц
-ц
],
ся
-ліся;

ціўся, мясцілася,
мясціся і месціцца
Мя
,
к.
за
не
і]
ьц
[с
ь
іц
мясц
ь,
іц
-ц
,
ці]
[сь
іш
сц
мё
у,
шч

-цяць
)
тт
мі
ка
вы
уб
яс
(м
м
кб
сц
мя
-ма, -ме, -маў
мясцкбмавец разхм.,

-аўца,

мясцкодмаўскі
[сьць]
мяецбваець

-Дю,

-аўцу, -аўцаў

мярэніаны
,
]
ц
ш
[
:
ы
ц
і
я
г
і]
[ш
а
к
мярэж

-как

мярэлікавы [шк]
мярэжысты
аку,
,
к.
за
не
мярэжыць
-жыш, “Кыць, -каць
мяса -се
мясакамбінат
-атаў
мясаканеёрвавы (ньсе]

мяцёжцы

мясільнік -ка, -ку, -каў
мясільны
мясільшчык -ка, -ку, -каў
мясільшчыца -цы, -ц
мясістаець ісьць] -цю
мясісты
пезак., мёсіцца,
мясіцца
-сяцца

мярцайчына [цьвя] -не
мярэжа -жы

-ата,

мяцбжнік -ка, -ку, -каў
мяцёбяніца -цы, -ц
мяцёжніцкі

мясілка -лцы, -лак

мерцвяка,

мясагандаль -длю, -длі
мясабд царк., -ДУ, -Дзе

:66-

мяцёжнасць [сьць] -цю

сць і -бдішяў
мяса-шэрены

-каў
мярзотны
незак.
[цьве]
мярцвёць
-б10, -беш, -ёе, -ёюць
мярцвіць [цьві] незак., -віш,
“віць, -вім, мерцвіцё, мярцвяць

гні,

мяаў-мяў выкл.
млпёй: мяцяяў, зк, -цоў

гцей

мясцовы
мята мяце

мё
ы,
тл
мё
.
мн
б,
-лё
мятла
9,
2,
.
міч
з
;
аў
тл
мё
і
цел
4--мятлі
)
ёк
ыл
ат
(м
У;
-к
.,
бат
ік
тл
мя
абл., -ка, -ку, -каў

-аце,

ма
і
я]
ьц
[с
ві
ця
ас
мяса-к
са-кбсны
мяса-малбчны
-бўцы,
мясанарыхтбўка
-бвак
мясанарыхтоўчы
к
ва
-ё
ы,
ўц
-а
ка
аў
ст
па
мяса
мясапрадўкты -таў
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
е
а
в
ё
л
е
ы
м
мяеапра
-цю

мятлісты разл.
мятліца бат., -дЫыі мятлю
мятлічны
мятліича -чы, -ч і -чаў
мятаюбг бат., метлюгў, часцей мятліца
мятны
мяты

мяўканпе [пьне] лпі

мяўкаць незак.,

-ас, -аюць
мяўкнуць зак,
-це, -нуць

-аю, -асш,

-пу, “пеш,

ся [сься], миёцца, мпиём-

ся, мняцёся, мнуцца
мяць незак., мпу, Ммиеш,
мпе, мпём, мнияцё, мпуць
мяч мяча, мячу, мячоў
мячык -ка, -ку, -каў
мячць -ццю [цьцю], -цей і

-цяў

мяшалка тэз, -лцы, -лак
мяшальны
мяшальшчык -ка, -ку, -каў
мяшальшчыца -цы, -ц

мяшанасць [сьць] -цю

мяшанец -нца, -нцу, -пцаў

мяшанка -пцы, “пак
мяшаны

мяшёцца
гасшся

незак,
[сься],

-аЮся,
-асцца,

гаюцца

мяшаць незак. -4ю, -ёеш,
-4е, -бюць

мяшбк мяшка, -кў, “коў

ў
ка
-ч
,
ку
-ч
,
ка
-ч
к
а
ч
б
мяш
і мяшэчак
мяшбчнік разм., Уст., -ка,
-ку, -каў і мяшэчлік
Ы,
“Ц
т.
Ус
,
м.
зх
ра
а
ц
і
н
ч
б
ц
я
м
-д і мяшчніца
е
В
,
т.
ус
.,
зл
ра
а
в
т
ц
і
мяшбчп
і мяшчніцтва
мяшбчим і мяшдчны
мяшчане -

мяшчанка -нды, -пак
мяшчанскі
мяшчанства -ве

й
э
[
і
-з
ю,
-5
,
т.
ба
й
б
ш
мя

ў,
ка
гч
,
ку
-ч
,
ка
-ч
к
а
ч
э
ш
мя

часцей мяшбчак
а,
-К
т.
ус
,
м
з
а
р
к
і
мяшчн
ч
б
ш
я
м
й
е
ц
с
а
ч
,
аў
-к
-ку,
пік

а,
-Ц
т,
ус
.,
зх
ра
а
ц
і
н
ч
э
мяш
гц, часцей мяшбчніца
е,
-в
,
т.
ус
.,
зм
ра
а
в
т
мяцізчціц
часцей мяшбчніцтва

мяшэчны

ы
часцей мяшбчн

Н
п. [эп] (пазва літары, якая
.
ин
)
]
[
к
у
г
абазначае
нескл.
па прыказ., часц.
паабацал прысл., прынпаз.,
часцей абапал

,
ш
с
а
,
ю
а
,
к.
за
ь
ц
а
в
р
б
в
нааб

-ас, “аюць
,
ю
а
.
к
а
з
ь
ц
а
в
ў
ё
л
паабгаб
гасш, -ас, -аюць
,
ш
с
Я
,
ю
Я
,
к.
за
ь
ц
я
н
а
г
б
а
на
-Яс, -Яюць

.
л
с
ы
р
п
,
.
л
б
а
н
б
г
б
а
па
,
ш
с
а
,
4
,
.
к
а
з
ь
ц
а
р
і
паабдз
-4с, “аюць

ь
ц
ё
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
ь
ц
а
наабдўрв
гас, гаюць
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наабівацца

аааааааааааааыааааааааааааааааааааааааааааааа

-децца,

зак,

паабівацца

-аюцца
паабіваць зак., -йю, -асш,
наабіраць

,

,

-4е, -4юць

-аеш,

-аю,

зак.,

-4е, -йюць
паабкалёчваць

зак.,

[пк]

-аю, -асш, -ае, -аюць

паабкблваць [цк] зак., -аю,

гак,

наадбудоўваць

-аю,

а
“аеш, “ае, “аюць
паадвальвацца зак., -аецца,
-аюцца

паадварбт

прысл,

паадграбаць Зак., -аю, -аеш,
гас, -4юць

пааддзірйаць

[дзьдзі]

зак.,
-4ю, -4еш, гйе, -дюць

“асш, -ас, “аюць

наадзпачаць зак., -аю, -асш,

-асш, -ае, -аюць і паакор-

паадкалўпліваць

паабкбрваць [шк] зак., -аю,

ваць

,

нааблбмліваць

ваць

зак.,

,

і

нааблбм-

для

абодвух

-аю, -аеш, -ас, -аюць

пааблузваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

-аю,

зак.,

пааблўпліваць

“аеш, -ас, “аюць

наабаўшчваць

зак.

-аю,

паабмёньваць

зак.,

-аю,

“ас, “ае, “аюць
“асш, -ае, -аюць

наабмбтваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -бюць

лўпваць
абодвух

[тк]

і наадка-

зах., для
-асшь -ае,

-аю,

гаюць

наадкідаць

і

наадкідваць
-ю,

[тк] зак., адпаведна

-аеш, -4е, -бюць; -аю, -аеш,
“ае, “аюць

наадкладаць і паадкладваць
[тк] зак., адпаведна -ёю,

-беш,

-4е,

-ёюць;

“аеш, -ас, -аюць

наадклёйваць

[ткл]

“аю, -асш, -ае, -аюць

-ае, -аюць і

наадкбчваць [тк] зак., -аю,

паабразёаць

і

А

наабрэзваць

зак., адпаведна -дю, -аеш,

ае юць; -аю, аеш,
“ае, “аюць.
бекёб
наабскубаць і наабскўбваць
[пек] зак., адпаведна -ёю,
'ёсш, -іе, -іюць; “аю,
“аеш, -ае, ўба і нааскубаць, пааскўбваць

-ае, -аюць
-аеш, чваць
[тк] зак., -аю,
наадкрў
“аеш; -ас, -аюць

-аю,

наадмятаць зак., -аю, -аеш,
-4е, -бюць

паабтрасйциа

паадпачывёцца [тп] разм.

саць

паабцярзбліваць

-аю, -асш, -ас, -аюць і на-

ацярэбліваць

наабчышчаць шч] зак., -4ю,
“аеш, -4ес, -ёюцьі паачышчаць
наабч5еваць [пч] зак., -аю
?
-аеш, -ае, -аюць і паачсваць
наабшмбргваць [шшпм] зак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць і па:
ашмбргваць
пааблцапы
паабяцаць зак., -аю, -4сш,
-4е, -йюць
паадбіваць зак., -бю, -йеш,

-ае, -оць

наадбіраць зак., -бю, -4сш,

-йе, -бюць

Зак., -аюся, -йешся [сься],

-4ецца, -юцца.

паадпілбўваць
[тп] зак.,
-аію, -асш, -ае, -аюць
паадпбрваць [тп] зак., -аю,

[пц] зак.,

-4е, -бюць

нааскубаць

і нпааскўбваць

зак., адпаведна -аю, -аеш,
-йе, -фюць; -аю, -аеш. -ае,
-аюць, часцей нааекубаць,
паабекубваць
паасбўвацца

зак.,

-аеш, -ас, -аюць
наадразёць зак., -й1, -деш,

-йе, -бюць і наадрэзваць

паадрастаць гак., -4с, -зюць
паадрывацьзак., -4, -сш,
-ае, -дюць
паадрэз прысл.
паадрэзваць зак., -аію, -асш,

-ае, -аюць, ч асц ей паадразаць
паадсыпаць [те] зак., -аю,
-йсш, -4с, -йюць
паадсякаць, [те] зак., -4ю,
-деш, -4е, -йюць
паадцінаць [тц] зак., -ёю,
-беш, -йс, -йюць
наадэкалбніцца разм., зак.,
-пюся,
-пішся
“ніцца, -пяцца

[сься],

раз.х.,

-аецца, -аюцца,
паабтрасацца

-аеш,

паабтбчваць [пт] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

паабтрасаць [птр] зак.,-4ю,
-аеш, -йе, -аюць і паатра-

-аеш, -ае, -аюць
нааскрабаць зак., -аю, -асш,

-аецца,

паадябмліваць і наадлбмваць
зак.,
для
абодвух
-аюо, -аеш, -ае, -аюць

наадмёрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

сацца

-аю,

наатрасёць зак., -ёю, -беш,
-4е, -4юць, часцей наабтрасаць
лаацярэбліваць зак., -аю,

паабеякаць [пс] зак., -аю,
“ёеш, -ёе, -аюць

аецца, -бюцца. і наатра-

хнезак.,

зак.,
[ткр]
паадкрываць
-4ю,
-аеш,
-ае,
-аАюць
паадліваць гах. -ёю, -бета,
-4е, -бюць

наадаўпліваць зак.,
-зеш, -ас, -аюць

зак.,

ца, -аюцца

-аюцца
наатрасацца

наабетрўгваць [пстр] зак.,
гаю, -аеш, -ас, -аюць

[птр]

-ўеш, -уе, -уюць

зак.

зак,

паапальваць

наапашкі разм., прысл.
паапілбўваць зак., -аю, -асш,
-ас, аюць
паараны і павораны
наарацца разх., зак., -рўся,
[сься], “рэцца,
“рэшся
“рёмся, -рацёся, -руцца
паараць зак., -ру, -рэш,-ра,
-рбм, -рацё, -рўць
паарфавапы
паарфавёць зак., паарфую,

паарфбўваць

-аю,
зак.,
[тк]
паадкбпваць
“аеш, -ае, -аюць

“аю, гасш,

-ае, -аюць, часцей наабнальваць

-аю,

наадкблваць [тк] зак., -аю,
-авш, -ас, -аюць

[пп]

кбрваць
паапальваць зак., -аю, -аеш,

наарфбўвацца незак., -аец-

4
Х
“ас, “аюць
паабмываць зак., -4ю, -асш,
“ае, “аюць

наабпальваць

наадэкалбніць разм., зак.,
зію, -пішь -піць, -пяць
паакбнны
наакбрваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей нааб-

-ас, -аюць,

зак.,
часцей

часцей

паабцярэбліваць
'
наачышчаць зак., -4ю, -аеш,
-йс, -аюць, часцей мнаабчышчаць

наачэсваць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць, часцей паабчэеваць
наашмбргваць
зак.,
-аю,
-асш, -ас, -аюць, часцей

паабшмбргваць
пабавачны разл.
,
пабавіць зак., -аўлю, -авіш,
-Явіць, г4вяць; пабаў
пабадзяцца разл., зак., -Яюся, -Яешся [сься], -яецца,
“яюцца

пабадры разхм., “раў, часцей
пабёдрыкі
пнабажэнекі
набажэнства -ве

набак прыс.
набакір прыс.

пабалавацца зак., пабалуюся, -усшся [сься], -уецца,
гумцца
набалйкацца разх., зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца
набялакаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

набуяпіць
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набаламуціць

!
А
АМ

М

зак.,
набаламуціць разм,
-ўчу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць

пабалбатацца разм., зак.,
пабалбачуся, пабалбдчашся [сься], -чацца, -чамся,
набалбатаць разм., зак., набалбачу, пабалбочаш, -ча,

чам, -чаце, “чуць

пабалдашнік -ка, -ку, -каў

набалёлы
пабалёць зак., -ліць -лёла
набальзаміраваны
набальзаміраваць зак., -рую,
пабалявацца

ра

б'юцца; пабіся

набіць зак., паб'ю, паб'ёш,
наб'яцё,
паб ём,
паб'е,

гацеся, -чуцца

ць
-русш,-руе, рузмю.,

зак.

,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
ю
л
,
ся
юю
-л
глосцца, -лююцца
зак., -пую,
набаранаваць
ліўсш, -нўе, ліўюць
пабарсаць зак., -йю, -4еш,
-4с, -4юць

-4ю,

-аюць
,
гу
бя
па
,
к.
за
ч]
ўх
ы
пабёгч
па
м,
-ы
,
ць
-я
,
ш
ы
ж
я
б
па
бежыцё, пабягуць

пабедавацца зак., пабядўюся, -ўешся [сься], -ўецца,

-уюцца

ў
а
к
,
у
к
а,
-к
к
і
н
а
р
д
ё
наб
пабёдраны
ы
р
д
а
б
а
н
Ё
ў
а
к
і
к
ы
р
д
ё
б
а
н
набёлепы
пабівальны
ў
а
к
у,
-к
,
а
к
к
ы
ч
ш
ь
л
а
в
набі
пабівальшчыца -цы, -Ц

к
а
п
,
ы
ц
н
,
т.
кс
тэ
а
к
н
й
в
і
б
а
н

набівяняе [пьпе] -ниі
[сься],

-4юся,
-асцца,

-поцца
пабіваць незак., -4ю, -Асш,
-46, “аюць
пабівачны
е
ц
Э
,
ту
-Э
.,
ст
гі
т
э
т
і
л
і
б
а
н
набіліцы зі

набіранне [пыьне] запі
пабірацца
гасшся

пезак.,
ўсься],

пнабрудзіць зак., -дку, -дзіш,

-бюся,

-аецца,

-поцца
пабірйаць незак., -аю, еш,
-ае, -бюць
а -ўцы
набіўнія
набіцца зак., паб'юся, па-

-дзіць, -дДзяць
пабрўшнік -ка, -ку, -каў

пабрўшны
набрыдзь абл., -ддзю [дзьдзю]

набрыиньваць
-аюць
пабрынялы

наблізіць зак., -іжу, -ізіш,
Азіць, -ізяць; паблізь, па-

блізьце [сьце]
наблукацца разм., зак., -бюся, -йсшся [сься], -аецца,
-аюцца
наблитаны
набліятацца

зак.,

-аецца,

паблытаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

наблытваць

незак.,

-аю,

гавгш, -ае, -аюць
наббб -ба, -бе, -баў
наббжна прысл. і пабожна
[сьць]

-цю

незак.,

-ае,

пабрыняць зак., -Яе, -яюць

гаюцца

наббжнасць

ёш
-а
я,
юс
-а
,
к.
за
а
цц
га
бё
на
ся [сься], -аецца, -аюцца
набёгаць зак., -аю, -аеш, -ае,

гасшся

руць
пабруджаны

-4е, -аюць
набліжэнне [пьце] -шпі
зак., -іжуся,
наблізіцца
Ззішся [сься], -ізіцца,
Ззяцца; наблізься [сься],
паблізьцеся [сьце]

набёг -гу, -гаў

незак.

набраць зак., набяру, -рэш,
“рэ, гром, наберацё, пабя-

набліжацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-сшся
-аюцца
пабліжёць незак., -4ю, -асш,

набаўляць незак., -яю, -яеш,

набівацца

руцца

набліжаны

гяюцца

набіваны

“ромся, паберацёся, пабя-

паб'юць; пабі
набліжанасць [сьць] -цю

пабасанож прыс.
пабёт -ату, -аце, -атаў
набатны
набаўка -ўцы
набаўлены
набаўляцца незак., -яецца,
-яе, -яюць
пабаяць разм., зак»,
-деш, -ае, -йюць

пабрахаць разм., зак., набрашу, набрэшаш, -ша,
гшам, -шацё, -шуць
пабрацца зак., набяруся,
[сься], -рэцца,
-рэшся

бёшся [сься], паб'ёцца,
паб'ёмся, паб'яцёся, па-

і

паббжнаець
паббжны і паббжны
наббй -бю, -бі [ойй
наббйка -бйцы, -бек
наббйнік спец., -ка, “ку,
-каў
наббйшчык -ка, -ку, -каў
паббйшчыца -цы, -ц
наббк прысл., выкл.
наббр -ру, -ры, -раў
наббрная палігр., наз.
наббриы
наббртны
наббршчык -ка, -ку, -гкаў
наббршчыца -цы, -ц
,
-аю
.
зак
м.,
раз
ь
ац
ўт
бб
на
гаеш, -ае, -аюць
наббўтваць разм. незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пабракаваць зак., -кўю, -кўсш, -кус, -кўюць
пабраканне [цьпе] -апі

набракаць незак., -ае, аюць
пабраклы
;
ь
ц
у
н
“
е,
-п
,
к.
за
ь
ц
у
н
к
а
р
б
па
пабрак, -кла, -клі

пабранзаваны
у
з
,ўю
-з
,
к.
за
ь
ц
а
в
а
з
н
а
р
наб
сш, -зуе, -зўюць
пезак.,
пабранзбўвацца
гаецца, -аюцца
,
ю
а
,
к.
за
ле
ь
ц
а
в
ў
о
б
з
н
пабра
-аеш, -ае, -аюць
пабраны
а
п
.
к
а
з
.,
зм
ра
а
ц
ц
а
х
а
набр
я
с
ш
а
ш
э
р
б
а
п
,
я
с
ў
у
ш
бра
сься], -шацца, -шамея,
гшацсся, -ітуцца

пабрысці [сьці] зак. пабрыду, -дзёш, -дзё, -дзём,
-дзяцё, -дўць; пабрыў,
гыла, -ылб, -ылі; пабрыдзі
пабудаваны
пабудаваць зак., пабудўю,

-ўеш, -ўе, -ўюць

набудоўвацца незак., -аец-

ца
набудбўваць пезак.,
гаеш, -ае, -аюць

-аю,

набузіць разм., зак. пабу-

яў, -узіш, -узіць, гузім,

-узіцё, -узяць
набурчацца разм., зак., -чуся, чышся (сься], -чыцца, “чымся, -чыцёся, -чац-

ца
набурчаёць разм. зак. -чу,
яш, -чыць, -чым,

-чы-

цё, -чаць

набурыць тэзх., зак., пабу,
ым
-р
ь,
ыц
-р
ш,
ры
бў
на
ру,
грыце, -раць; пабурыў,
яла, -ылі
пабухённе [ньпе] -нпі
,
сш
-а
ю,
-а
,
к.
за
набухаць
-ас, “аюць
ь
юц
-д
е,
-4
,
к.
за
не
ць
ха
бу
на
пабўхлы
пабўхцуць зак., -ие, -пуць;

пабўх, -хла, -хлі

пабуціць буд., зак., пабучу,
із
-ц
,
ім
-ц
ь,
іц
-ц
ш,
ці
бу
па

де, -цяць
пабўчаны буд.

ю,
-а
,
к.
за
не
,
д.
бу
ь
ац
пабўчв

гасш, -ае, -аюць

набушавёцца

разм.

зак,

,
я]
ьс
[с
я
ше
ўе
-ш
-шіўюся,
лпуецда, -шіўюцца

к»
за
,
зм
ра
ць
ва
ша
пабу
у-ш
,
уе
гш
ш,
ўс
-ш
о,
ўл
гш
юць
9-1
,
к»
за
.,
зм
ра
пабуйніцца
,
ца
іц
“п
,
я]
ьс
[с
ея
іш
-п
ся,

-пяцца

,
к,
за
.,
зх
ра
пабуяшць
-ніш, -міць, “лЯЦЬ

а00

паварочаць

с
ни
ва
бы
на
АА

А

набывённе

[цьце]

-шяў
пабывацца незак.,

-нці,
,
-аецца,

-аюцца

пабываць незак., -дю, -аеш,

-4с, -ёюць
пабитак -тку, -ткаў

набытчык[чч] -ка, -ку, -гкаў
пабыты

набыцпа разм., зак, пабў[сься],
-дзешся
дуся,

-дзецца, -дуцца; пабіўся,
пабылася, -лося, “ліся
пабыццё [цьцё] -цці

пабыць зак., пабуду, -дзеш,
-дзе, -дуць; пабыў, -ыла,
гылб, -ылі; пабудзь
пабычвацца разлм., груб., незак., -аюся, -аешся [сься],

-асцца, -аюцца
разм., груб.,
пабичыцца
зак., -чуся, чышся [сься],
“чыцца, -чацца

набэрсаць зак., -аю,

,
-ае, -аюць
набягапне [ньне] -ниі

-аеш,

пабягёаць незак., -ёю, -аеш,
0,
-4е, -аюць
пабяліцца зак., пабялюся,
пабёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцося, -ляцца

пабяліць зак., пабялю, нпаббліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
набярэжная наз.

пабярэяны
павабранец цца, -нцу, -пцаў
навабранскі
навабрапства разм., -ве

нававбрны с.-г. часцей новаўзараны
пававыбраны і новаабраны
нававидадзены г нававыданы
нававынайдзены
навага заал., -азе
павагавы
навагоддзе Ідзьдзе]

-ддзі,

“адзяў.

павагбдні
Павагрудак г., Навагрудка
[тк], Навагрудку
навагрудскі [цк]
Навагрудскі раён [цк] Па-

вагрудскага раёпа
павагрэчаскі
навадзіць зак., паваджў, павбдзіш, -дзіць, “дзім, -дзі-

це, -дзяць; павадзіў, -іла,
“ілі, павадзі

навадибпне

[пьпе]

-цці,

“іпяў
павадніцца зак., павбдпіцца, -няцца
ца, -няцца

і

павадпіц-

павадпіць зак., павадню,
павбдніш, -піць, -пім, -піце, -няць і навадшо, навадпіш, “іць, -пім, іцё, яць
павадша

навадняцца незак., -ясцца,
“люцца
навадняць незак., -яю, -Яеш,
-яе, -яюць
паважаны
наважвацца пезак., -аюся,
-аецца,
-асшся [сься],
гаюцца
цаважваць пезак., -аю, -аеш,
,
-ае, -аюць
ваваждацца разл., зак., -4юся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
-куся,
зак.,
павяжыцца
-кышся [сься], -кыцца,
кацца; павёжся [сься]

наважыць зак., -жу, -ныш,

-жыць, -жаць; навёж
навазіцца разм., зак., наважуся, навбзішея
-зіцца,

-зімея,

[сься],
-зіцеся,

-зяцца; навазіўся, -ілася,
“іліся
навазіць зак., наважу, павбзіш, -віць, -зім, -віце,
-зяць; павазіў; -іла, -ілі;
павазі
павакаін [айі] мед., -ну, -пе

павакаінавы [айі]

валачўся,
навалочышся
[сься], -чыцца, -чымся,
-чыцеся, -чацца
павалачиць разх., зак., павалачу,
павалдчыш,
“чыць, -чым, -чыце, -чаць;
павалачыў, -гыла, -рілі
павалены

наваліцца зак. павалюся,
павалішся [сься], “ліцца,
“лімся, -ліцеся, -ляцца
паваліць зак., павалю, наваліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
навалка -лцы
навалбчаны разм.
навалбчка -чцы [цц], -чак,

часцей мавалачка
навалтўзіцца разм., зак.,
-ўжуся, -ўзішся
[сься],

-ўзіцца, -ўзяцца
павалтўзіць
разм.,
зак,
гўжу,-узіш,-ўзіць, -ўзяць;
навалтўзь
навальванне [пьне] -нші
навальвацца пезак., -аюся,
-аецдца,
[сься],
-аешся
“аюцца
навальваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
навальніца -цы, -ц

павакбя прысл. прыназ.,
часцей навбкал
навальніцаадзначнік хетэнавакблле [льле] -ллі, -лляў
ар., -ка, -ку, -каў
павакбльнасць [сьць] -цю
павальнічны
навакбльны
павальны722.
навакеаваны і наваксбваны
наваксавацца зак., навакпавальшчык -ка, -ку, -каў
сўюся, -ўешся
[сься], “ павёльшчыца -цы, -ц
павалэндацца разх., зак.,
,
“ўецца, -ўюцца
наваксаваць зак., паваксўію,
-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
“ўеш,-ўе, “ўюць
паваксбўвацца незак., -аюнаваляны
ся, -аешся [сься], -аецца,
паваляцца разх., зак. -яю-аюцца
ся, -Ясшся [сься], -яецца,
наваксбўваць езак.,
гяюцца
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
паваляць разм., зак., -яЯю,
навал -лу, -ле
-Ясш, -яе, -Яюць
навала -ле
навамбдны
навалаадббйка горт., -бйцы,
чавапдравёцца зак, -рўю-бек
, “рўсшся [сься], -рунавалаадббёйшчык -ка, -ку,
ецца, “рўюцца
“каў
паванітаваць разм., зак.,
навалакёцца разм., незак.,
-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
“ёсцца, “аюцца
Павапблацк г., Навапблацпавалакаць разм.
незак,
ка, Павапблацку
-а19, -аеш, -ае, -юць
павапблацкі
павалам прысл.
павар -ру, -ры
навалапагрузачны
паваражаиць раз.х., зак., паид4валач разлм., -ччу
варажіу,
паварожыш,
павалачка -чцы [цц], -чак
і навалбчка
павалачны
павалачны спец.
навалачы разлу., зак., нава-

лаку, -ачэш, -ачэ, -ачом,
-ачацё, -акўць; павалок,
павалакла, -лб, -лі; павалачи
павалачыся разм., зак., павалачэцца, -ачомся, -ачацёся, гакўцца; навалбкся,
павалаклёся, -лдся, -ліся
павалачыцда разх., зак., па-

-кыць,
“жаць

-кЫым,

-яіыце,

паварапы
наварат: другім пёваратам
паварвашие [пьне] тэз., -ші
паварвацца зезак., -аецца,
-аюцца
паварваць незак, -аю, “аеш,
-ас, -аюць
наварка тэх., “рцы
павариы
наварбчаны
паварбчаць зах., -аю, -“аеш,
-ае, -аюць

паварочвацца пезак., -асцца, -аюцца
-аю,
наварбчваць незак,
паварсаваць зак., павареўю,

-ўсш, -уе, зўюць
паварысты
паваріицца зак., павёрыцца,
,
“рацца
павараць зак. навару, нпаварыш, -рыць, -рым, -ры-

.,

навасёлец і навасёл адпаведна -льца, -льцу, -льцаў;

-ла, -ле, -лаў і повапаеялёпец
параеблле [льле] -ллі, -лляў
навасёльпы
-лак

наваскаваць захк., -кую, -ку-

еш, -куе, -куюць
паваскбўванне [ньце] -нні
наваскоўвацца незак., -аецца, -аюцца
наваскбоўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
павастрыцца зак., паваструся, навдострышся [сься],
-рыцца, -рацца

навастрыць зак., павастру,
навбстрыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
нават і разм.

нат

часц.,

злучн.

наватар -ра, -ру, граў
паватарскі

паватарства -ве
наватвбр. -рУ, -ры, -раў

наваха -асе, -ёх
навацыя -ыі [ыйі], -ый

навашчиць зак., павашчу,
павбшчыш, -чыць, -чЧым,
-чыце, -чаць
наваяваёцца зак., павабюся,
збешся [сься], -осцца,
маюцца

наваявёць разм., зак., паваюю, абеш, -06, -оюць
павайўленыіран.
-нпі,
[(пьне]
навёданне
-пняў
навёданы
павёдацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
павёдаць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
навбдвальнаець [сьць] -дю
навёдвальнік -ка, -ку, -каў
павбдвальпіца -цы, “Ц
папёдвальніцкі
-нні,
[пьне]
навёдванне
-ппяў
наведвацца незак., -аюся,
[сься], “аецца,
гасшся
“аюцца
павёдваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
навёдзены
павёзепы

павёйваць лезак., -аю, аеш,
-ас, -аюць
навёйшы
павёкі павекі прысл.
павёла -ле, навелёта літ., хуз., “бце, -бт

паволіст -ста, -сце

[сьце],

-стаў

павелістка -тцы [стц], -так

павелістыка -тыцы

павеліетычнасць [сьць] -цю

павелістычны
наверадзіцца зак., наверапавярэдзішся
джўся,
-дзімся,

“дзіцеся, -дзяцца; паверадзіўся, «лася, -іліся і мавярэдзіцца
паверапаверадзіць зак,
дзеў, павярэдзіш,

-дзіць,

-дзім)“дзіце, -дзяць; паверадзіў, Зла, -ілі і павярэдзіць:
навербаваныі павярббваны
навербаваць зак, навярбую, гўеш, -ўе, -ўюць
павёрзці Грсьці] зак., навярзў, -зёш, -зё, -зём, наверзяцё, навярзуць; навёрз,
напвёрзла, павёрзлі [зьлі];
павярзі, часцей авярзці
навёрнуты
павёрсе прысл., прыназ.
навёрх прыса., прыназ.
навёе -са, -се, -саў
навёсіць зак., навёшу, навбсіш, -сіць, -сяць
павёска навёсцы, -сак
нарёсны ваен,

навёсці [сьці] зак., навяду,

-дзёш, -дзё, -дзём, наведзяцё, павядўць; павёў,
навяла, -лб, -лі; навядзі,

“іце
павесяліцца разл., зак., напавясблішся
весялюся,
[сься], -ліцца, глімся, -лі-

цеся, -ляцца
павбтраны

навівальшчыца ы сц “У
павіванне [пьпе] пі

“аюцца

[сься] , -дзіцца,

паваскаваны

-а
пезак
павёрстваць
-асш, -ас, -аюць з
павівальны
павівальшчык-ка, -ку, -каў

навёйвацца незак., -асцца,

наварсавапы

навасёлка -лцы,

павезці [сьці] зак., павязу,
-зёш, г36, -зём, павезяцё,
павязуць; навёз, навёзла,
павёзлі [зьлі]

-асш, -ае, аюць

це, раць

павожаны

а01

паварочвацца

і падвётрапы

павёць пезак., -6е, -ёюць
навёчна прысл.

павешаны
павёшаць зак.,

гаю, -аеш,

-ае, аюць
павёшвапне [ньне] -ипі

навбшвадцца незак., -асцца,
гаюцца
-аю,
пезак.,
навешваць
-асш, -ае, -аюць
навёяны
навбяць зак. -ёю, -беш, “бе,

-бюць: павбяў, -яла, -ялі;

павёй
навёрствацца

ца, -аюпцца

незак, -аец-

-4сцца
навівацца нкезак.,
'
'
-аюцца
павіваць хезак., -4ю, -аеш
'
'
-4е, -дюць
навігатар. -ра, -ру, -раў
павігаційны

навігацыя -ыі [ыйі], -ый
,
навідавоку разм., прыса.
навізна -нё [зьпе]
павіцй -пё, мн. павіны, -и
павінка -нцы, -нак
павінціць [цьці] зак., навінчу, навінціш [пьці],
-ціць, -цім, -ціце,
-ці
-цяць
павінчванне

[ньне]

-пні,

-нпяў
навінчвацца хезак., -аецца,

-аюцца
павінчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
навісёць незак, -йю, -аеш,
-йе, юць
навіеслы
навіснуць зак., -сну, -снеш
[сьне], -ене, -спуць; папа-лі;
віс, навісла,
вісні
навісь -ссю [свсю], -сей і
-сяў
навіты
павіўны
навіхнўць зак., “аў, -нёш,
-нб,

-нём, гняце,

-аўць;

навіхиўў, -ула, -ўлі; навіхпі
павіцца зак., паўёцца, паўюцца
навіць зак., паў:, наўёш,
наўё, паўём, наўяцё, паў-юць; павіў, павіла, -аб,
-лі; паві

навічбк -чка, -чкў, -чкоў

-чуся,
зак.,
павішчацца
-чыцца,
-пашся [сься],
гаямся, -чыцёся, -чацца
павббмацак прысл.
навбддаль
і
наводдалек
прысл., прыназ.
павбдзіцца кезак., -дзіцца,
“дзяцца

-ДЖу,
кезак.,,
навбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць; павбдзь
паводка [тк] -дцы [цц]
павбдліў разм. прыса,

павбдмаш прысл.
павбдненасць [сьць] -цю
павбдисны
навбднік мар., -ка, -ку, -каў
навбдныразл,
навбдчык [чч] -ка, -ку, -каў
павбдчыца [чч] -цы, -ц

павбдшыбс
прыназ.
павбжаны

[чш]

прыс,

пнавырастаць
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А
А
А
павожваць

-аю,

пезак.,
павбкваць
гасш, -ае, -аюць
павдзіцца

,
-ЗІЦЦАа,

лезак.,

,
-вяцца
навбзіць пезак.,. паводжу,
павёзіш, гзіць, -зяць; павозь
,
ў
я
б
],
йі
[о
і
-б
я,
-б
й
б
в
а
п
павбкал прысл, прыназ. і
павакба, наўкба, паўкбла
павбраныі наарёны
,
ш
е
з
“
ю,
-а
,
к.
за
пе
ь
ц
а
в
р
б
в
а
п
гае, -аюць
навбстранасць [сьць] -цю
пнавбетраны
лавбстрыванне [пьпе] -нпі
ю
а
,
х.
за
хе
а
ц
ц
а
в
ы
р
т
с
б
в
а
н
ся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца
навбстрываць незак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
навбхраныспец.
павбхрывацца спец., незак.,
-аецца, -аюцца

-аю,
навбхрываць гезак.,
-асш, -ас, -аюць
лмавбхрыць зак., -ру, -рыш,

“рыць, -раць

навочна разм., прысл.

навбчнік -ка, -ку, -каў
навочны
навбшта прысл., часцей наштоб
павёшчаны
павугбльнік -ка, -ку, -каў
павугольны
навуджаны
навуўджвацца незак.,

-аец-

незак.,

-аю,

ца, -аюцца

навуджваць

-аеш, -ае, -аюць
павудзіцца зак,
-дзішся [сься],

-джуся,
-дзіцца,

“дзяцца

павўдзіць зак., -джу, -дзіш,
“дзіць, -дзяць; павудзь
павука -ўцы, -ўк
павукавёд -да, -дзе, -даў
навукаёмістасць [сьце] -цю
навукаёмісты
павуказнавец і навуказпаўца адпаведна -аўца,

-аў-

пу, -аўцаў; “цы, -цу, -цаў
павуказпаўства -ве
пнавуказнаўчы
павукападббпасць
[сьць]
-цю
павукападдбны

павукбва прысл.
навукбва-арганізаціяйны
павукбва-асвётніцкі

[сьве]

павукбва-асвётны [сьве]
навукбва-атэістіячны [эйі]
павукбва-вытвбрчы
пагукёва-даслёдчы [сьлечч]
навукбва- каардынаційны
павукбва-канструктарекі
павукбва-літаратўрины
навукёва-мастацкі
навукёва-матэрыялістычцы
павукова-медыцынскі

павугібва-метадічны

граваў, -ала, -ёлі; павыйгравай
навык -ку, -хаў

павукбва-пазпавальны
навукбва- папулярны
павукбва-педагагічны
павукбва-практіічны

навыкалупліваць г павыкааўпваць зак., для абодвух

навукбваець [сьць] -цю

навукёва-тэарэтычны
павукёбва-тэрміналагічны
навукбва-тэхнічны
павукбва-«фантаетычны
ь
л
а
т
н
е
м
ы
р
е
п
с
к
э
а
в
о
к
у
нав
ны
павукбвы
павучальна- выхаваўчы
навучальна-паказальны
павучальцы
павучае [ньне] -ппі

навучаны
навучацца
-бешся
гаюцца

незак.
[сься],

,
-аюся,

-аецца,

навучаць лезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

павучіцца зак., павучуся,
павўчышся [сься], -чыц-

ца, -чымся,-чыцеся,-чацца; павучыўся, “ялася,
ляліся; навучыся
навучыць зах, павучу, навучыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць; навучыў, -ыла,
алі; павучы
павучэнец -пца, -пцу, -ицаў
навучэнка -пцы, -пак
навучэнскі
навўшнік -ка, -ку, -каў,
навыбіваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыбіраць захк., -йю, -беш.
-4е, юць
павыбракбўваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
зак.,
навывалакаць разм.,
-аю, -асш, -4е, -аюць
навыварат прысл.

павыварбчваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
пнавывёшваць

захк.,

-аю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

-джу,
зак,
павывбдзіць
-дзіш, -дзіць, -ДЗяць
павывбрвацьзак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
павыганяцьзах., -Яю, -Ясш,

-Яс, -яюць
навыгбртваць
зак.,
-аю,
гасш, -ас, -аюць
навыграбаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыдзёўбваць зак., -аю,
гасп, -ас, -аюць
павыдзімаць зак., -аю, -асш,

-4е, -йюць
павыдзіраць зак., -4ю, -асш,

-йс, -аюць
павыдумляць і навыдўмлі-

ваць, навыдўмваць зак.,
адпаведна -Яю, -Ясш, -яе,
-пюць; -аю, -асм, -ас,
-аюць

павыйграваць разм., зак.,
павыйгра, аб,
-аё,
-аём, -аяцё, -аюць; павый-

гаю, -аеш, -ае, -аюць

навыкаць незак., -ёю, -аеш,

-йе, -аюць
навыкідаць і

павыкідваць

гак., адпаведна -аю, -аеш,

-4е, -аюць; -аю, -аеш, -ас,
-аюць
навікнуць разм., зак., -пу,
гпеш, -пе, -пуць; навык,
-кла, склі: павыкні
навыкбпваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
навыкбрмліваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-аю,
зак.,
навыкрбйваць
гасш, -ае, -аюць
зак., -аю,
навыкрўчваць

-аеш, -ае, -аюць
пнавыкрэсліваць [сьлі] разхм.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
навылазіць разл., зак., -зіць,
-зяць

навылёт і навылет прысл.
павылётны разл.
навылбмліваць гі навылёмваць зак., для абодвух

гаю, -асш, -ае, -аюць

павылуўзваць зак., -аю, -асш,

-ае, “аюць

навыялўпліваць разу.,

гаю, -асш, -ае, -аюць

навылуўшчваць

зак.,

навымёцьваць

зак.,

-асш, -ае, -аюць

зак.,

-аю,
-аю,

гаеш, -ае, -аюць
навымываць зак., -4ю, -аеш,
-йе, -4юць
навымятаць зак., -4ю, -аеш,
-46, -аюць
павынас

разлм.,

прысл.

павыпбсіць разм., занк., -бшу,

“бсіш, -бсіць, -бсяць
зак., -аю,
павыпальваць
-асш, -ае, -аюць

навыпаўзаць зак., -4с, -4юць
разм»,
[тк]
навіицерадкі
прысл,
навыпілбўваць

зак.,

-аю,

гасш, -ас, -аюць
павыпісваць зак., -аю, -аёш,
-ае, -аюць

зак,
павыплаўляць
-Яеш, -яе, -Яюць

зак.,
павыпрбстваць
-асш, -ае, -аюць
зак.,
павыпрбошваць
-аеш, -ае, -аюць

-ЯЮ,

-аю,
-аю,

навыпуск прысл.

навыпускаць зак., -4ю, -аеш,
-4с, -аюць

навырабляцьзак., -ЯЮ, -Яеш,
-Яе, -Яюць
навыразйць зак., -4ю, -асш,

-4е, -біюць і навырэзваць
павіяраст і павырёст прыс.
павырастацьзак., -4е, -аюць
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навыротчваць

пагалаеіцца
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зак., -аю,
павырдшчваць
-асш, -ае, -аюць
павырывацьзак., -4ю, -йсш,
-4е, -бюць
павырэзваць зак., “аю, -асш,
-ас, -аюць, часцей навыразаёць
павысвідрбўваць[сьві] зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
навыёкубаць і павыскубваць зак., адпаведна -аю,
-деш, -йс, -атоць; -аю, -асш,

-ас, -аюць
зак.,
павыстрўгваць
-асш, -ае, -аюць

-аю,

[сьцішк]

аб..,

цависціжкі
прыса,

павысыпацца

зак., -аецца,

навысынпаць зак., -4ю, -асш,
-4е, -Аюць
навысявёцца зак., -аецца,
гаюцца

навысякаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць
разлм., зак.,
навытвараць
-419, -беш, -йе, -4юць
навытбчваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
навытрасйць і навытрэсваць зак., адпаведна -аю,
-аеш, -4е, -ёюць; -аю, -аеш,
-ас, -аюць
навыціскаць зак., -ёю, -беш,
-4е, -йюць
навыцца разлм., зак., павы[сься],
-ыешся
юся,

гысцца, -ыюцца; павыйся
захк.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

навыцягваць

разм.,

зак,

навязаны

нагаблявёць
зак.
-ліюю,
-шосш, -люе, -лююць

павязацца

зак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
навычэевацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
навыштукбўваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
навыішывацьзак., -4ю, -асш,
-йе, -бюць
навэнджаны

павэнджваць хкезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюдь
зах,
[пьдзі]
навэндзіць
“дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
павібткі разм.
павявацца незак., -сцца,
-дюпца

навявйць лезак., -аю, -деш,
-ае, -аюць
павядзённе [пьпе] -ппі

зак., навяйіўся,

павйжашся [сься], -кацца,
зкамея,
-кацеся,
акуццаў павязаўся, -алася, галіся; павяжыся
навязйць зак., павяку, павяжаш, -жа, пкам, -жацё,
акуць; павязёў, -ала, -алі;

павязванне [ньце] -нці

навязвацца

-глююцца

нагаварыцца разх., зак., пагаварўся,
пагавдорышся
[сься], -рыцца, -рымся,
“рыцсся, -рацца
пагаварыць зак., пагавару,
пагаворыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
нагавіцы разл,

павяжы

-аюся,

пезак.,

[сься],

-аецца,

гаюцца

навязваць пезак., гаю, -аеш,

-ас, “аюць
навязнуць зак., -зце [зьне],
гзпуць; павяз, навязла, -лі
[зьлі]

-ці-цаў

нагавічкі разлм., “чак
пагавічны разл.
нагавёр -ру, -ры, граў
нагавбраны
нагавборвацца хезак. , “асцда,
-аюцца
гаю,
нагавбрваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
пагавбрны

навялены
навйліць зак.,

нагавбршчык разх., -ка, -ку,

навяльвацца незак., -аецца,
гаюцца

пагадавёны
пагадаваць зак.,

-лю, -ліш,
-ліць, -ляць; павяль
незак.,

павяльваць

-аю,

-гасш, -ас, -аюць
павярббваны часцей навербавапы
пнавярбоўваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
павярзці [сьці] зак. -зў,
-зёш, -зё, -зём, наверзяцё,
павярэўць; навёрз, павярзлё, -лб, -лі [зьлі];
навярзі і навёрзці
павярнўцца зак., навёрнецца, -пуцца; павярнуўся,
-ўлася, -ўліся; павярпіся
навяриўць

“аю, -аеш, -ае, -аюць
павінцяжку [шк] прыся.
навыцякаць зак., -ёе, -4юць
навыцярўшвацца разл., зак.,
-аецца, -аюцца
павыцярўшваць разлм., зак.,
аю, -асш, -ае, -аюць
разм., зак,
павычвараць
-дю, -деш, -ае, -ёюць
зак., -аю,
навычэрпваць
-асш, -ае, -аюць
павычэрчваць

пагаблявацца зак., -моецца,

-асшся

-аюцца

навыцэджваць

навядзьмарыць разм., зак.,
“ру, -рыш, -рыць, -раць

зак.,

навярпу,

павёроеш, -не, -пем, -пеце, -нуць; павяриўў, -ўла,
-улі; павярпі
павярстаць спец., зак., -ёю,
-деш, -ае, -ёюць
навярцёцца зак., павёрціцца, -цяцца; павярцёўся,
-ёлася, -ёліся
навярэджаны
павярэджвацца кезак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
навярэджваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пнавярэдзіцца зак., -джуся,
-гдзішся [сься], -дзіцца,
-гдзяцца, часцей наверадзіцца
-ДЖу,
зак,
навярэдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей наверадзіць
павяснія
пага пазё, жи. ногі, пбг, на-

гём, пагамі, пагах
пагаблёваны часцей нпагабляваны

пагаблёўвацца пезак., -аец-

ца, -аюцца
цагаблёўваць незак., -аю,
-асш,-ас, -аюць
пагаблявёны і нпагаблёваны

-каў
пнагаворшчыцаразх., -цы, -ц

нагадую,

-ўеш, «ўе, -ўюць

нагаданы
нагадацца
-йюцца

зак,

-аецца,

пагадёнь зак., -4ю, -асш, -8е,
-Аюць

нагадванне [ньне] -пні

незак., -аецца,

нагадвацца

-аюцца

нагадваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
нагаджаныразм.

нагаджёцца разх., инезак.,
пагаджаюся, -дешся (сь.
ся], -децца, -4юцца
нагаджваць разм. незак.
-аю, -асш, -ае, -аюць
нагадзіцца разм., зак., папагбдзішся
гаджуся,
[сься], гдзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца

пагадзіць разм., зак., -ДжУу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць; па-

гадзь
незак., -аю,
нагадбўваць
я
гасш, -ае, -аюць
пагасц -айца, -айцу, -айцаў
,
пагаечны
-аюся,
зак,
пагайдацца
-аецца,
ўсься],
ешся
гаюцца
,
нагайка -айцы, -бек
нагайсёцца разм., зак, д ю-

ся, -бсшся [сься], -4сцца,
гаюцца, часцей нагбйеацца

пагайскі
пагайцы-цаў
пагала прысл.
пагаладёцца зак,
[сься],
гбсшся
-бюцца
пагаласіцца

ся,

зак., пагалашу-

пагалбсішся

гсіцца,

-сяцца

-ёЮся,
-аецца,

-сімся,

(сься],

-сіцеся,
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цеся, -пяцца
пагаманіць

разм.,

зак.,

на-

гамагнд, нагамбпіш, -піць,
-пім, -піце, -няць
паган -па, -не, -паў

пагандлёўваць

разм.

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

пнагандлявёны
зак.,
нагандлявацца
ецца, “лююцца

-лю-

нагандлявёць зак., -дюю,
-шбеш, -лібе, -лююць
паганны
пагапйй разм., -яю, -яі
[яі]
паганйцца зак., -Яюся, -Яешся [сься], -Яецца, -яюцца

паганяць

пагиятацца

цевак., -яю, яеш,

-рышся

-руся,

[сься],

“рыцца, “рацца
к.,
а
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пагатаваны

пагатаваць зак., пагатую,
й
у
т
а
г
а
п
;
ь
ц
ю
ў
е,
-ў
,
ш
с
гў
пагатоўвацца лезак., -аецца, -аюцца
пагатоўваць

пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пагафрыравёпы
нагафрыравёаць зак., пага-

е, “ўюць
фрырўю, -ўеш,.,-ў-с
так

пагахвбсткі заал

нагаціць зак., пагачу, пагаціш,

-ціць,

-цім,

“ціце,

-цяць: нагаціў, -іла, “лі
нагачаны

незак., -аецца,

-Яе, -Яюць
нагар -ру, ры

пнагачвацца
гаюцца

пагаравацца зак., пагарўюся, “ўешся [сься], -ўецца,

-ас, -аюць
нагбом разм., прысл.
пагель спец., -ЯЯ, “лі, -ляў
пагінашне [цьце] -ипі
-аюся,
нагінацца незак.,
[сься], -аецца,
-аешся

нагачваць хезак., -аю, -аеш,

па-гара горн. прыса.
“ўюцца
пагарадзіць

зан.,

пагара-

джу, нагарддзіш, -дзіцьЬ,
-дзім, -дзіце, -дзяць

пнагараць і нагарваць незак.,

адпаведна -ае, -аюць; -ае,

гаюць
пагарлапаніцца

разм.,

зак.,

-пюся, -нішся (сься], -піцца, -няцца

нагариўцца

зак.,

пагбрпец-

ца, -пуцца; пагарпўўся,
-ўлася, -уліся
нагараўць зак. пагариаў,
пагбрлеш, -пе, -цем, -цеце, -пуць; пагариўў, -ўла,
“улі; пагарпі
нагарны
нагарбджапы

нагарбджвацца незак., -аецца, гаюцца
пагарбджваць незак., -аю,
гас, -ае, -аюць
пагарэзаваць і пагарэзнічаць [зы], нагарбзіць
разм.,

зак.,,

адпаведна

“вую, -зуеш, -зус, -зуюць;
пагарэзуй; -аю, -асш, -ае,
“аюць; -Эліў, гЭзіш, -бзіць,

-Эзяць; пагарэзаваў, -ала,
“алі; пагарэзпічаў, -ала,
галі; нагарэзіў, -іла, -ілі

нагарэлы разл.

пагарбць зак., -рыць, -раць

Пагасакі г., м., нескл.
пагасйкскі
магаспадйрыцца разм., зак.,

-аюцца

нагінёць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -бюць

нёгінкам абл., прысл.
абл.,
(раптоўна)
нагла
прысл.
пагладжапны
паглёджвацца незак., -аецца, -аюцца
пагладжваць пезак., -аю,
-асш, -асе, -аюць
пагладзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; пагладзь
паглёбавы
паглёджаны
-аю,
наглёджваць кнезак.,
-асш, -ае, -аюдь
паглёдзецца зак., -джуся,
-дзішся [гвся], -дзіцца,
-дзяцца; паглёдзоўся, -елапаглёдзься
-сліся;
ся,
[цься] і паглядзёцца

паглёдзець зак., -джу, “дзіш,
-дзіць, -дзяць; паглёдзеў,
“ела, -елі; маглёдзь
паглуміцца зак., паглумлібся, паглўмішея [сься],
міцца, -мяцца
наглуміць разм., зак. паглумлі,, паглуміш, -міць,
-мім, -міце, -мяць
пнагаўмдены разм.
паглуха прыся.

паглушиць разлм., зак., -на-

глушў, пагаўшыш, -шыці,
цым, -шыце, -шаць
паглы (раптоўны) аба.
зЗак., -аюся,
паглытацца
[сься], -аецца,
аешся
-дюцца

нагляд -ду, -дзе

паглядаёльпасць [сьць] цю

наглядальнік -ка, -ку, -каў
наглядальніца, -цЫ, -ц
наглядёльніцкі
паглядальны
[цьце] -ниі,
пагляданне
-пняў
наглядацца

незак., -аецца,

-бюцца
паглядаць незак., -бю, -асш,
-4е, -дюць
незак.,

паглядваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паглядзёцца зак., “дкўся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
нагледзіцёся,
-дзімся,
“дзяцца;

-ёлася,

наглядзёўся,

-ёліся; паглядзі”

ся, часцей наглёдзецца
наглядна прысл.
паглядпасць [сьць] -цю
наглядны
наглйдчык [чч] -ка, -ку,
-каў

паглядчыца [чч] -цы, -ц

наглядчыцкі [чч]
наглянцавёны

наглянцаваць

зак.,

-цую,

-аўеш,-цўе, -цпўюць -аю,
наглянцбўваць незак.,
-агш, -ае, -аюць

нагнабние

[цьце]

зні,

-пняў
пагпаіцца [айі] зак., пагиобіцца [ойі], -бяцца; пагпа-

іўся, лася,-іліся
нагнаіць [айі] зак., пагпаю,
-біць,
[ойі],
пагибіш
-бяць), гбім, -біце, -бяць;
пагпаіў, ла,-ілі
пагийны

пагнаць зак., пагацю, ипагбопіш, -ніць, -пім, -піце,
гпяць; пагані
нагнбены

пагибйвапие

[пысе]

-ші

-аняў
пагибйвацца лезак., -асцца,

“аюцца
нагіўты

нагиўцца зак., пу ся, -пёшся [сься], “пёцца, -пёмся,
“іяцёся, -аўцца
пагиўць гак, -пў, -пёш,

-яё, -пём, -няцб, -аўць

пагияеці Ісьці] зак., пагпяту, пагияцёш, -цё, -цём,

паглецяцё, пагпятуць; паглёў, пагняла, -ло, -лі; нагияці
пагнятальпік -ка, гну, -каў
нагнятальны
нагиятанне [пьне] лі
нагнятанца пезак., -йсцца,
гаюцца
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нагнятаць
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зак.,

нагнятаць пезак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
нагода раз.х., -дзе
нагбйсацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца і пагайсацца
нагбііскі
пагбн -ну, -пе, -наў
нагбика -ицы, -цак

пагрувасціцца [сьці]
-ціцца, -цяцца

Пагбрна-Карабахекал аўтанбмная вббласць [сьць]

-асцца, -аюцца
пагрувашчваць лпезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
нагруднік -ка, -ку, -каў
нагрудны

[сьці]

нагрувёсціць

зак,

-йшчу, -йсціш [сьці], -ас-ціць, -йсцяць

нагрувашчанне [ньце] -ші
нагрувашчаны
[пьне]
пагрувашчвание

ші

незак.,

пагрувашчвацца

нагбр'е -р'і [рйі], -р'яў

Нагдрна-Карабахскай аўтапдмнай вобласці

нагбрнакарабахсекі
пагёрнуты

нагружаны

пезак.,

-даюся,

нагорны

пагружацца

нагбртвацца незак., -асцца,

пагружаць кезак., -аЮю, -4еш,
-ае, -4юць
знагрузачны
нагрузіцца зак., пцагружў-

аешся
гаюцца

Пагбрны Карабах Пагбрцага Карабаха
гаюцца

пнагбртваць незак, -аю, -аеш,

-ае, “аюць
пагбткі бат. -так, адз. па-

ся,

Пагбя г., Нагбі [ойі]
-ка,
паграбальшчык

-зяцца
пагрузіць

ску,

-каў
пагрузчыца [шч] -цы, -ц
-аюся,
зак,
нагрўкацца

[сься], -аецца,
гаешся
гаюцца
пагрунтаваны
нагруптаваць спец., зак.
-тўю, -тўсш, -тўе, -туюць

біць, -бяць; награб

паграблены

награвёльпік тэз., -ка, -ку,
-каў

-каў
пагрызёцца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
гасшся
-аюцца
пагрызаць незак., -аю, -аеш,

пагравальшчыца -ды, -Ц

награвянне [ньне] -нні

награвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся

гас, -аюць

-бюцца

награваць незак., -аю, -деш,
-йс, “юць
пагравіраваны

зак,

награвіравйць

-рўю,

-русш, -руе, -руюць
пагранёны
награпіць зак., паграпю,

награпіш, -віць, -пім, -піцё, -няць

награфіць зак., -фліб, -фіш,
ць, -фім, -фіцё, -фяць
награфлёны
награнияць разм., зак., паграшў, паграшыш і иапаграшыць

грэшы:а,

і

пагрэшыць, паграшым і
паграшыце
пагрэшым,
і пагрдшыце, паграшёць
і, пагрэшаць;
“ыла, -ылі

нагрубіць

г

-ка, -ку,

пагрыжнік мед.

-ку,

-ка,

-зіцеся,

-зімся,

зак., лагружу,
пагрузіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць
нагрузка [ска] -зцы [сц],
-зак
пагрузчык [шч] -ка, -ку,

гкаў
награблльшчыца -цды, -ц
награбанне [ньне] -ині
награбацца кезак., -бецца,
гаюцца; награбайся
награбйць незак., -ёю, -аеш,
-дс, -йюць; паграбай
паграбіць зак., -длю, -біш,

пагравальны
пагравальшчык
-каў

-аецца,

[сься],

нагрузішся

-зіцца,

гботка, -тцы [цц]

[сься],

паграшыў,

нагрубіяпіць

разм., зак, адпаведна па-

грублію, пагрубіш, -біць,
-бім, -біцё, -бйць -и1ю,
“піш, -ніць, -пяць

нагрызены
нагризці [сьці] зак. -зУ,
-зяце,
-зёш, -зё, -зём,
-зўць; пагрыз, пагріызла,
-лі [зьлі]

разм»
[сьці]
пагрызціся
зак., -зўся, -зёшся [сься],
-збцца,

-зёмся,

-ЗЯЦёСЯ,

-зўцца; нагризся [сься],

пагриалася, -ліся [зьлі]
нагрымёць разм., зак. Ба-міць,
-міш,
тгрымлю,
гмім, -міцё, -мяць
пагрыміравапы
нагрыміравёцца зак., -рўюся, -рўсшся [сься], -рўецца, “руюцца
пагрыміравёць

зак. -рую,

-“рўсш, -рўе, -руюць

пагрэбены
нагрбці [пд] зак., паграбу,

-ббш, -08, -бём, -бяце,
-аўць, паўроб, пагрэбла,

пагрэблі

нагрібціея [цц] зак., пагра-

буся,-бёшся [сься], -бёцца, -бёмся, -бяцёся, -буцца; нагродся, [мс], пагрэблася, пагрэбліся
пагрэтасць [сьць] -цю

нагрэты

пагрэў ву, -две, -Зваў

пагрэцца зак., -Зюся, -Зеш-

ся [сься], -зецца, -зюцца
нагрэць зак., ло, -Зеш, -эе,

-мюць

нагублйць разх., зак. -яю,
-Ясш, -яе, -Яюць
нагўл -ду, -ле
пагўльвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся
гаюцца
-аю,
незак.,
пагўльваць
-асш, -ас, -аюць
пагўльты
нагуляны
-яюся,
зак.,
пагуляцца
[сься], -яецца,
яешся
-яюцца
нагуляць зак., -яю, -Ясш,
-яе, “яюць
нагусці (сьці] разм., зак.,
пагудў, -дзёш, -дзе, -дзём,

-дзяцё, -дўць; пагуў, пагула, -ло, -лі; пагудзі

пагўшкацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
пагцяёда [хц] мед., -дзе

нагіиркацца разх., зак., -аюся, -асшся (сься], -аецца,

-аюцца
пагбтулькі разм., прысл.
над прыназ.

.
надабалбнны
надабраць разх., зак., над-

бярў, -рэш, -рэ, -ром, падберацё, цадбярўць
падавацца незак., падаюся,
[сься], -аёцца,
габшся

габмся, -аяцбся, -аюцца
падаю,
надавёць незак,
“абш, -аб, -аём, -аяцё,
гаюць

падагнўты разл.

падагиўць разх., зак. “ліў,
-пёш, -пё, -пём, яце,
аіўць
пнададзепы
пададраны

пададрацца разм., зак., пад-

дзярэцца [дзьдзя], -РУЦца

,

пададрйаць зак., паддзяру
[дзьдзя], -рэш, -рэ, “ром,
паддзяруць
паддзерацё,
і паддзёрці
,
надазёрны

падаіць [айі] зак., падаю,
падбіш [ойі], -біць, -бім,
біце, -бяць; падбй і падаі
падаклярбўваць разм., зак.,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

падакбиніе [пыгі] -ка, -ку
-каў
падакошіы

паддзяўбаць

а0б

надакучаць

ААААЯ

АААААААА
АМАЫРНРХАХЙХЁХЙХЙНЙЛДЛААЧЭДЭМЧМДДМАА

-4ю,
,
“ші,

незак,
надакучаць
-беш, гае, -аюць
надакўчванне (шые]
-нняў
падакўчваць незак,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

надакучліва прыса.
падакучліваець [сьць] -цю
падакучлівы

надакучыць зак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць; падакўч
падалейі падалёй прыся.
падённе [нье] -ині
падарйацца лпезак., -асцца,

падброўны
падбрўшцыагат.
падбудаваны і надбудбвапы
падбудавёць зак., -дую, -дў-

сш, -дуе, -дўюць

падбуддва -ове, -оў

надбудбвачны
падбудоўвашне [ньпе] -ші,
ашяў
падбудбўвацца хезак., -аецца, -аюцца
надбудоўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

-юцца

надбудбўчы
падбярэлсны

-вёмся, -вяцёся, -вуўцца

падвёдамасны
падвётраны часцей павётрапы
падвёчар прысл.
падвівацца незак., -ёсцца,

падараць разл., незак., -ёю,
-асш, -ёс, -4юць; падарай
надарвёнасць [сьць] -цю
падарваны
-вуся,
зак,
падарвацца
-вёцца,
-вёшся [сься] ,
надарваць зак., г8Ў, -вёш,
-зё, -вём, -вяцё, -вуць
-рыцца,
падарыцца зак.,

,
надару,

ца
ац
“р
падарыць

назак.,
дбрыш, -рыць, -раць; на-

дары

падасланы
падаелёць разм.,

зак.,

па-

дашліб, -лёш, -лё, -лём,

-ляцё, -лбць; надаелаў,
-йла, -алі; падашлі
падаеббасны
надаставаць зак., -таію, -та-

ёш, -таё,

-таём,

-таяцё,

-таюць

падаўбень -бия, -бпі, -бняў

падаўжэй прысл.
падёць зак., падаём, надасі,
-даець

[сьць],

“дадзім,

[сьце], “дадуць;
“дасцё
падаў, падала, -лб, -лі;
падай
падбавачны
падбавіць зак., -аўлю, -авіш,
-двіць, -авяць; падбавіў,
-іта,-ілі; надбаў
надбарбдпік бат, -ку
падбаўка -аўцы, -авак
надбаўлены
надбаўляцца пезак., -лясц-

ца, -лЯюцца
надбаўлйць пезак.,
-йю,
-ясш, -Яс, -Яюць
падбаць разхм., зак. -ёю,
“ёеш, -йс, -бюць; падбаў,
-йла, -іпіз падбай

надбіваше [ньне] аші
падбіваць пезак., -ёю, -асш,
-ае, “оць
падбіраць разм.,
пезак.,
-бю, -асш, -йе, -аюць
падбіты
падбіўка “іўцы, “вак
падбіць Вак., падаб'ю, -б'ёш,
-б'ё, сб ём, -б'яцё, “б'юць,
падбі
падблбчны

надбрбўе алат., -оўі
-бўяў

Іўйі],

падвае прысл. і надвбе
падварбтия -пі, -няў

гаюцца

падвіваць незак., -ёю, -асш,
-де, -дюць
падвіты

надгарэць зак., -рыць, граць

надгінапца лезак., -бецца,
гаюцца
надгінёць незак., -ёю, -йеш,
-ае, -аюць
падглёбавы
надглёджаны
падглёдзець зак.,

джу,
“ёдзіш,
-ёдзіць,
“дзяць; падглёдзеў, -ела,
-елі

надгабтачны
падгабткавы

падгаляд -ду, -дзе

надглядёцца негак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
надглядаць
“сш, -ёе, -Яюць
падглйдчык [чч] -ка, -ку,
“каў.
падгайдчыца [чч] ЦЫ, -Ц
надгніваць незак., -ёс, юць
надгцісці [сьці] і надгніць
-6,
Зак., для абодву?
гіоць; падгніў, -ілё, -ілд,
зілі

падвіць зак., падаў, гўбш,

надгбрны
надгрўдны

падвіў, падвіла, -лб, лі;
падві
надвбёблачны
надвбдны
надвбе прысл., часцей надвае
надвбр прысл.

падгрызёць

-ўб, -ўбм, -ўяцё, -ўюць;

падвбрак (двор) -рка, -рку,

“ркаў

надвбр'е -р'і [рйі]
надвбриы
надвбсень разм., прысл.
надвбчніца анат., “ды, -Ц
надвбочны
надвыш абл., прысл.
надвязаны

надглб-

-4ю,

незак.,

-аеш, -ае, -4юць

надгрызены

падгрызці [сьці] зак., -зУ,
-зёш,

-зе,

“зяцё,

-зём,

-зўцьў, падгрыз, надгрызла, -лі [зьлі]
наддаваць незак., -даю, -даёш, -даё, -даюць
пнаддадзены

цаддаткі уст., -каў, адз. паддатак, -тка, -тку
паддаць разл., зак., -дам,
-дасі, -дйсць [сьць], -да-

дзім, “дасцё [сьце], -да-

дуць; паддаў, паддалі, -ад,

надвязаць зак., падвяжу,
-жкам,
падвяжаш, -жа,
-каце, куць
надвязвание [пьпе] -ші

паддзвяршя [дзьдзьвя]

надвязвацца хезак., -асцца,

пнаддзёрці

“аюцца
падвязваць

пезак.,

-аю,

“аеш, -ас, -аюць

падвязка [ск] -зцы [сц],
гзак
падвячбрак
-рка,
-рку,
“ркаў.
падвячбркавы
надвячбркам прысл.
надвячэриі
падгаблёвапы і надгабляваны
надгаблёўваць незак., -аю,
-асш,-ас, -аюць
падгабляваць зак., -ліюю,
-лідс, -люе, -лююць
надгаладзь разм., прысл.
падгараць і надгарваць хкезак., адпаведна -Ае, -мюць;
“ас, -аюць
падгартёнпік
[тыні] -ка,
“ку, -каў
надгартанны

-лі; наддёй
Палдзвіние [дзьдзьвіцьне]
гні
Ідзьдзе]

паддзяру, -дзярэш,

рэ,

-дзяруць;

зак.,

-дзя-

паддзёр,

паддзёрла, -лі, часцей пададраць
паддзёўбвацца [дзьдзё] не-

зак., -асцца, -аюцца

пе-

наддзёўбваць [дзьдзё]

зак., -аю, -асш, -ас, -аюць

наддзірацне [дзьдзі] [пьпе]

ші
наддзірацца [дзьдзі] разм.,

незак., -асцца, -бюцца

наддзіраць [дзьдзі]

разх.,

незак, -4ю, -бсш, -4е,
-юць
наддзяўбаны [дзьдзя]
([дзьдзяўпці] і
наддзяўбці
наддзяўбаць

[дзьдзя]

зак.,

адпаведна -бУ, гбёш, -бё,
-бём, падзеўдяцё, падзяўбўць; паддзёўб, пададзяўбла, -лб, -лі; паддзяўбі;
гаю, -асш, -4е, -йюць; над-

надкусваць

Адт

паддолзьны

Р

Р

дзяўбаў, гала, -йлі5 паддзяўбай
падддльны
над!'ёдзены
пад”ёсці [сьці] зак., пад'ём,
пад!'ясі,, пад ёсць [сьць],
над'ядзім,, пад'ясцё (сьце],

пад'ядуць;

пад'ёў,

“бла, гёлі; пад'ёзе і над бш
над'ёхаць разх., зак., пад'ё-

ду, -дзеш, -дзе, -дуць

-аліць,

зак.,
паджаліць
-аляць
падан,
зак,
наджаць

нёш, -ше, сём, -няцё,
нуць; падкаў, -ала, -ёлі;
падажці

наджгаёць [выбузн., г] разм.,
зак., “аю, -аеш, -ае, -Аюць
падзвычай і падзвычайна
прысл.
падзвычайнасць [сьць] -цю

надзвычайны
падзейна прысл.
надзёйнасць [сьць] -цю
надзёйны
надзёд -лу, -ле, -лаў
падзёлены

надзёльны гіст.
падзём'е жгі [міі]
надзёмны
надзяру,
зак.
надзёрці
-рёш, -рэ, “ром, надзерацё, падзяруць; надзёр,
падзёрла, -лі; надзяры,
часцей надраць
падзёты
надзёцца зак., гёнуся, -ёпешся [сься], “бнецца, -ёнуцца
надзёць зак., надзёну, -неш,
-пе, -нуць
падзёя -ві [ейі], -ёй
надзённаець [сьць] -цю

надзённы
надзёншчына разм. -пе
падзёрты часцей надраны
падзёўбаны
-аю,
надзёўбваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
падзіва разм., прысл.

надзір
ір. астр., “ра, -ры, -раў
надзірацца незак, -ецца,
-моцца
падзіраць незак, -Аю, -аеш,
-4е, “аюць
нёдзіць рыб.,

незак.,

па-

джу, падзіш, -дзіць, -дзяць

падзьмўтаець [сьць] разм.,
-цю
надзьмуты

-мўся,
зак,
надзьмўцца
-мбшся [сься], -мёцца,

-мўцца;

-мёмся, -мяцёся,

падзьмуўся, -улася, -ўліся; надзьміся
падзьмўць зак., -му, -мёць
-мё, гмём, -мяцё, -муць;

надзьмўў,
падзьмі

-ўла,

-ўлі;

падзізбацца разм., зак., -аюся, -асшся (сься], -аец-

ца, -аюцца
надзюбаць разм., зак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
надзяванне [цьце] -нпі
падзяваны разм.

надзявёцца незак., -аюся,
-аецца,
(сься],
-дешся
-бюцца

надзяваць пезак., -ёю, -беш,
-4с, -бюць
надзялённе [ньне] -цні
падзяліць зак. падзялі,

надзёліш, “ліць, -лім, -лі-

це, -ляць
падзяляцца незак., -ЯЮСЯ,
-Яешся [сься], -йецца,
-яюцца
падзяляць незак., -Яю, -яеш,
-Яе, -яюць
падзяўбаны
цадзяўбці [пці]

ёі падзяў-

баць зак., адпаведна -бў,
-бёш, -66, -бём, падзеўбяцё, падзяўбўць надзёўб,
надзяўбла, -лб, -лі; надзяўбі; -аю, -аеш, -ае,
-йюцьў гаў, гала, -йлі; па-

дзяўбай
падзяўбціея [пці] і падзяўбіцца

зак,

“бёшся

адпаведна

[сься],

падзівачыць зак., -чу, чыш,

-буся,

вішся [сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца
падзівіць разм., зак., падзіўліо, падзівіш, -віць,
-вім, -віце, -вяць
падзімальны
-ка,
-ку,
падзімальшчык
-КАў

ся, -лбся, -ліся; падзяўбі-

-чыць, -чаць
падзівіцца (з каго-чаго)
зак. надзіўлюся, падзі-

надзімальшчыца -дЫы, -Ц

надзімапасць [сьць] -цю

надзіманме [чые] -ші
надзіманы
-аЮюся,
надзімёанца пезак.,
ешся.
“юцца

[сься],

-асцца,

надзімаць зезак., -810, -йеш,
йе, -дюць

“бёцца, -бёмся, падзеўбяцёся, падзяўбўцца; шпадзёўбся [пся], падзяўбла-

ся; -аося, -дешся [сься],
“аўся,
-йюцца;
-бецца,
-блася, -аліся; падзяўбайся
падіндывідуальны
падкаваны [тк]
падкаваць [тк], зак. падку, гуёш, губ, -уём, -уяцё, зуюць; ладкаваў, -ала,
-ёблі; падкуй
[ы]
надкалёшцк [тк]
апат., -ка, -ку, -каў
надкалбішы [тк]
падкалбцца [тх] зак., надкблецца, -люцца; падкалоўся, -блаея, -бліся

падкалоць [тк] зак., падкало,
падколеш,
“бле,
“ёлюць; падкалоў, “бла,
-блі; падкалі
надкананы [ті]
падкапаць [тк] зак, аю,
меш, -4е, -йюць
падкасіць (тк] зак, падка-

шў, падкдсіш, -гіць, -гім,
-сіце, -сяць

падкаецявя

[(ткасьця]

падкаасаваець [тк]
-цю
надкласавы [тк]

[сьць]

падкабены[тк]

зак.,

падклёіцца [тклей]
“біцца, -ёяцца
[тклейі],
надклёіць

зак.,

ёю, -біш, -віць, -бяць
надклёйвашне [тк] [мьне]
“нні
надклёйвацца [16] незак.,
-аецца, -аюцца
незак.
падкабйваць [тк]
-аю, -асш, -ае, “аюць

надклёйка [тк] -ёйцы, -ёек
[цьне]
надклёпванне [тк]
-нпі

надклёпвацца [тк] тэз., не-

Зак., -асцца, -аюцца

надклёпцваць

[тк]

незак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

надклёпка [тк] -пцы, -пак

падключіічны [тк] анат.

надкляланы [тк]
надкляпёць [тк] зак., над-

кляплю, надкабплеш, -ле,
-лем, -леце, -люць ё -йю,

-бсш, -8е, -4юць; падкля-

паў, -ёла, -ёлі; падкляплі
ў надкляцай
надкдл [1к] -лу, -ле, -лаў
надкблаты [тк]
[пьне]
надкдлванне [тк]
-ші
надкблвацца

[тк]

незак,

-аецца, -аюцца
незак,
[тк]
надкблваць
-аю, -асш, -ае, “аюць

надкбпваць [тк] мезак., -аю,

-асш, -ас, “аюць
ы,
-ц
і]
ьп
[с
к]
[т
а
ц
і
п
с
б
к
д
а
п
-ц
падкбенічны Ггк] [сьпі]
падкбены [зк]

незак,
падкбўвацца [тк]
гаецца, -аюцца
незак,
[тк]
надкоўваць
гаю, -асш, -ас, -аюць
падкбшваць

[тк]

незак,

гаю, -аёш, -ас, -аюць
надкрійлы [ткр] зава, -лаў,

адз. падкрылё, -лб і пад-

кріялле [льле], 2б., -ллі
падкўе [тк] -су, -се, -саў
надкусапы [тк]
[пьпе]
надкусванне [тк]

ті

падкусвацца

[тк]

незак,

гасцца, -аюцца
к»
зе
пе
к]
[т
ь
ц
а
в
е
ў
у
пад
гаю, -асш, -ас, -аюць

надрыўца

А08

АА
МАМА
надкусіць

падкусіць [тк] зак, падку-

шў, падкусіш, “сіць, -сім,
-сіце, -сяць

падкўшаны [тк]

падлабкбвы [пк] апа”.
надзаманаець

[сьць]

-цю,

часцей падлбмлепасць

падламацы і мадлбманы,
надабмлены
падламацца зак, падламшося, пнадлбмішся [сься],
міцца, -мяццаў надламаў,
ся, -ёлася, -аліся
падламаць зак. падламлю,
пнадлбміш, -міць, -мім, -міцо, -мяць; падламаў, -ёла,
-ёлі; падламі
падланётачны анат.
надліваць хезак., -йю, -ёеш,
-йе, -аюць
падалью,
гак.,
падліць
-льёш, гльб, -льём, -лья-

цё, “лыбць і падлію, -лібш, -ліе, -ліём, -ліяцё, -ліюць; падліў, надлілё, “лб,
глі; падлі, падліце
надлёб'е -б'і [бйі]
падлббны

вадлбм -му, -ме
надлбманычасцей надламаны

падлбмленаець [сьць] -дю і
надламанасць
надабмлепы часцей шадламаны

надлбмліванне [цьне] і надлбмванне [цьне] для абодвух -пі
надлбмлівацца і надабмвацнезак.,

для

абодвух

[сься],
-аешся
-гаюся,
-аецца, -аюцца
надлбмліваць і падлбмваць
незак., для абодвух -аю,
-асш, -ае, -аюць
падлўбаць абл., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падлупіць зак., падлуплю,
надлўпіш, -піць, -пім, -пі-

це, -пяць
падлўнлены

надлуплівацца уезак., -аец-

ца, -аюцца
надлаўпліваць незак.,
-асш, -ае, -аюць
падмагілле
-яляў

[льле]

надмагільты
мадмеёрна прысл.
надмёрнаець ўсьць]
надмёрны

-аю,
-ллі,

-цю

надмурбўка -бўцы, -бвак
паднацыянальны
падпёманскі

наднырачнікі апат.,

-асцца,

-аюцца

пнадбйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
надбмнік -ка, -ку, -каў
пнадбмніца -цы, -ц

адз. падпірачиік, -ка, -ку

надшрачинм апат.
надбба абл., разм., -бо
падбены
надбечы разм., прысл.
падбй -бю, -бі [ойі], -бяў

“асцца,

падбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
надбўга прыся.

падпаліць [тп] зак., надпа-

лід, падпаліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць
надиалубны [тп]
незак.,
надпальваць [тп]
-аю, -аеш, -ае, -аюць

падпарбцца [тп] зак., пад-

пбрацца, -руцца

зак.,

падпарбць [ти]

над-

пару, надпбраш, -ра, -рам,

-раце, -руць

падпартыішасць
[сьць] -цю
надпартыйцы [110]
надперанбссе [тп]

[тп]

[та]

[сьсе]
незак.,

-ёецца, -бюцца
падпіваць (1п] незак., -ёю,

-деш, -ёе, “юць
надпіл [тп] -ду, падпілавёны 1”

надпілаваць [та] зак., над-

пілўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
вадпілбўвание [тп] [ньпе]
-нні
надпілоўвацца [тп] незак.,
-аецца, -аюцца
незак.,
падпілоўваць [тп]
-аію, -асш, -ае, -аюць
падпілбўка [та] -ўцы
пёдпіе ]тп] -су, -се, -саў
падпісаны [тп]

падпісаць Іта] зак., падпі-

ў, падпішаш, -ша, -шам,
-цаце, -шуць
падпісванне [та]
[пьпе]
ні

падпісвацца
[та]
незак,
гаецца, -аюцца
падпісваць [тп] кезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
падпіска (тп] -пісцы, -пісак
падпіснія ўтп]
падпіты тп]
падпіць [тп] зак., падап'іо,
-гбш, -п'ё, -гём, -п'яцё,
агюць: надпіў, падпіла,
-лё, -лі; надпі
падплёчча [тп] анат., -ччы,
падибймавы (тп]
надпбраты
іё
пнадпбраны

[тп]

падпдорвацца

[тп]

незак,

[тп]

зезак.,

-аецца, -аюцца

надпбрваць

-бяць

і

надрабіш,

надрабляцца незак., -Яецца,
яюцца

-ччаў

-каў,

де,

надрабайць

надбрвацца незак.,
-аюцца

пнадпівацца

надпятачны [10] анат.
падрабіць зак., падрабаў,
падрёбіш, -біць, -бім, -бі-біць, -бім, -біце, бяць

надбмия
пнадбрацы

анат., -ссі

падабкцевы

ца

надбйвацца незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

-яю,

Незак,

-яеш, -яе, -яюць і надроб-

бліваць

надрабнёны
падрабпіць зак., падрабпію,

падрббпіш, -піць, -цім,
-піце, -няць і падрабніш,
гііць, -цім, -піцё, -пяць
падрадкбвы к]
надраены хар.
падразанне [пьпе] -ипі і
падрэзванне
падразёцца пезак.,

-асцца,

-юцца і надрбзвацца
надразаць незак. -4ю, -беш,
-де, -бюць і надрэзваць

падраіць[айі] зак., надраю,

-аіш, -біць, -ёяць

надрайвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
незак,
падрайваць

-асш,-ае, -аюць
надранішніразм.
надранне [ньне] разл., -нпі

падраны і надзёрты
надрапаны
надрапаць зак., -аю,

-аеш,

-ае, -аюць
-аю,
незак.,
надрапваць
“аеш, -ае, -аюць
надрацца зак, надзярўся,
-рэцца,
“рэшся [сься],
-рёмся, надзерацёся, падзярўцца; падраўся, -ёлася, -іліся
надраць зак., надзярў,-рэш,
“рэ, -ром, падзераце, падзяруць і надзёрці
надрббка [пк] -бцы [пц]
падроблены

падрббліванне [пьпе] -ппі
падрббліваць кнезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць,

часцей

падрабайць
падрукаванне [пьпе] ші
падрукавіны
надрукавацца зак., -куюся,
зіўсшся [сься], -кўецца,
-куюцца
падрукаваць

-ку,

зак.,

-кўеш, -кўе, -кўюць
надрывінние

[пьне]

-нні

падрывацца незак, -дюся,
-аецца,
[сься],
“ешся
-поцца
падрываць гезак., -4ю, -4еш,
-4е, -ёюць

надривіста прыс.
падривісты
зак.,
разхм.,
падрыжацца
з-ухся, -нышся
[сься],
зкыцца, -кымся,
ся, -кйцца
падрыў -ыву, -ыве
падріўна прысл.

-кыцё-

пасздзіць
АА

а09

надрыўны
А

падсяканпе
ші

падрыўпы
падрэберныанат.

[іс]

надрэз -зу, -зе, -заў
падрэзаны
падрэзаць зак, падрэ,

[тс]
надеякёацца
гаецца, -бюцца

рэж
падрэзванне

падсс ячы

-шні,

часцей надразанне
надрэзвацца незак., -аецца,

гаюцца, часуей надразёцца

падрэзваць
“аеш, -ае,

-аю,

незак.,

-аюць,

часцей

падразаць

падрэсіраваны
падрэсіраваць разм.,

зак.,

-рўю, -рўеш, -рўс, -рўюць

падрэчны

пнадрэчча -ччы, -ччаў
надсёкчы [те] зак., падся-

кў,

падсячэш, 15, -чом,

падсечацё,

незак.,

надсякўць;

падсёк, падсёкла, -лі; падсяч, часцей надсячы

падсгёчаны [тс]
падсёчка [тс] -чцы [пд],
-чак
цадсківічны [тск] анат,
надскўрка (тск] слец., -рцы
,
к.
за
.,
зм
ра
с]
(т
ць
пу
бх
дс
на

-пе, -нуць; надсбх, -хла,
-хлі
падставіць [тот] зак., -аўлю, -йвіш, -авіць, -авяць

-ёўцы,
[тст]
падстаўка
-авак
падстаўлены[тет]
надстаўляцца [тет] незак,
-яецца, -яюцца

[тс] зак., падсякў, падсячэш, -чэ, -чом,
падсякуць;
надсечацё,

падсёк, падсёкла, -лі; надсячы і надсекчы

пёдта [тт] прыся.
надтачыць [тт] зак., падтачу, падтдчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
падточаны [17]
[цьце]
надтбчванне [тт]
-нці
надтбчвацца

[11]

гаецца, -аюцца
падтбчваць [тт] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
надтбчка [17] -чцы [ца],
-чак
падтрэсиуты [тт]

падтрэснуць [тт] разх., зак.,
-пе [сьне], -пуць
падубіць зак., падублі, на-

дўбіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
надўблены
падўльнік ваен., -ка, -ку,
-каў
падўльны
надўм-му, -ме
надуўмапа прыса.
надўманаець [сьць] -цю
надўманы
зак.,
надўмацца
гаешся [сься],

-аюся,
-аецца,

незак,

падурыць разм., зак., паду-

гаю, -асш, -ае, -аюць

незак,
падстрыгаць [тст]
-ёло, -деш, -4е, -аюць
падстрыгчы [хст] [хч] зак»
падстрыгў, падстрындш,

-дЭ, снбм,

-кацё,

пад-

стрыгуць

надстрижаны [тет]

падеылёцца

[зс]

незак.,

гаецца, -аюцца
ю,
-й
,
к.
за
не
с]
[т
ь
ёц
ыл
дс
на
гасш, -4с, -ёюць

надсіпани [тс]
надсіпацца [тс] зак., -плец-

ца, -плюццда

[те]
падсыпёцца
гаепца, -аюцца

незак.,

,
яю
-п
,
к.
за
с]
[т
ь
ац
ып
дс
па
-плеш, -дле, люць; Падсып
падсыпаць [тс] незак. -4ю,
-беш, -4е, -аюць

надсыпка [тс] -пцы, -пак

падчасаць [чч] зак., надчашў, падчэшаш, -ша, -шам,
-шаце, -шуць
[пьше]
падчзеванце [чч]
-нпі
пезак.,,
[чч]
падчэсвацца
гаецца, -аюцца
незак.,
[чч]
пнадчэсваць

незак.

-аюцца
падўмаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюдь
надўмвацца незак., -аецца,
-аюцца

надстругваць [тет]

падчасапы і надчэеацыўчч]

-деш, -4с, -юць

незак,
надстаўлйць [тст]
-Яю, -Яеш, -яе, -Яюць
падстаўны [тст]
надструганы (тст]
зак.,
]
ст
[з
ь
ац
уг
тр
дс
па
-4ю, -йеш, -ае, -йюць
падстругвацца (тст] гезак.,

гаецца, -аюцца

надчалавёк [чч] -ка, -ку,
-гкаў
надчалавёчы [чч]
падчарэўны [чч] анат,

надсякаць [тс] незак., -ю,

-каш, -жа, -жуць; нпад-

[ньне]

[цьне]

надўмваць незак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
падўмлівы

ру, падўрыіи, -рыць, “рым,
-рыце, -раць
падурэцца рагм., зак., -5юся, -бешся [сься], -зецца,

-боцца
надушаны

,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
ш
ў
д
па
-ае, -аюць
надушицца зак., падушўся,
падўшышся [сься], -шыц,
Я
С
О
Ц
Ы
Ш
,
я
с
м
ы
ш
,
ца
,
-пацца
падушУу,
зак.,
падушиць

падўшыш, -цыць, -шым,
-шыце, -шаць

падфіль [7ф] тэх. -ля, глі,
-ляў

,
л.
аг
за
е]
ьц
[с
х]
[т
е
ц
с
б
в
х
д
а
п
ці
надхмар'е [тх] -р'і [рёі]
падхмарпы[1х]
падхрастбчліца [тх]

-ды, -ц

анат,

-аю, -аеш, -ас, -аюць
падшахтавы [тт]
падшывённе Іш [ньне]
-цні
надшывацца [тш] пезак.,
-дсцца, -ўюцца
тш] незак.,
надшываць
-аю, -бсш, -ае, -ёюць

надшіяты (тш]
[тш]
надшяўка
-ывак
падшйць

[тш]

-ыўцы,
зак., -йю,

меш, -ме, -ыюць;
ляда, -млі; падшый
зак.,

падыктаваць

-иў,

-тўю,

-тўеш, -туе, -тўюць

надыктоўваць

кезак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць

надымёць зак., -міць, -мяць;
-мёў, -мёла, -мёлі
надыміць зак., -мліб, -міш,
гміць, -мім, -міцё, -мЯць;
“міў, -міла, -мілі
надымлепы
падыеці [сьці] зак., надыдў, падыдзеш, -дзе, -дзем,

-дзеце, дуць;

падышоў,

-шла, -шло, -шлі
-аюся,
зак.,
надыхацца
гаешся [сься], -аецца,
гаюцца
надбіхаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
надыход -ду, -дзе
,
кУ
-Д
,
к.
за
не
ь
іц
дз
хб
ды
на
гдзіш, -дзіць, -дДзяць
надыхбдзячы

падэбаширыць разм., зак.
гру, -рыш, -рыць, -раць
,
ш
е
а
,
ю
а
,
к.
за
не
ь
ц
а
д
я
'
д
а
ц
-йе, -дюць
пад'язычныапат.
пабдак разм., -дку [тк]
паедзь -ддзю [дзьдзю]
набэд -ду, -дзе [зьдзе]
паёбздам прысл.
пабзджаны [ждж]
.,
ак
ез
ин
]
ж
д
ж
[
а
ц
ц
а
в
ж
д
набз
-асцца, -аюцца
пабзджваць [ждж]

незак,

гаю, -асш, -ае, -аюць
»
м
з
а
р
]
зі
ьд
[з
а
ц
ц
і
пабздз

ш
і
з
д
],
зк
кд
Гг
я
с
у
ж
д
,
к.
за
ся [сься], -дзіцца, -дзяц-

ца

У
і
й
д
,
к.
за
]
зі
ьд
[з
ь
ц
і
з
пабзд
[зьдзі],
-дзіш
[ждж],
-дзіць, -ДзЗЯЦЬь

аі0

назапрашаць

езпік
на
Л
А

набзцік [зьні] спарт., заал.,
-ка, -ку, -каў
набзніца [зьні] спарт., -ЦЫы,
-ц
пабзпіцкі [зьці]
пабзпіцтва [зьші] набзиыразл.
пабсці [сьці] разм. зак.»
паёсць
паясі,
паём,
[сьць], паядзім, наясцё

гасшся
гаюцца
пажлўкціць

паёбла, -лі; наёбш ёі паёж
паёсціся [сьці] зак., пабм-

ная:бвачны

паёў,

паядўць;

[сьце],

ся, паясіся, пабсда, наядзімся, паясцбся

[сьце],

паядуцца; паёўся, наблася: наёбшся [сься] і паёжся [сься]
наёхаць зак., паёду, -дзеш,

ў
-маў

ЦЬ
АЎ
аб
“Д
паём пайму,

-ме,
наёмнік -ка, -ку, -каў
наёмніца -цы, -ц
паёмніцкі
паёмніцтва -ве
наёмны

“рую, -рўеш, -руе, -рўюць;

-чу, -чыш, -чыць, -чаць
нажаваны і нажбваны
пажавацца зак., нажуюся,
-уёшся
[сься], -уёцца,
гуёмся, -уяцёся, -уюцца
нажаваць
зак.,
нажую,
“уб,

-уём,

пажні

зуяцё,

-аю,
,

нажбвапы часуей пнажавамы
пажбвы
нажбўвацца незак., -аецца,
:
гаюцца

-аю,
пезак.,,
пажбўваць
-асш, -ае, -аюць
пая:ібўка -оўцы, -бвак
пажурицца зак. пажуруся,
пажўрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца
ашяў

нажабраваць і разм. пажабрачыць зак., адпаведна

“уеш,

нажаўкчаны
налілукчваць хезак.,
-асш, -ае, -аюць
пажиціия-ц ё -цаў

нажывённе

-рўецца, -руюцца

-кчу,

зак.,

-кціш, -кціць, -ЕЦяць

нажыва -ве

пажабравіны
пажабравацца разм., зак.,
-руюся, -рўешся [сься],

-асцца,

[сься],

нажывацца

[нье]

-шні,

незак., -аюся,
-ёецца,

[сься],
-ёешся
-аюцца
нажываць незак., -аю, -4еш,
-де, -4юць
цажын -пу,
нажыцёцца незак., -аецца,
-йюцца

пажынаць незак., -4ю, -аеш,
-йе, -4юць
нажыравацца разм., зак.,

“руецца, -руюцца

пажырацца разм.,
-ёюся,
-аешся

незак.,
[сься],

-аецца, -аюцца
нажыраць
разл.,

-бе,

незак.,
-4, -деш, -йе, -4юць
пажытак разм., -тку, -ткаў

пажаліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца

пажыўны і нажытніи
нажыцца зак., пажывўся,

уюць

нажавы

нажадзібб
“баў

заал., -ба,

пажартавацца разм. зак.,
“тўюся, -тўешся [сься],
“тўецца, -туўюцца
пажартаваць разм,
зак.,
“тўю, -туеш, -туе, -тўюць
пажаты
пажаўціць разм., зак, па-

жаўчу, пажоўціш, -ціць,

-цім,-ціде, -цяць
нажахацца разм., зак., -аюся, “аешся [сься], “Асцца,

“аюцца
пажахаць, разм
з ., зак., -а,
-ёсш, -йе, -аюдь
пажацца
зак.
нажпўся,
-пёшся
сься], “нёцца,
“нёмся, -пяцёся, “аўцца
пажаць зак. вайшў, -нёш,
“16, -нём, -пяцё, -иўць
пайдак “кў
паждачны

нажаўкціцца пажаўктацца
разм.,
звак.,
адпаведна
-кчуся, -кцішся
[сься],
“кцідцца, -кцяцца; -аюся,

нажыты

-вёшся

[сься],

-вёцца,

-вёмся, -вяцёся, -вуцца
пажыць зак., нажыву, -вёш,
-вё, -вём, -вяцб, -вўць
пажэрці разм., зак., цпажа-

ру, -рэш, -рэ, -рбм, -рацё,

“Ьуць,
пажэрціея
жаруся,
“рэцца,

“руцца

разм., зак., па-рэшся [сься],
-рдмся,

-рацёся,

назабіваць зак., -аю, -асш,
-4е, “ўюць
пазавбрваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пазавбстрываць захк., -аю,
-асш, -ас, -аюць
назавўчваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
пазавязваць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
пазагапйць зак., -Яю, -ясш,
-Яс, -Яюць
назагінаць разы., зак., -4ю,
-4сш, -йс, -фюць

-аю,

зак.,
назагбртваць
-аёш, -ае, -аюць
пазад прысл.

пазаймаць зак., -аю, -ёсш,
-йс, -аюць
пазаказваць зак., -аю, -аёш,
-ае, -аюць

зак.
назакантрактбўваць
-аю, -асш, -ае, -аюць

-ёю,

вак,

назаключаць ,

-деш, -ас, -бюць

назакбпваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

назакбчваць зак., -аю, -аеш.

-ае, аюць

назакрўчваць

зак.,

-аю,

гаеш, -ас, -аюць
назакрываць зак., -аю, -беш,
-4е, -аюць
пазакўпліваць і пазакупляць зак., адпаведна -аю,
-аюць; -яю,
-асш, -ае,
-Ясш, -Яе, -Яюць
пазалізаваны лікге.
пназалізавацца зах. і невак.,

-зуецца, -зуюцца

назалізаваць

зак. і незак.,

-зую, -зуеш, -зуе, -зўюць
назалізацыя -ыі [ыйі]
назалічваць іё пназалічаць
зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, “аюць; -ёю, -аеш, -ае,
-4юць
назадёгія хед.,
назёльны лінгв.

4і рші]

назаляпие [пьне] “цці
назалятаць зак., -ёе, -юць
назаляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

-бшу,
зак.,
назанбсіць
-бсіш, -бсіць, -бсяць
зак.,

назапакбўваць

-аю,

-гаеш, -ае, -аюць
-аю,
зак.,
пазапальваць
-аеш, -ас, -аюць
назапасіцца зак., -ашуся,

-асішся

[сься],

-йсіцца,

-асяцца.
назапасіць зак., -ёшу, -асіш,
гасіць, -йсяць
пазапаўзаць зак., -ас, -4юць
і назапбўзваць
назапашаны

пазапашвацца гезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
назапашваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
назапісвацца зак., -аецца,
“аюцца
пазапісваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазапіхаць ў пазаніхваць
зак., адпаведна -Аю, -аеш,

-4е, -йюць; -аю, -асш, -ае,
-аюць
назапбўзваць
Зак.,
-ае,
-аюці,часцей назанаўзаць

назапрашёаць

і

пазапрбш-

ваць зак., адпаведна -аю,
-аст, -4е, -йаюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пайдабрэйшы

ла

назарабляць

А
М
А

М

-яю,

назарабляць , зак,
-ясш, -Яе, -ЯюцЬ
зак.,
пазарыебўваць
гасш, -ас, -аюць
зак.,
пазасбльваць
гасш, -ас, -аюць
зак.,
пазасўшваць

наздарбўкацца

-аю,

-асшея
-аюцца

-аю,

-аю,

пазасылёць зак., -аю, -йсш,

-4е, -йюць
назасяваць зак., -аю, -аеш,

-4с, -аюць
назатбчваць зак., -аю, -аеш,

назаўлід

і
назаўсёды
прысл.
пазаўтра прыся.
зак.
назахбпліваць

-аю,

-ас, -аюць

назбівёць [зьбі] зан., -аю,
-деш, -ае, -йюць

-аюцца

назбіраць

-йаемоя,

зах,
-аецеся,

[зьбі] зак., -аю,

гдсш, -ае, -ёюць

[зьбі] незак.
пазбірваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
зак.
[зьбя]
чазбягацца
-бецца,

-бемся,

-бецеся,

-аюццда
назва -ве [зьве], пазваў
назвалакаць і пазвапакваць
зак., адпаведна -бю, -ёеш,
г4е, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
гаюць

назвальваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

названіцца разм., зак., папазвонішся
звапюся,
лімся,
-піцца,
[сься],
гніцеся, міяцца

назвёапы
цазварваць слец., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пазавуся,
назвёдцца зак.,
[сься], -вёцца,
-зёшся

-вёмся, -вяцбся, -вўцца
назваць зак., пазавў, -вёш,
-вб, -вём, -вяцё, -вўць

назвіваць [зьві]

назбйлівы

наздраватаець [сьць] -цю
наздраваты
паздравіна спец, -мс, -н
маздраты
наздрицца разм, незак.,
-рыцца, -рёцца
паздымаць зак. -4ю, -аеп,
-4с, -йюць
пазсляніць зак., пазеляшо,

назачЭсваць зак., -аю, -асш,

-бецца,

-аецца,

-куюся, -куешся сься],
-куецца, -куюцца
наздзіраць [зьдзі] зак, -аю,
гас, -йе, -аюць

гаеш, -ае, -аюць
пазацягваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

назбірйны [зьбі]
[зьбі]
пазбірацца

[сься],

назойліва прысл.
пазбйлівасць [сьць] -цю

паздзекавацца [зьдзе] зак.,

гасш, -ае, -аюць
пазаецілёць [сьці] зак., -аю,
-йсш, -ае, -бюць

гас, “аюць

зак., -аюся,

зак., -4ю,

геш, -ае, -аюць

назвбзіць зах., -бжу, -озіш,

-бзіць, -азяць
пазганйць зак., -йю, -Ясш,
-яе, -Яюць

пазгбртваць зак., -аю, -аёш,
-ас, -аюць
назграбаць зак., -аю, -дасш,
-4е, -дюць
паздаі,
зак.,
наздавйць
-аёбш, -аб, -аём, -аяце,
-абць

-ціць,
пазялёпіш,
-піцс, -пЯць

пазбла разм., агульн, м. Д
-бду, Т -ам, М -дле, зе.

ДМ -дле, Т -блай і -олаю,
мн. Т -бл; (дакука) -ле

пназдльцы

назбўнік лінгв.,

-пім,

назематбз с.-г., -зу, -зе

цаземна-вымяральны
пазёмны
паззывёць зак., -4ю, -беш,
-4е, -йюць
назіральнасць [сьць] -цю
пазіральнік -ка, -ку, -каў
пазіральпіца -цы, -ц

-ка,

мат,

-ку, -каў
назоўны
пазразёць і пазрэзвацьзак.,

адпаведна -бю, -аеш, -ае,
гдюць; -аю, -аеш, -ае,

гаюць

пазрывёць зак., -аю, -асш,

-ае, -а1юць
пазубіць зак., пазублю, па-

зўбіш, -біць, -бяць
пазублены
пазўбліванне [пьне] -шиі
пазублівацца пезак., -аецца,

-аюцца
пезак., гаю,
назубліваць
-аеш, -ае, -аюць
пазуббк разм., прысл.
пазусім разм., прысл.

назіральніцкі
назіральны
назіранне [ньне] -нці, -шяў
пазірацца незак. -бецца,

цазывальны спец.
называнне [цьце] -нпі
называцца незак. -аЮсЯ,

гаюцца
назіраць незак., -ёю, -ёеш,
-46, -аюць

называць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
пазыўны

пазіркам прысл.

пазлавацца разм., зак. на-

злуюся, -убшся [сься],
-уёцца, -уёмся, гуяцёся,

-убцца

назліваць [зьлі] зак., -аю,
-беш, -б4е, -аюць

назлб прысл.
пазаўпліваць разм., зак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
,
к.
за
я]
ьл
[з
а
ц
ц
а
т
я
л
з
а
п
-ёецца, -бюцца
ю-ё
,
к.
за
.,
зм
ра
а
ц
ц
а
г
а
м
з
а
п
ся, -бешся [сься], -аецца,
-аюцца
назмбтваць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць
пазмятаць [зьмя] зак., -4ю,
-беш, -йс, -ёюць
пазпарбк разм., прысл.
,
ЖУ
-Д
,
к.
за
ь
ц
і
з
д
б
х
а
ц
з
а
п
-дзіш, -дзіць, -ДзЯЦЬ
цазпачаны
назначацца незак., гаецца,
гаюцца

пазначаць гезак., -ё0, -асш,
-йе, -дюць
мазначыцца зак., -чыцца,
-чацца

пазначыць зак., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць

пазцачэпец
-пцу, -пцаў

разх.,

-пца,

пазначэнне [вьпе] -ппі

назнімаць [зьні] зак., -Аю,
-деш, -4е, -4юць
цазибсіць зак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -бсяць

гаешся

-ёецца,

[сься],

гаюцца

назюзійкацца

разх.,

-аешся
-аюся,
гаецца, -аюцца

зак.

(сься],

назявацца разм., зак., -4ю,
а
ц
ц
е
д
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
ў
ся,
-аюцца

паіўна [айі] прыся.
паіўпаець [айі] [сьць] -цю
не
.
л
з
а
р
]
йі
[а
ь
ц
а
ч
і
н
паіў

ь
ц
ю
а
с,
-а
,
ш
е
а
,
ю
а
,
зак.

паіўны [айі]

найбагацейшы

пайбліжэй прысл.
найбліжэйшы
і
найббльш
прысл.
найббльшы

пайбблей

найбуйнейшы

цайважинёй прысл.
найважнейшы
найвышэйшы
найвялікшы

пайглыбёейшы
майгбрш прысл.
найгоршы

,

,
а
ц
ц
е
а
,
к.
за
не
а
ц
п
а
в
а
р
пнайг

-аюцца
пайграваць

лезак.,

-деш, -ёе, -йюць

-419,

,
пайграны
,
я
с
“
,
к
а
з
а
ц
ц
а
р
г
най
,
а
ц
ц
с
а
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
е
д
г
гаюцца
,
ш
с
а
й
,
ю
й
,
.
к
а
з
ь
ц
а
р
пайг
-4е, -аюць
пайгрыш -шу, -ны
пайдабрэйшы

накатаціь

аі2

пайдрабнейшы

АММААЬЬЛЬЛАЬЬАААААХХГТГХГГГррТ
найдрабнейшы
найдужэйшы
найкарацёйшы
найкаштоўнейшы
найлёпш і найлёпей грыса.
найлёпшы
найлягчэй [хч] прысл.
найлягчэйшы [хч]
найм -му, -ме, -маў
наймальцік -ка, -ку, -каў
паймальніца -цы, -ц

паказаны разм.
пнаказйць разжм., гак., пакаў, пакажаш, -жа, -жам,
хаце, -яіуць
лезак.,
наказваць разм,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
паказныуст.
пакаксавёны і накакебваны
накаксаваць зак., пакакеўю,
,
-ўсш, -ўе, “ўюць
-ўчу,
пакаламўціць зак,

пнаканбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пакапапы
пакапёны і накбпаны
пакапацца разл., зак., -4юся, -йешся [сься], -аецца,

наймапне [ньпе] -ині
незак, -4юся,
наймёацца
сься], -дсцца,
-асшеся

пакалаціцца разм., зак., напакалбдішся
калачуся,

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

наймальціцкі

гаюцца

наймаць незак, -4ю, -йеш,
-4е,-юць
наймёнпе [ньце] -ішпі, -ншяў

наймёшны мат.

наймбнш і паймёней прысл.
наймёншы
наймілёй прысл.
наймілейшы
найміт -іта, -іце, -ітаў
паймітка -тцы [цц], -так
найміцкі
найміцтва -ве
нёймічка -чцы [цц],

-чак

наймудрэй прысл.
наймудрэйшы
найпакорлівейшы кніжн,
пайпёрш разм., прысл.
найпёршы
найпрасцёй [сьце] прысл.
найпраецёйшы [сьце]
пайпрыгажзй прысл.
найпрыгажэйшы
найрадзёйшы
найразумнёйшы
Найрббі г., м., нескл.

найрббскі [пе]

найсаладзёйшы

найевятлёйшы [сьвя]
найсвяцёйшы [сьвя]
пайстаражытнейшы
найстражзйшы
пайсці [сьці] зак, пайду,
нёйдзеш, -дзе, -дуць; лай“пбў, -шла, -тло; пайдзі
пайтбвіць мар» незак., -бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць
пайтоў “бва, -бве, -бваў
пайтоўка -бўцы, -бвак

пайтоўны
найхрабрэйшы
пайхутчэй [чч] прыса.
найхутчэйшы[чч]
найцікавейшы
найцяжбйшы

найчасцёй [сьце] прысл.

пайшырэйшы
пайяепёйшы [сьне]
накавёпы і пакбваны

пакавацца зак.,

нпакуёцца,

“уюцца

накаваць зак, , пакую, гуёш,

-уё, -уём, “уя гуц
ь

пакадзіць зак. джу
, дзіш,
“дзіц
ь,

-дзім,

“дзяць; пакадзі

наказ Зу, -зе, -заў

“дзіцё,

гаюцца
накапаць зак.,
-ае, -аюць
накапаць зак.,
-4е, -дюць

-аю,

-аеш,

-ёю,

-асш,

-ўціш, -ўціць, -уцяць

накапваць (ад кёпаць) не-

[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

пакапіраваць іё накапіраваць зак., адпаведна -рую,

цеся, -цяцца

пакалаціць разм., зак., пакалачу, пакалбціш, -ціць,

-цім, -ціце, -цяць

пакалёнцік [ньні] -ка, -ху,
гкаў
макалённы
накалбцца зак., пакалюся,
накблешся [сься], -лецца,
-лемся, -лецеся, -ліююцца
пакалбць зак., накалю, накблеш, -ле, -лем, -лецё,
-люць
накалбчаны
накалбчваць знезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
накалупаны
накалупаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -йюць
накалўпліваць і шпакалўпваць незак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
вакалыхацца зак., пакалышуся,
[сься],

накальшашся
-шацца, -шамся,

-“шацсся, -шуцца
накамандавацца
разм.,
зак,
-дуюся,
-дусшся

[сься], -дуецца, -дуюцца

накамарнік -ка, -ку, -каў
накамёчаны
накамёчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
накамячыць зак.,

“руеш, -рўе, -рўюць

пакапіцца зак., накопіцца,
-пяцца
пакаплю,
пакапіць зак.,
пакбпіш, -піць, -пім, -пі-

-цеё, “пяць
пакаплённе

-нні,

[ньне]

-нпяў

накапляльнік спеў., -ка, -ку,
-каў
незак.,
Эк.,
накапцлйцца
-Яецца, -яюцца, часцей
пнакбплівацца
накапляць эхк., незак., -Яю,
-Яеш, -яЯе, -яюць, часцей
накбпліваць
зак., пнакапчу,
пакапціць
накбпціш, -ціць, “цім, -ці»
цё, “цяць

пакаркаць разх., зак., -аю,
-аёш, -ае, -аюць
накарміць зак., накармаю,
пакбрміш, -міць, -мім, -міце, -мяць
накарчаваны
накарчаваць гак., пакарчую,
-ўеш, гўе, -ўюць
накарчбўвацца незак., гаецца, -аюцца

гаю,

накарчбўваць пезак.,
“аеш, -ае, -аюць
пакарэлыразм.

пакамя-

чу, пакамёчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
паканавана
паканаванасць

“руеш, -руе, -руюць; -рую,

[сьць]

-цю

пакапаванцне [пьпе] -нпні
пакацаваны і наканбваны

паканавАцца зак., -аўецца,
-аўюцца
пакапаваць зак., паканўю,

“ўсш, -ўе, -ўюць
пакапёчнік -ка, -ку, -каў
наканёчны
пакапіфблены
накапіфбліць
зак.,
-лю,
-ліш, -ліць, -ляць
паканіфбльвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
пакапіфбльваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пакапбваны часцей наканавапны
паканбўвацца невак., -аецца, -аюцца

пакарэць

разх.,

-Зюць
накасаваны
накасаваць зак.,

зак.,

«бе,

пакаеўю,

-ўеш, “Усе, -ўюць

накасацца разх., зак., г4ецца, -йюцца
накасіцца разх., зак., нака-

шуся, накбсішся

[сься],

-сіцца,

-сіцеся,

-сімея,

“сяцца
накасіць зак., пакашу, пакосіш, -сіць, -сім, -сіце,

“сяць
накасяк разм), прысл.
пакат -ату, -дце, -атаў
накатам грысл.
накатаны палігр.

накатацца разм., зак. -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца
накатаць палігр., зак., -4Ю,
“аеш, -4е, юць

накопліваць
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пакормлены
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накбрмлены
пакбрмліваць пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
пакбрнацца разм., зак., -аюся, -асцся [сься], -асцца,
-аюцца
пакбрпаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
накбе с.-г., -су, -се, -саў
накбеніца [сьпі] -цы, -ц
накбены
пакбўвацца незак., -аецца,
гаюцца
пакбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

пнакбўзацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

накбўзаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

пакбўка -ўцы
цакбчаны

накбчванне [пьне] -нні
накбчвацца хезак., -аецца,
гаюцца
пакбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пакбшаны
накбшвацца незак., -аецца,

-аюцца

накбшваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пакпіць зак., -длю, -піш,
-пІць, -пім, -піцё, -пЯць
накрадёць і пакрадваць незак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -4юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць

пакрадзены

пакрамзбліць

разм.,

зак.,

-лю, -ліш, -ліць, -ляць

пакрап -пу, -пе, -паў
пнакрапаны
пакрапаць зак., -аю, “аеш,
-ае, -аюць
накрапвапне [попе] -ші
пакрапваць

незак.,

-аю,

пакрасавацца разм.,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-еўюся, -еўешся

-сўецца, -еўюцца

[сься],

накраеці [сьці] зак., пакра-

ду, -дзеш, -дзе, -дзем,
“дзеце, -дуць

пакраеціея [сьці] зак., па-

крадзецца, -дуцца

накрбены
пакрбіць

[ойі]

зак.,

-бю,

“біш: [ойі], -біць, -бяць
пакройвацца незак., -асцца,
-аюцца
пакрбйваць

зезак.,

таеш, -ас, -аюць

-аю,

пакругла разл., прысл.

накружицца разл, зак., пакружуся,
пакрўжыпся
[сься], “жыцца, -жацца

пакрухмалены
пакрухмаліцца зак., -ліцца
,
-ляцца
накрухмаліць
зак.,
-лю,
“ліш, -ліць, -ляць

пакрухмальванне

[пьпе]

-нні

пезак.,
пакрухмальвацца
-аецца, -аюцца
накрухмальваць лезак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
накруціцца зак., накручуся, пакрўцішся [сься],
гціцца,

-цімся,

-ціцеся,
,

“цяцца

пакруціць зак, пакручу,
пакрўціш, -ціць, -цім, -ціде, -цяць
,
закручаны
пакручвание [ньпе] -нні
накрўчвацца незак., -аецца,
-аюцца
пакручваць
гезак.,
“аеш, -ае, -аюць
пакрывальшчык -ка,
-каў

-аю,

-ку,

пакрывённе [пьпе] -ші
накрывацца незак., -аюся,
-бешся
[сься],
-аецца,
-аюцца.
накрываць
незак.,
-ёю,
-аеш, -ае, -йюць
накрыж прысл.
нёкрыжкі [шк] абл., прысл.
накріиты
нёкрыўка -ыўцы, -ывак
накрицца
зак.,
-впося,
-ыешся [сься], -ыецца,
-ыпоцца
пакрыць зак., -ыю, -меш,
-ые, -ыюць
пакрычацца разл, зак., -чўся, “чышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -чацца
пакрычёць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чым, -чыцё, -чаць
пакріншацы
пакріяшвацца незак., -асцца, -аюцца
пакришваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
накрышшицца зак., пакрышыцца, -шацца
пакрышыць зак., пакрышу,
пакрышыц, -шыць, -шым,
-цыце, -шаць
накрэмзаныразм.
пакрэмзаць раза, зак., -аію,
-аеши, -ае, “аюць
пакрэелены [сьле]
пакрэеліць [сьлі] зак., -лю,

“ліш, -ліць, -ляць
пактбуз мар., -за, -зе, -заў

накукавёцца разх., зак., цахукўюся, -ўсіцея [сься],
“ўсцца, -уюцца
пакукаваць разх., зак., пакукўю, -ўсш, -ус, “ўюць
пакульгванне [пьпе] -нпі
пакўльгваць незак,
-аю,
-аеш, -аё, -аюць
пакулёцца разм. зак., -йюся, -Яешся [сься], -яецца,
“люцца

пакупацца разх., зак., -4ю-

ся, -бсшся [сься],

-ёсц-

ца, -біоцца

накупёць разм., гак.,
-асш, -ёе, -Аюць

-аю ?

накупіць зак., пакуплю, па-

кўпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
накўплены
пакўпліваць хнезак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць

накуплйцца разх., зак., -Яю-

ся, “яешся

[сься], -яец-

ца, -яюцца
пакупаяць зак., -Яю, -ясш,
-Яе, -Яюць

пакўрана
накурапы
накурвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
“аюцца
накўрваць хезак., -аю, -асшпш,
-ас, -аюць
накурбдымець зак., -міць,
-мяць
пакурыцца зак., пакурўся,
накўрышся [сься], -рыцца, -рымея, -рыцеся, -рацца
пакурыць зак., пакуру, пакурыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць
,
накурэць зак., -зе
пакусаны
пакусаны
пакусаць зак., -ёю, -асш,
-де, -юць
пакўсванне
[ньне]
-нні,
-нняў
лнакўсвацца хезак., -асцца,
“аюцца
накўсваць хезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пакусіць зак., пакушу, пакусіш, -сіць,

-сім,

-сіце,

вяць
пакухёрыць разлі, зак., -ру,
-“рыш, -рыць, -раць
пакцюри 1уз., -на, -ие, -паў
пакшталт прыказ.
палавіцца зак.,

-вяцца

налбвіцца,

налавіць гак., палаўлід, паловіш, -віць, -вім, -віце,

-ВЯЦЬ

палада разх., -дзе

паладаваныразл.
маладаваць разл.з зак), паладўю, -ўеш, -ўе, «ўюць
паладачны
паладжапаесць [сьць] -цю
наладжаны
паладжвальнік

-каў

-ка,

-ку,

наладжвальпіца “ЦЫ, -ц

пазаджванне [пьпе] -тиі
наладивацца кезак., -асцца, -аюцца

наладжваць

лезак.,

-асш, -ае, -аюць
паладзіцца зак.,
“дзішся [сься],
“дзяцца

-аю,

-дяіуся,
-дзіцца,

налузацца
415
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паладзіць

АМААА

-дзіць, -дзяць

паладка тк] -дцы [цп]

незак.,

наладбўваць разх.,

гаю, -асш, -ас, -аюць
наладчык [чч] -ка, -ку, заў
налёдчыца [чч] -цы, -ц

налёва прысл.
налёгчы [хч] зак., налягу,
гяжаш, -Яжа, -ягуць; палёг, палягла і палёгла,

палягло і налёгла, паляг-

ай і налёглі; паля

наледзь -ддзю [дзьдзю]
палёжаны

налбжаць пезак., ку, “ніш,

палажааць зак., палажу, на-КЫМ,
-КкЫыць,
лбзжыш,

гіыце, зкаць
палажэнне [цьпе] -пні
жу
-а
,
к.
за
.,
зм
ра
а
цц
зі
нала

ся, -дзішся [сься], -азіц-

жкыць, “каць
назёжваць пезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
палёжна прысл.
пналёжнае каз.
налёжнасць [сьць] -цю
налёжны
палезці [сьці] зак., -ЗУ,

ца, -ёзяцца
палазіць незак., -ёжу, -дзіш,
:
-дзіць, “дзяць
ва
рб
кі
ла
па
і
ны
вё
ра
палакі
ны

зак.,

палакіравёаць

-рўзю,

ць
руеш, -руе, “рнеўю
сц
-а
,
к.
га
ца
ац
ўв
рб
кі
ла
па
ца, -аюцца

палакірбоўваць незак., -аю,
гаеш, -ас, -аюць
палакбтиік -ка, -ку, -каў
наламаёны і надбманы
наламацца разлм., зак.,

на-

лбміцца, -мяцца
паламлю,
паламаць зак.,
і-м
,
ім
-м
ь,
іц
-м
палбміш,
ла
на
ў,
ма
ла
на
ь;
яц
-м
це,
мала, -лі; наламі
налапам абл., прыся.
на
,
к.
за
.,
зх
ра
а
цц
та
па
нала

налапдчашся

лапачўся,

налітаваць уст., зак., палі-

цё, палеўць

палажыццазак., (налаўчыцца) налажўся, палбжыці-

ся [сься], гкыцца, -кымся, -ніыцсся, кацца; (напаложыцца,
класціся)
-лгацца

налітаваны уст.

паляідш, 289, зком, -ка-

паладзіць зак., -діку, -дзіш,

-ла, -лі [зьлі]
налёплены
налёпнлівацца янезак., -асц-

-аеш, -ае, -аюць і наляп-

глібм, -ліяцё, -ліюць; па-

зеш, -зе,

-зуць;

палёз,

а
ц
ц
я
л
н
я
л
а
н
ёі
а
ц
ц
ю
а
,
ца
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
і
л
п
ё
л
а
н
ляць
палёта разм., прысл.
налёцце [цьце] абл.

налётам прысл.

гаюцца; -бецца, -бюцца
,
к.
за
ке
ь
ц
а
ч
і
л
а
н
і
ь
ц
а
в
ч
налі

.
]
ц
ш
[
налёт -ёту, -ёце

налётацца зак., -аюся, -аешц
ю
а
,
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
ся
ца, часцей налятацца

,
еш
-а
ю,
“а
,
к.
за
.,
ав
ь
ц
а
т
ё
л
а
н

-ае, -аюць, часцей налятаць

,
ю
а
,
к.
за
не
.,
ав
ь
ц
налётва
гасп, -ае, -аюць

ц
о
б
і
л
а
Н
а
ч
ш
ў
п
я
а
к
ц
б
б
і
л
а
П
кай пушчы

У-с
,
к.
за
.,
зл
ра
а
наласавацц
юся, -“усшся [сься], -уец-

ца, -уюцца

налзётаны
налатаць разл.,

гаеш, -ае, -аюць
назатаццяіць разм., зак., на,
ш
ы
ш
б
т
а
л
а
н
,
у
ш
а
т
а
л

-шым,

-пыць,
-шаць

-шыце,

,
»
к
а
з
е
н
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
в
ш
б
пазат
гаю, -аеш, -ае, -аюць

у
ч
,
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
ы
ч
ў
а
пал

ся, “чышся (сься], “ац
ца, -чымся, -чыцёся, -яйцца
ю
4
»
к.
за
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
я
ё
нал
,
а
ц
ц
е
й
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
с
а
,
ся
гаюцца
налаганы

налгацца разм., Зак, палгуся,

налётчыца [чч] -цы, -ц

наліббцкі
наліванне [пьне] -шші
,
а
ц
ц
е
ё
.,
ак
ез
пн
а
ц
ц
а
в
налі
-аюцца

паліваць незак., -аю, -аеш,

зак., -аю,

палікэшся

[сься],

зкЭцца, -кбмеся, гкацёся,
налегўцца
палгаць разм., зак., палеў,

ліў, паліла, -лб, -лі; налі

ы
ц
б
.,
ец
сп
]
к
ш
[
а
к
ж
ё
пал

-чацеся, -чуцца
,
чу
па
ла
па
,
к.
за
ць
та
палапа
а-ч
,
ам
-ч
а,
-ч
ш,
ча
пб
ла
па

це, “чуць

-льяцё,
-льём,
-льё,
-лыдць і -лію, -ліёш, -ліё,

налічаны
налічвацца і налічацца не-

-чамея,

-чацца,

аі
палітоўвацца уст., незак,
-аецца, -аюцца
уст, пезак.,
налітоўваць
гаю, -асш, -ас, -аюць
палітбўка уст., -ўцы
наліты
наліў -іву, -іве, -іваў
наліўка -іўцы, -вак
,
наліўны
наліха разм., прыся.

-льёцца,
зак.,
паліцца
гльбцца і -ліёцца, -ліпоцца; паліўся, налілася, -лбся, -ліся
наліць зак., -лыб, -льбш,

аў
-к
у,
-к
а,
-к
]
ч
ч
к
ы
ч
налёт

[сься],

тую, -ўсш, -ўе, -ўюць
налітаграфавапы
налітаграфаваць зак., -фўю,
-фусш, -фўе, -“фўюць “
налітоўванне [пык] уст.,

-4е, -дюць
налівачны

і
л
а
п
,
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
а
з
і
нал

,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
а
ж
і
л
а
п
,
я
с
жу

кацца, -камся, -жацеся,
зк2 уцца
,
налік -ку, -каў
налінёсны
палінёіць [ейі] зак, -6ю,
-біш [ойі], -ёіць, -сяць
ц
е
а
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
й
ё
паліп
ца, -аюцца
,
ю
а
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
й
б
ц
і
л
а
п
гасш, -ае, “аюць

паліце

(пьне]

-ипі,

-нцяў
г
наліпаць незак., -ае, -4юць
налінлы

;
ь
ц
у
п
е,
-п
,
к
а
з
ь
ц
у
н
п
і
л
а
п
палій, палінла, -лі
,
а
к
.
й
у
к
і]
ьц
[с
к
і
н
с
і
пал
-ку, -каў

зак.,

адпаведна

-аецца,

адпаведна -аю, -аеш, -ае,

гаюць; -4ю, -асш, -ёе,
гаюць
палічнік 6у0д., -ка, -ку, -каў
,
а
ц
ц
ы
ч
і
л
а
п
,
к.
за
а
ц
ц
ы
ч
і
л
па
-чацца
палічаць зак., палічу, палічыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
,
г
т
у
б
]
е
ц
ь
ц
[
е
н
н
э
наліч
-пні, -цняў
палббнік -ка, -ку, -каў
налббны
налёжаны
палбжніца уст., -ЦЫ, -Ц
налябжніцтва уст., -ве
палбм -му, -ме, -маў
а
м
а
л
а
п
й
е
ц
с
а
ч
налбмапы
мы

а
ц
ц
а
в
м
б
л
а
п
і
а
ц
ц
а
в
і
л
палбм
незак., для абодвух -ае-

ца, -аюцца

ь
ц
а
в
м
б
д
л
а
н
ё
ь
ц
а
в
налбмлі
ю,
-а
г
у
в
д
о
б
а
я
л
д
,
к.
за
не

-аеш, -ае, -аюць
ю
а
.
к
а
з
.,
зх
ра
а
палбпацц
,
а
ц
ц
с
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
а
ся, -б юцца

палбўлены

палбўлівацца

незак. -асц-

палбўліваць

незак,

ца, гаюцца

-асш, -ае, -аюць
налўджаны

-аю,

,

,
У
у
к
і
д
у
л
а
н
,
.
к
а
з
ь
палудзіц
,
М
і
з
Д
,
ь
ц
і
з
д
г
,
ш
і
палудз
-дзіце, -ДзЯцЬ

паяўзаны
ю
4
,
к
а
з
.
м
з
а
р
палузаица

маманіць

Аіб

надузаць

АААААМТГТРЬЬЎРЎРРРАА
ся, -фешся [сься], -аецца,
гаюцца.

налузаць

зак., -ёю,

,

-аеш,

-йе, -а4юць
падузвацца кезак., -аюся,
-аецдца,
[сься],
-гасшся
-аюцца
палўзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
палуплю,
палупіць зак.,
палупіш, -піць, -пім, -шце, -пяць
палўплепы
незак. -аю,
налўпліваць
гасш, -зе, -аюць
налупцавёны разм.
палуцаваць разм, зак,
-ў Ю, -цуеш, -дўе, -пўюць

надускаць

зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
-аю,
незак.,
налўскваць
-асш, -ае, -аюць
надучацца разм, незак»,

-ёсцца, -дюцца
налучйць разм., незак., -йю,
-асш, -ае, ёюць

палучыицца разм.,

, (су

стрэцца) Далуўся, “палў[сься], -чыцца,
чышся

“чацца; (настаць, надысці,

вдарыцца)
пналўчыцца,
-чацца
палучыць разм., зак., (сустрэць)
налучу, налучыш, -Чыць, -чым, -чыце,
-чаць; (натрапіць, здарыцца) палучыць, -чаць
налўшчаны

наяўшчвацца незак., -аецца,
-аюцца
налўшчваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
папўшчыцца зак., -чыцца,
“чацца
налўшчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
палыгапы
налыгацца разх., зак., -йецца, -аюцца
палыгёць разл., зак., -аю,
-деш, -бе, -дюць

налыгач -ча, -чы, -чоў
палытвапне [пьцо] разл,

“нні
налігвацца разм., пезак.,
-асцца, -аюцца
налигваць разм,
лпезак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць

Пальчык
г.,
Пальчыка,
Нальчыку
пальчыкскі
палюбавацца зак., палюбўюся, -ўсшся [сься], -уец-

ца, ўюцца
палюбаваць
разм.,
зак.,
-бўю, -буепі, -бўе, -бўюць
палюстраваны
налостравёць спец. зак.,
“рўю, -рўеш, -рўе, “рўюць
палягёапне [цьце] ліш
налягёць пезак., -4ю, -аеш,
-бе, -аюць

паляяійны

,

паляжацца разх., зак., -Уся, -яаяшся [сься], -кЫцца, зкымся, палежыцёся,
наляжацца

наляжаць разм., зак., -жу,
кыш, -жыць, -кым, належыцё, наляжаць
паяйпаны разм.
пналяпацца разм., зак., -аюся, -агшся [сься], -аецца,
гаюцца
паляпаць разм., гак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
паляпіцца зак., палёпіцца,

-пяцца

паляплю,
зак.,
цаляпіць
палбпіш, -піць, -пім, -пі-

цё, -пяць
паляпяйцца незак., -Яецца,
-яюцца, часцей налёплівацца
наляпяйць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць, часцей налёпліваць
палятёаныав.

налятаццазак., -Зюся, -аешся [сься], -аецца, -бюцца
і палётацца

палятаць (натыкацца на
што-небудзь) незак., -ёю,
-деш, -4е, -дюць; (лётаючы, прабыць нейкі час у
паветры) зак., -ёю, -ёеш,
-Ае, -аюць і налётаць
паляцёць зак., палячу, паляціш, -ціць, -цім, палеціцё, паляцяць
нам (намеснік) разм., наз.

намаганне
[ньне]
-пні,
-нняў
намагацца і разм. намагаць
незак., адпаведна -аюся,
“ешся
[сься], -аецца,
-дюцца; -аю, -4сш, -ае,
гаюць
ламагільны
намагпіціцца зак., -ціцца,
“цяцца

намагніціць зак., -ічу, -Іціш,
-іціць, -іцЯЦь
намагпічанасць [сьць] -цю
намагнічаны
памагнічвание [пьпе] “нні
памагнічвацца хгезак., -аецца, -аюцца
памагнічваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
намаграма лат., -мс, -м
намаграфічны хат.
памаграфія -іі [ійі]
памагчиея [хч] зак., намагуся, паможашся [сься],

-бжацца, “бгуцца; памбг-

ся [хс], памаглася, -лбся, -ліся
памёд гіст., -да, -дзе, -даў

намадны

намаз рэл., -зу, памазаны

памазацца зак., памажуся,

-яашся
-куцца

[сься],

-жацца,

зак.,

намёжу,

намазаць

-ягаш, -яіа, -жуць
памёзванне [пьпе] -нпі

памёзвацца

-гаешся
-аюцца

незак.,

[сься],

намазваць

-аюся,

-аецца,

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
памёзка [ск] -зцы [сп],
-зак
памазблены
намазбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЛяць

намазбльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
намазчык [шч] спеў, -ка,

-ку, -каў

намазчыца [шч] спеў, -цы,
памайстравёць зак.,

“руеш, -рўе, -рўюць

“рўю,

намаканне [пьне] -ппі
намака4ць пезак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць
памалаціцца зак., намалачўся, памалёцішся [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,
“цяцца

намалаціць зак., памалачу,
-ціць,

памалоціш,

-ціце, ДЯцЦь

-цім,

намалёванычасцей намаляваны
намалёўвацца разх., незак.,
-аецца, -аюцца
намалёўваць разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
намаліцца разх., зак., намалюся, памблішся [сься], -мбліцца, -молімея,
-мбліцеся, намбляцца
памалбт -бту, -бце

намалбцца разм., зак., памялібся, памёлсшіся [сься], -мёлецца, -мёлемся,
-мёлецесся, -мёлюцца

памалбць зак., памялию, памёлеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
памалёчаны

намалбчванне [ньпе] -нині

намалбчвацца кнезак., -асцца, -аюцца
памалбчваць хгезак.,
“аеш, -ае, -аюць
намаляваны

і

-аю,

памалёвапы

зак.,
памалявацца разм.,
-поюся, -люсшся [сься],
“люецца, -лююцца
памаляваць зак., памалюю,
-деш, -юе, -бюць
Памангін г,
Памапгана,
Намапгапе
вёбласць
Памапгйпекая
[сьць] Намапганскай вобласці [сьці]
наманпганскі
наманіць
зак.,,

памані,
памаёпіш, -піць, -нім, -пі-

це, -пяць

памаразь
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намаразь -ззю [зьзю]
памардавацца разм., зак.,
-дуюся, -дуешся [сься],
“дуецца, -дуюцца

памардаваць разм., зак.
“дую, -дусш, -дус, -дуюць
паёмарзець -зня [3ьпя], -зні,
зняў

памармытаць зак., намармычў, цамармычаш,

-ча,

-чыцца, “шмся, -чыцёся,
“чацца

памахацца разм., зак., -4юся, -дешся [сься], -аецца, -аюцца
памахёць разм., зак, -аю,
-4еш, -4е, -аюць
зак.,
намахляваць разм.,
-лбю, -ліоеш, -люе, -лю-

юць
памацаны
намацацца

-аецца,

зак.,

памбсці [сьці] зак, памяту,

памяцёш,

-цё,

памецяцё, памятўць; памёў, памяла, -ло, -лі; памяці
памётка -тцы [пд], -так
памёцены
намёціцца зак., (стаць бачным) -ціцца, -цяцца; (намерыцца). разм. намёчуся,
намёцішся
[сься],
“ціцца, -“дяпца
намёціць зак., памбчу, па-

-чам, -чаце, -чуць
намарбжаны
памарбжвацине [цьце] -шні
намарбжвацца незак., -аецда, -аюцца
намарбжваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
-джу,
зак,
намарбзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць
зак,
памарбчыць, разм.
“рбчу, -рбчыш, -рбчыць,
-рочаць

-аеш,

мёціш, -ціць, -цяць

-ае, аюць
памёцванне [ньне] -нні
намёацвацца кезак., -аецца,
-аюцца
памацваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
намацкам абл., прысл.
пнамачёцца разх., зак., -аюся, -бешся [сься], -аецца,

мамсць, -ццю [цьцю],

намарынавацы і намарынбваны

памачіцца зак., намачуся,

намарыпаваць

-нўю,

зак.,

-аўеш, -нўе, -аўюць

намарынбўвацца
гаецца, -аюцца

незак.,

намарынбўваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
намёрыцца разм., зак. намёруся, -рышся (сься],
грыцца, -рымся, -рыцёеся,

“рацца

намарыцца разм., зак. намарўся, намбрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца

памарыць зак., намарў, на-

мбрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць
паміслены (сьле] разм.
намёсліванне [сьлі] [пьне]
разя., -пні

намаслівацца

[сьлі] разл.,

незак., -аецца, -аюцца

намаёсліваць

[сьлі]

разлм.,

незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
намаеліць [сьлі] разм., зак»,
-дю, -ліш, -ліць, -лЯцЦь

памасціць

[сьці] зак, па-

машчу, намбеціш [сьці],
-ціць, -цім, -ціце, -цяць

паматапы

паматёпца зак., (да матаць)

-бецца, -аюцца; (змучыцца) разм), -бюся, -асшся

[сься], -аецца, -4юцца

наматаць згак., -ёю, -аеш,
-де, юць
наматраццік -ка, -ку, -каў

намаўлённе (пцьпе] разл,
“нні
намаўляцца незак., -ляецца,
-ляюцца

памаўляць разм., незак,
лю, -яеш, -Яс, -Яюць
зак,
разм,
намаўчацца
-чўся,
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-чышся

[сься],

гаюцца
зак., -аю,

намацаць

гаюцца

намбчышся [сься], -чыц-

ца, -чымся, -чыцеся, -чацца
намачыць зак., памачу, намочыш, “чыць, -чым, -чыце, -чаць
намежаваны

намежаваць зак., памяжўю,

,

ўеш, -ўе, -ўюць

наменклатар -ра, -ру, -раў
цаменклатўра -ры
наменклатўрны

намёнчаны
незак.,
намёньваць
-аеш, -ае, -аюць
намёр зру, -ры, -раў
намёраны
намёраць зак.,

-аю,

-аю, -аеш,

-ае, -аюць
намёрвацца незак., (рыхтада

вацца

дзеяння)

якога-небудзь

-аюся, -аешся

[сься], -аецца, -аюцца;
(да намерваць) “аецца,

-аюцца
намёрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
намёрзлы часцей памёрзлы
намёрзнуцца зак., -нуся,
-пешся

ца,

(зьнесься], -нец-

-пуцца;

намёрзся

[рсься], намёрзлася, -лі-

ся [зьлі]
намёрзпуць зак., -не [зьне],
-пудць; намёрз, намёрзла,
глі [зьлі]
памертва ў памёртва прыса,
-рУся,
зак.,
намёрыццда
-рышся (сься], -рыцца,
“рацца і замёерыцца

намёрыць разл., зак., -рУ,

“рыш, -рыць, граць

памёспік
-каў

[сьпі]

-ка, -ку,

памёсніца [сьпі] -цы, -ц
намёеніцкі [сьпі]

памёспіцтва [сьні] -

“цём,

-цей

і-цяў

намёчаны
намёшаны
памёшвацца незак., -асцца,

“аюцца

памёшваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
намёк -ку, -каў
намёкам прысл.

намёрзлы і памёрзлы
намёртва разм., прысл., часцей намертва
намібіец -ійца, 4йцу, -ій-

даў

намібійка -ійкі, -ійцы, -іек
намібійскі
намібійцы -цаў

Намібія Намібіі [ійі]

намілавацца разм., зак,
-аўюся, “аўешся [сься],

-лўецца, -лўюцца

намінал эк., -лу, -

наміпалізм філас., -му, -ме
наміналіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
наміналістычны
намінальна прысл.
наміпйльнаець [сьць]
памінальны
-ыву,
лінгв,
намінатыў
-гываў
памінатыўны

намінацыя -ыі [ыйі]
наміцёць незак. -аю, -аеш,
-4е, -бюць
намітка, -тцы [цц], -так

намітусіцца
“ушуўся,

разм.

зусішся

зак,

[сься],

“усіцца, гусімся, -усіцёся,

-усяцца

намітынгавацца разх., зак.,
-гўюся, -гуешся [сься],
-гўецца, -гуўюцца
-Аю,
незак,
пампажаць
-йеш, -йе, -аюць

пампажбине [пьпе] -пні
намнбга прысл.
намябжыць разм., зак., “ку,
кыш, -жыць, каць
намбва разм., -бве, -бў
намбвіцца разм., зак., папамбвішся
мбўлюся,
[сься], гвіцца, -вяцта

памбвіць разм., зак., памёў-бвіць,
намёвіш,
лю,
-бвяць
памбклы

нанцкі
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памокнуць

,
ш
е
н
,
у
н
.,
хк
за
ь
ц
у
н
к
намб
ге, -нуць; памок, памокла, -лі

памбл спец., -лу, -ле
памблаты
,
а
ц
ц
е
а
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
памбл
-аюцца

,
ш
ы
ч
,
у
ч
,
.
к
а
з
памучыць

-чыць, -чаць

,
ы
н
ё
в
а
р
т
ш
наму
,
Ю
У
р
,
.
к
а
з
ь
ц
ё
в
а
р
памушт

,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
намбл

“руст, -рўе,нь-нре]ўюц-ьнпі
памыванне [
памывацца

-ас, -аюць
.
памбраны
ў
а
к
,
у
к
,
а
к
к
і
н
д
р
б
нам
памбршчапы

ю
а
,
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
ч
ш
р
б
пам
ся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
цамбршчваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
намбршчыцца

зах.,

-аю,

-чуся,
чыцца,

чышся [сься],
-чацца
,
ш
ы
ч
,
у
ч
,
к.
ь
ц
за
ы
ч
ш
р
б
м
а
н
чыць, -чаць

намбтачны
памбтванне [ньне] -пні
намбтвацца незак., -аепца,
-аюцца
-аю,
незак.,
намбтваць

“аеш, -ае, -аюць
намбтка -тцы [цц]
намбчаны
памбчванне [пьне] -нні
намбчвацца

-аюся,

разх.,

-аешся

[сься],

-нні

намбшчвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
-аю,
намбшчваць незак.,
-асш, -ае, -аюць
пампаліт (намёснік каман-

дзіра па палітычнай частцы) разм., -іта, -іце, -ітаў

пампатэх (памёснік камандзіра па тэхнічнай частцы) разм. -ха, -ху, -хаў
разм, зак,
памудраваць
“рую, -руеш, -руе, “руюць
памудрагёліць разм., зак.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
памудрыць разм., зак, -ру,
“рыш, -рыць, -рым, грыцё,
-раць
памўл -лу, -ле, -лаў

намўлка вет., -лцы, -лак
памўльвание (пьпе] -ипі
памуўльвацца гезак., -аецца,
-аюцца
памўльваць

пезак.,

-аю,

аеш, -ае, -аюць
памўляпы
намўляць зак., -яю, -ясп,
“яе, -яюць
памуціць зак., памучу, намўціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць

лпамучапы
намучынца
зак.,
“чышся
[сься],
-чацца

незак., -бецца,
,

,

гаюцца

,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ы
м
а
к
гае, -аюць
намыилепы
зак.,
намііліцца
[сься],
-лішся

-ляцца
намыліць зак.,
-ліць, -лЯць

-ОСЯ,
-ліцца,

-люЮ, -ліш,

і
н
н
]
е
н
ь
н
[
е
н
н
а
в
ь
л
й
пам

,
я
с
ю
а
,
к.
за
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а
ц
ц
а
в
ь
л
і
м
а
п

[сься],

-асшся
-аюцца

намыльваць.

-аецца,

незак.

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
нёмысел -слу, -сле [сьле],
-слаў
намісліць
згак.,

[сьлі]
і ,
-ліш
-лю,

-чуся,
-чыцца,

разм.,
-діць,

-ляць
намыўні
намыўшчык -ка, -ку, -каў
га
намінўшчыца -ды, -ц
-мецца,
зак.
намяцца

-ыюцца

намйць зак. -ыю, -ыеш,
-Бге, -Ыюць
намяжбўвацца незак., -аец-

ца, аюцца
намяжбўваць незак., -аю,
гагш, -ае, -аюць
намякаць зак.,, (гаварыць
намёкамі) -дю, -аеш, -ёе,
гаюць; незак., (рабіцца
мяккім ад вільгаці) -ае,
-4юць
памяклы

памякцуць разм., зак., -не,
гнуць; намяк, -кла, -клі

памякиўць зак., -пў, -нёш,
16, -пём, памекняцё, памякиўць
памянціць [пльці] зак., намялчу, памёпціш [ньці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

памяпнйны
памянйць зак., -йю, -яеш,
-яе, -Яюць
[цыпе] -нні,
намярзаппе
-няў

намярзёць незак., -4е, -юць
памясіпца разх., зак., намяшўся, памёсішся [сься], -сіцца, -сімея, -сіцеся, -сяцца
памяшу,
зак.
намясіць
пнамёсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
памятацца цезак., -ёецца,
-аюцца,
намятаць незак., -йю, -аеш,

-бе, -дюць

-бюцца

памячёць незак., -аю, -беш,
-4е, -бюць
намяшаны
памяшаць зак., -аю, -аеш,
-йе, -4юць

намыў -яву, -ыве

незак,

(ньце]

памяць зак., нампу, гнёш,
-пё, -пём, -пяцё, -нуць
,
а
ц
ц
е
а
,
.
к
а
а
з
е
ц
н
ц
а
ч
я
м
а
п

памыты

-асцда, -аюцца
памбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
намбшчаны
намбшчвапне

намяты

нёпнава і нанбва прысл.
напаец -бйца, -айцу, -ёйцаў

нанайка -айцы, -ёек
нанайскі
панайцы -цаў
напасіцца разх., зак., напа-

,
]
я
с
ь
с
я
[
с
ш
і
с
д
н
а
в
,
я
с
у
ш

-сіцеся,
-сімся,
-сіцца,
-сяцца
напасіць зак., нанашу, на-

пбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
цёнач прасл.

нёнду заал. хм., нескл.
нанёссны
паябсці [сьці] зак., паня-

сў, -сбш, -сё, -сём, нанепа
с,
нё
на
;
ь
ц
ў
с
я
н
а
п
,
цё
ся

пбела, напёслі [сьлі]
нанёт луз., -ёта, -ёце, -ётаў

пацізаны
-іжжацца,
нанізацца зак.,
Ауцца.
па
,
ў
ж
і
п
а
п
,
к.
за
ь
ц
й
з
і
нан
піжаш, -жа, -кам, -піаце, -куць

націзвание [ньне] -ині

панізвацца кезак., -асцца,
-аюцца
нанізваць незак., -аю, -аёш,
-ае, -аюць
нанізм антр., -му, “ме
нёпка тэкст., нёпцы
напкавы
Папкін г., Нанкіпа, Паикіце
панкінекі
с
а
ч
.
л
с
ы
р
п
,
м.
зл
ра
а
в
б
н
а
п
цей напава

напбе

(дзеянне) -су, -сё;

ггал., -су, -се, -саў
-сіцца,
кезак.,
нанбеіцца
“сяцца
нанбсіць незак, наношу
панбсіш, -сіць, -сяць
панбеспы
ганбішапны
нанбшвацца кезак., -аецца

-аюцца
незак,
панбшваць
-асш, -ае, -аюць
палігр,
наппарэЭль
[льлю]
нанцарэльны
Нансі г., м. нескл.
папсійскі
пёпеук тэкст., -ку
панеукавы
Нйнта,
Цінт г,
[ньце]

наццкі

-аю

-ллК

Ніц

аі9

нанюхацца
нашійхацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
паняпьчыцца зак., -чуся,
“чышся
[сься], -чыцца,
“чацца

нанясённе [пьне] -нині
нанйты
наняцца

зак.,

паймуся,

пбймешся [сься], -мецца,

-мемся, -мецеся, -муцца;

напяўся, папялася, -лобся, -ліся; найміся
наняць зак, пайму, ноймеш, -ме, -мем, меце,
“муць; папяў, папяла, -ло,

-лі; паймі
пабгул прыса.

напо (навукбвая арганізацыя прёцы) пёпу, -пе
напавал прысл.
гпавёр прысл.
напавёрх прысл.
папагатбве прысл.
напагатбў ваен., прыс...

напад -ду, -дзе, -даў
пападаць зак., -ае, -аюць

пападёць незак. -4ю, -беш,
-49, -ёюць

пападаючы спарт., наз.
-аю,
зак.,
нападвязваць

-аеш, -ае, -аюць
зак., -аю,
пападгбртваць
-аеш, -ае, -аюць
нападзённе [ньне] сларт.,
-нпі
нападкі Дзк] -каў
пападкрэеліваць (ткрэсьлі]
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
пападпісеаць [тп] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пападрбст разм., прысл.
захк.,
[це]
пападсбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
разм.
[тхв]
пападхвёт
прысл.
нападцягваць [ция] захк.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
напазычацца зак., -аюся,
-4ецца,
[сься],
гЯсшся
-аюцца
напазычаць зак., -аю, -аеш,

-4е, -біюць
зак., -аюся,
напазяхйацца
[сься], -аецца,
-ёсшея
-дюцца
напаіць (айі зак., лапаю,
папбіш [ойі], -біць, -дім,
-біце, -бяць
пнапайванпе [пьпе] -нпі
напайвацца лезак., -асцца,

-аюцца
напайваць хезах., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папайка -айцы, -аек
папакаваны і напакбвапы
напакаваць зак., папакую,
гўеш, -ўс, “ўюць
папаказ прысл.
зак., -аю,
напаклёпиічаць
“аеш, -ае, “аюць
ц”

напасвіцца

напакбваны часцей манакавапы
напакбўванце [пьие] -ниі
напакбўвацца пнезак., -аец-

хезак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
папакўтавацца зак., -туюся, -туешся [сься], -ту-

ецца, “туюцца

напад -лу, -ле
піпал разм., прысл.
папалбву
оі
напалавіну
прыся.
папалам разм., прыс.
мапаласавапы разх.
папаласаваць разхм., зак.,
-еўю, -сусш, -еўе, -сўюць
папаласкапы
напаласкацца

разл.,

зак.,

цапалбпапалашчуся,
шчашся [сься], -чацца,
гчамся, -чацсся, -чуцца
напалаекаць зак., напала-

шчу, папалдшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
напалеандбр -ра, -ры, -раў
папалецасць

[сьць]

-цю

папалены

напалеби -на, -не, -наў

папалебнаўекі гіст.
напалёўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
напаліравёны і напалірбваны
напаліраваць зак., -рўю,
“руеш, -руе, -руюць

папалірбўвацца пезак., -аец-

ца, -аюцца
папалірбўваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папаліцца зак., (пра печ)

папаліцца, -ляцца; (нагрэццана сонцы) разм,

папалішся
напалюся,
[сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца
цапаліць зак., напалі, папаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
напёлм -му, -ме
папалмавы

папалбву разм., прыса., часцей папалавіну

напалбсквацца гезак., -аецпа, -аюцца

кезак., -аю,
паналбскваць
-аеш, -ае, -аюць
папалбханы

[сьць]

-цю

папалбхацца зак., -аюся,
-аёцца,
[сься],
аешся
-аюцца
напалбхаць зак., -аю, -асп,
-ас, -аюць
папалбць зак., папалю, папблеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
напальвапне [пьпе] -пні
папальвацца лезак., -аепца,
-аюцца
-аю,
пезак.,
напальваць
гасп, -ае, -аюць

спец.,

панальны
нацалдяваны

напалявацца

ца, -аюцца
нацакбўваць

напальнаець

разм.

напашоюся, ззешся
ся], -юсцца, -оюцца

зак,
[сь-

папаляваць зак, напалюю,
-юсш, -юе, -оюць

напамаджаны
нанамаджвацца гезак., -аюся, -аешся [сься]. -аецца,

гаюцца
напамаджваць

незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
напамадзіцца зак., -дліуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

-ду,
зак.
напамадзіць
“дзіш, -дзіць, “дзяць

напамінак і папамін адпаведна -нку; -ну, -пе

напамінанне [ные] -нні
напамінацца незак., -асцца,
-дюцца
-4ю,
незак.,
панаміпйць

-деш, -ае, -йюць

напамиаваны і напампбваны

папампаваць зак.. папампўю, -ўеш, -уе, -ўюць

папампбўванне [пле] лпі
напампбўвацца незак., -асцца, -аюцца
папампбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

папамянўць зак., -пуУ, -лёш,

-нё, -нём, папамепяце, папамянўць, часцей напбмніць

напанавацца разх.,, зак.,
-инўюся, -нўсшся [сься],

-нуецца, -иўюцца

напапалём разм., прысл.
напараны

напёрвацца незак., -асцца,

гаюцца

папарваць незак., -аю, -асш,

-ас, -аюць
напарнік -ка, -ку, -каў
,
папарніца -цы, -ц
папарбцца зак. напаруся,
вапбрашся [сься]. -рацца, -рамся, -рацеся, -руцца
папарбць зах., папару, папбраш, -ра, -рам, -рапе,

.

-руць

лапарстак -тка, -тку, -ткаў
.
напарсткавы
папартачыць разм. зак»

су, -чып, -чыць, -чаць
папарыцца разх., зак., па[сься],
пёруся, рышся
“рыцца, -рацца

,

папару,
зак.
напарыць
грып, -рыць, -раць
напае -су, -се

напасваць гезак., -аю, -асшь,

-ае, -аюць
папасвіцца [сьві] зак., папасёцца, -суцца і напа

наперапальваць
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свіцца [сьві], -вяцца; па-

[сьві], -ілася,
пасвіўся
.
іліся
папёсвіць [сьві] зак. на-

я-с
,
м
ё
с
ё,
-с
,
ш
ё
с
,
у
пас
цё, -еўць і папасў, папа,
м
і
в
ь,
іц
-в
,
і]
ьв
(с
ш
сві

-вяць,
-віце,
[сьві], -ла, -лі;

папасвіў
папасі ;

цапёсві [сьві]

папаекўдзіць разм. ак»,
ь
ц
я
з
д
“
,
ць
зі
-д
,
ш
і
з
д
,
у
ж
д
-

папасабдак [сьло]
прысл.
[сьля]
напаеля

разм.,

разм.,

прысл.

папаслязаўтра [сьля] разжх.,
прысл.
напасці [сьці]

зак,

ду, -дзёш, -дзё,
-дзяцё, -дўць

напа-

-дзём,

папаець [сьць] -цю
напаткапы
-аюся,
зак.,
напаткацца
[сься], -бецца,
-бепся
гаюцца
папаткёць зак., -аю, -аеш,
-4е, -4юць
папаўавальны
напаўагблены
папаўадзёты
напаўадкрыты [ткр]

напаўадчынены [чч]
напаўапрануты

напаўасвётлены [сьве]
папаўафіційна і напаўафіцыяльна прысл.

папаўафіциііпы і напаўафіцыйльны

напаўбалбтны
папаўвадкі [тк]
напаўваённы
напаўгалбдны
напаўгиілія
напаўгбласа прысл.
напаўгблы
папаўдакументальны
напаўдарбзе прысл.
пнапаўдзікі
папаўдзікўн -на, -пё, -ноў
напаўдзяржаўны

папаўдрымота -дце
папаўдрымбтны

напаўдэтэктіяўны
напаўжабрацкі
папаўжартаўліва прысл.
папаўжартаўлівы
папаўжывія
пнапаўзабыты

напаўзабыццё [цьцё] -цці

напаўзавалены
папаўзакрыты
напаўзанце [пьпе] -цпі
напаўзаплюшчаны
папаўзасбхлы
панаўзасыпаны
папаўзатопаены

напаўзаць зезак., -аю, -4еш,
“де, -аюць і пнапбўзваць
папаўзачыпены

папаўзці [сьці] зак., папаўзу, -збш, -зб, -зём. -зяцё,

-зуць; папбўз, папаўзла,
-иб, -лі [зьлі]
ўільняні ўыль]
ідзачны
,
каланіяльны
панаўкалбнія -і [ійі], -ій

папаўсухі
папаўсцёрты (сьцё]
напаўсферычны
напаўсядзёць невак., папаўсяджу, -дзіш, дзіць. -дзім,

папаўкачэўнік-ка, -ку, -каў
папаўкаштоўны
напаўкроўны
папаўкруглы
папаўкультурны
папаўлсгальны
напаўлёгкі [хк]
напаўляжаць незак., -ляжў,
-ляяляш, -ЛЯЖЫЦЬ, -ляжым, -лежыцё, -ляжаць
напаўляжачы
напаўмаса тэг., -се
папаўмеханізаваны
папаўмёртвы
напаўмяккі
папаўналіўпі
папаўнасичаны

панаўустойлівы
напаўхвбры
напаўхмызийк [зьня]
-кбў

.

папаўкачавы

папаўнёнце [ньце] -нпі
папаўняльчасць [сьць] -цю
спец.

напаўпяльнік

-ка,

-ку, -каў

напаўняЯльны
напаўняцца незак. -Яюся,
[сься], -яецца,
-яешся
-гяюцца

напаўняць

незак.

-ЯЮ,

гяеш, -яе, -Яюць
папаўпаварбта прысл.
напаўпарбжні
папаўпісьмённы
гапаўпразристасць [сьць]

-цю
напаўпразрыеты
напаўпралетарый -ыя, -ыю,
“ыяў

у,
т
Я
ят
ры
напаўпзглета
“яце
напаўпранікальны
папаўпрыгбнніцкі [пьпі]
напаўпрыкрыиты
папаўпрытдомны

напаўся-

папаўседзіце,

дзяць

-кў,

напаўцвёрды [цьвё]

напаўцёмны
напаўчісты
напаўшарецяні [сьця]
пнапаўшаўкбвы
пкапацёлы разм.
напацёць разх., зак., -ёе,
-бюць
напачатку разм., прысл.
напашэве абл., прысл.
напаяны
цапайць зак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
-ню, -піш,
напёніць зак.,
-ніць, -пяць

папёньваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
наперабіраць зак., -ёю, -беш,
-4е, -ёюць

пнапераббй прысл.
паперавалакаць разм. і наперавалакваць разх., зак.,
адпаведна -аю, -беш, -ёе,
-дюць; -аю, -аеш, -ас,

гаюць

папераварбчваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
наперавёе прысл.

наперавбдзіць захк., “ду,
гдзіш, -дзіць, -ДЗЯцЦь

зак.,
паперавбзіць
баку,
-бзіш, -бзіць, -бзяць
паперагбикі прысл.
напёрад прысл., прыназ.

наперадаваць зак. -даю,
гдабш, -даё, -даём, -дая-

пнапаўпусты

цё, -даюць
папбрадзе прысл., прыназ.

папаўразбіты [зьбі]

напераздымаць і паперазнімаць (зьпі] зак., для абодвух -йо, -беш, -ае, -4юць

папаўп' Яны

папаўразбўраны
папаўраздзёты [зьдзе]
папаўразяўлены
папаўраекриты
папаўрасплідшчаны

нацаўраспранены

папаўраечыпены шч]
напаўрэдкі [тк]
папаўсабрапы
напаўсагиўты

напаўсальны

напаўсаматўжіны

напаўсілы прысл.

папаўеляпы [сьля]

ўсби -сиў, -спё [сьпе]
папаўсбиниы

папаўспёлы [сьпе]
папаўсяўшчаны
напаўстойкі

папаўсур'ёзна прыся.
напаўсур'ёзны

паперакідаць і шпаперакідгаць зак., адпаведна -4ю.
-деш, -й4с, -йюць; -аю,
-аспш, -ае. -аюць
зак., -аю,
гаперакладёць
-аеш, -4с, -йюць
наперакор прысл., прыназ.
паперакбе разм., прыса.
паперакручваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

напералік прысл.
папералбмліваць і напераабмваць зак., для абодвух

гаю. -аеш, -ае, -аюць
паперамёнку разлм., прысл.

-бшу,
паперанбсіць зак,
-бсіпі, -бсіць, -дсяць
зак., -аю,
паперапальваць

гаеш, -ас, -аюць
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пнаперапісваць

напляскаць

А
А
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-аю,

зак,

паперапісваць

-асш, -ае, -аюць
папераразаць і наперарэз-

ваць зак., адпаведна -аю,
аеш, -ас, -аюць; -аію,

-асш, -ае, -аюць

паперарэз прысл., прыназ.

паперасаджваць зак., -аю,
-асш, -ас, “аюць
паперастаўляць зак. -яю,
-леш, -яе, -Яюць
паперахват прысл.
наперахбдзіць зак., -дзіць,
-дзяць

-аю,

зак.,

цаперацягваць

-асш, -ае, -аюць
папёрепік[сьні] уст, -ка,
-ку, -каў
папёреніца [сьві] уст., -цы,
-ц

бат.,

-аўцы,

папёрстаўка
-авак
напбрці разм, зак. папр,
“рэш, -рЭ, -рбм, “раце,
“руць; папёр, напёрла, -лі;
папры

напёрціся разм., зак.» (на-

есціся) напрўся,
[сься], “рэцца,

“рэшся
-ромся,

-рацёся, “руцца; (найсці,

набіцца) напрэцца, -руцца; напёрся, папёрлася,
-ліся; напрыея
напёрчаны
папёрчвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
незак.,
напёрчваць
-аеш, -ае, аюць
-чыцца,
напёрчыцца зак.,
-чацца
напёрчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
напёты
напёў -ёву, -ёве, -ёваў
напёўна прысл.
напёўнаець [сьць] напёўны
папёцца разм. зак. папяюся, -ябшся [сься], -яецца, -яёмея, напеяцёся, напябцца
напёць зак., напя, -яёш,

-яб, -яём, напеяцё, папя-

юць
папёчаны

папівацца

“ешся
-юцца

незак.

[сься],

папіваць разм.”,

-ёюся,

-4ецца,

Ппевак., 410,

-беш, -ёе, -дюць
папілавапыі напілбваны

папільшчак-чка, -чуу, -чкаў

напінанпе [ньне] мні
напінёцца незак, -аюся,
[сься], -асцца,
-сшся
-аюцца

папіпаць пезак., -аю, -асш,

-й9, -Аюць
незак.
папірацца разм,
-ася, -йешся [сься], -аецца, “аюцца

папіраць разм., незак., -4ю,

-дсш, -ае, -дюць
папісанне (пьце] -зші
напісаны
папісёцца зак., напішацца,

“шуцца

напісаць зак., папішу, на-

пішаш, -ша, -шам, -шаце,
“шуць
напітак -тку, -ткаў
і напіхванне
папіхапне

[цьце] для абодвух -цні

папіхёцца і напіхвацца незак,

“бюся,

адпаведна

-бсшся
-бюцца;

-аецца,
-аешся

[сься],
-аюся,

[сься], -аецца, -аюцца

наніхёць і напіхваць пезак., адпаведна -ёю, -аеш,

-4е, -ёюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
напіцца зак., нап'Юся), пап'ёшся [сься],

нап” ёцца,

нап'ёмся, пап'яцёся, пап'юцца; напіўся, напілёся, -лбся, -ліся; напіся
папіць, разм., зак., нап'ю,
нап ёш, пап 6, пап'ём, пап'яцё, нап “юць; папіў, напіла, :лё, -лі
напішчацца рази., зак., папішчўся, “чышся [сься],
“чыцца, чымся, -чыцёся,
-чацца
зак,
наплавацца
[сься],
гаегшся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
паплаваць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
наплйвачны
папаёвіцца

зак.,

-віцца,

-вяцца
паплагіць зак., ваплёўлю,
паплавіш, -віць, -вяць

папладзіцца разм., зак., наплбдзіцца, -дзяцца

папладзіць разм., зак., на-

..,
папілўі,

паплёкацца зак., наплёчу-

зўеш, -ўе, “ўюць
папілбваны часцей папілавапны
папілоўвацца незак., -аецпа, аюцца
лезак.,

-ает, -ас, -аюць

пашльнікавы

[сься],

пілўюся, -ўсшся

папілбўваць

адпаведна -ка, -ку, -каў;
“лка, “лку, -дкаў

пладй:ў, паплбдзіш, -дзіць,

папілавёцца разм., зак., на-

-ўецца, -ўюцца
папілаваць зак.,

напільнік і разм. папілак

-аю,

гдзім, -дзіце, -Дзяць

ся, -чашся (сься], -чацца,

-чуцца

паплакаць разм., зак., наплёчу, -чаш, -ча, -чуць
напланавапы разм.
паплапавёць

разм,

зак,

-пўю, -аўсш, -аўе, -пўюць

папластаванне (пьне] -ші,
-нияў
папластаваны і напластова-

ны
папластавацца зак., -туецца, туюцца
-тую,
зак.,
напластаваць
-тўеш, -тўс, “тўюць
напластоўванне [пьне] -ппі
напластбўвацца незак., -асцца, аюцца
папластоўваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
паплаўка тэх., -аўцы, -авак

паплаўлены
паплаўляцца незак., -ясцца,
-яюцца
незак,
наплаўлйць
-Яеш, -Яе, “яюць

-Яю,

паплаўныспец.
наплёсці Дсьці] гак., напяятў, -яцёш, -яцё, -яцём, иаплецяцё, паплятуць
паплёцены
папабчпік -ка, -ку, -каў
наплёчны
напабены уст.
пнапллбіць [ойі] уст., зак.,
-бю, -бід [ойі], -біць,
-бяць:
паплываць незак., -ёю, -аеш,
-бе,-ёюць
паплійсчі [сьці] г паплыць

зак, для абодвух паплы-

вў, -вёш, -вб, -вём, -вяцё,
-вўць

наплііў -ыву, -ыве
наплыўны геал.

зак,
паплібхацца разх.,
[сься],
-аешся
гаюся,
гаецца, -аюцца

наплібхаць зак., -аю, -асш,

-ае, “аюць
наплюхвацца незак., -аецца,
-гаюцца
ю,
-а
к.
за
не
ь
ц
а
в
х
б
і
л
п
па
-аеш, -ае, -аюць
наплюшчыць зак., “шчу,
ь
ц
а
ч
ш
“
,
ь
ц
ы
ч
ш
,
ш
ы
шч
а
п
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
а
в
я
л
п
а
н
плююся, -юёшся (сься],
,
я
с
ё
ц
я
о
ж
,
я
с
м
ё
ю
,
а
зоёцц
,
гююцца

,
ю
л
п
а
п
,
к.
за
ь
ц
а
в
я
л
п
а
п
лобш, -юё, -оём, -юяце,
люць

.
к
а
з
,
м.
зх
ра
а
ц
ц
а
г
з
ў
в
я
л
пап

ц
е
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
а
,
я
с
ю
а
г

ца, “зюцца

наплявузгаць

разу.

зак.,

ь
ц
ю
а
е,
-а
,
ш
е
а
,
гаю
,
У
К
,
к.
за
,
.
м
з
а
р
ь
ц
ы
ж
й
я
п
а
н
сны, -кыць, “Жаць
,
ю
л
м
“
,
к.
за
,
.
м
з
а
р
ь
ц
і
м
я
напл
міш, -міць, -МЯць

»
к
а
з
,
.
х
з
а
р
а
ц
ц
а
папляск
ш
а
ч
т
ё
п
п
а
п
,
я
с
у
ч
ш
я
панл
,
я
с
м
а
ч
,
а
ц
ц
а
ч
,
]
я
с
ь
с
[
ся
-чацсся, -чуцца
,
ю
а
,
к.
за
,
.
л
з
а
р
ь
ц
а
к
с
й
напя
“аеш, -ае, -аюць

папляскаць

напляскаць разхм., вак., Наплаяшчу, наплёшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
наплятёцца незак., -ёецца,
“аюцца

паплятаць незак., -4ю, -аеш,
-40, “аюць
папляткарыць разм., Зак.
-ру, “рыш, -рыць, -раць
,

паппуты

напиўцца зах., яўся, -ёшся [сься], нёцца, -нёмся,
-пяцёся, “нуцца

папаўць зак., -нў, -ибш,-неё,
ём, -няцё, -аўць
папбены
папойванне [ньне] -ппі
напбйвацца незак., -аецца,
гаюцца

папбйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
напблаты
напблваць незак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
-ніш,

папбмніць зак., -ню,

“ніць, -няцьі напамянўць
напбперак разм., прысл.
папёр -ру, -ры
папбрвацца незак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
папбрваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

папбркацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

напбркаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

папбрна прысл.
напбрнаець [сьць] -цю

напбрны
папбрыста прыс.

папбрыстасць [сьць] -цю

мапбрысты

папбўзацца незак.,
-аешся
[сься],

гаюцца
напбуўзваць

напрывалакаць
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-зюся,
-аецца,

незак.,

-асе,

гаюць, часцей папаўзёць
папбўнпенаець [сьць] -цю

папбўпены
папоўпіцу разм., прысл.
папбўніцца
зак,
-пюся,
-пішся
[сься],
-піцца,
-пяцца
папбўпіць зак., -ию, -піш,
“піць, -няць
напрабіваць зак., -аю, -йеш,
-ае, -ўюць
паправа разму., -ве
направа грысл.
паправаць незак.,-4с, -бюць
паправіць зак., -аўлю! -ўвіш,

-ёвіць, -ёвяць
папрадёцца незак., -аепца,
“юцца
папрадёць незак., -йю, -4еш,
“ае, -йюць
папрадвёспі [сьпі] прысл.
папрадзены
напражаны

папрёжвацца хезак.,
ца, аюцца
пезак.,
напражваць

-аец-аю,

-аеш, -ае -аюць
папражыцьзаг., ку, ыш,
жыць, -каць
папракат прысл.
-аю,
папракбпваць зак.,
-асш, -ае, -аюць
-аю,
папракрўчваць зак.,
-асш, -ас, -аюць
папрактыкаваны

разм,

папрактыкавацца

-кусшся
-кўюся,
гак,
[сься], -кусцца, -куюцца
папрактыкаваць разм., зак.,
гкую, -кўеш, -куе, -кўюць
папрактыкбўваць разх., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
папракўдзіць разм. зак,
джу, -дзіш, “дзіць, -дзяць
папралазіць зак., зіць, -зім,
-зіце, -зяць
напралёт прысл.
папралбм прыса.
напрамак -мку, “мкаў
папрамілы: напрамілы бог

памрамкі разм., прысл., часцей напрасткі
напранёцца абл., незак.,

-дюся,

-аешся

[сься],

-бецца, -аюцца
напранйць абл., незак., -ёю,

-беш, -ае, -4юць
напрануты абл.
папранўць абл., зак., -яў,
-ябш, -нё, -нём, -пяцё,
-яўць
папрапалўю разм., прысл.
напрапёльваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-аю,
зак,
папрапбрваць
-аеш, -ае, -аюць
-84Ю,
папрапуекёць зак,
-депі, -е, -ёюць
папраразаць і напрарэзваць
Зак., адпаведна -дю, -аеш,
-8е, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
папрардчаны
напрарбчыць зак., -чу, чыш,
“ыць, -чаць
папрасаваны
напрасаваць зак., -еўю,
еш, -сўс, -еўюць

-еў-

мапрасвідроўваць
[сьві]
зак., -аю, -аст, -ас, -аюць
папрасіцца зак., папрашуся, папрбсішся
(сься],
-сіцца,

-сімся,

“сяцца

-сіцсся,

папрасіць разм.,

зак., папрашу, папросіш, -сіць,
“сім, -сіце, -сяць
папрасбоўвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца

папрасбўваць (пра бялізну)

пезак.,

-аю,

-асш,

-ае,

-аюць; (многае ці многа
разоў прасунуць) зак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

папрасткі прысл. і напрамкі, напрасцяк
напрастольны царк.
напрасці [сьці] зак., папра-

ду,

-дзёш,

-дзё,

-дзбм,

-дзяцё, -дуць

[сьці] разм.
напрасціся
зак., -прадзёцца, -дўцца
разм,
напрасцяк [сьця]
прысл., часцей папрасткі
папратбптваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-ёю,
папратыкаць зак,
-деш, -йе, -ёюць
папраўду разм., прысл.
напраўка -ўцы
папраўлецы

-яец-

незак.,

напраўляцца
ца, “яюцца

-Яю,
незак,
папраўлйць
-Яеш, -Яе, -Яюць
папраўшчык -ка, -ку, -каў
папраўшчыца -цы, -ц

напрацавацца зак., “аўюся,

-аўешся [сься], -дўецца,
-дуюцца

панрацагць зак., -цўю, ліў-

еш, -иўе, -дўюць

напрацбўваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
папрацбўка спец., -бўцы,
-бвак

працягу)

(у

па працягу
прыназ.

пнапрбет прысл.

напрбці разм., прысл, прыназ., часцей

наеўпраць,

насупрёць
напрбшвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
неЗак.,

разм.,

напрбшваць

-аю, -агш, -ае, -аюць
папрўжапа прысл.
напружанасць [сьць] -цю
папруўжанне [ньне] -нні
напружаны і напружны

папружванне [ньне] -ппі
напружвацца незак., -амся,

-аешся
-аюцца

(сься],

папружваць

-аецца,

незак.,

-аю,

-асш, -ас, аюць
напружыцца зак, -піуся,
жкышся [сься], -жыцца,

зкацца
напружыць зак., зку, кыш.
-кыць, -каць
папрыбаўляць

захк.,

-яю,

-ясіц, -Яе, “ЯЮюцЦь
папрыбіваць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць

наприбудбўваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
папрыбягаць

зак.,

-й4е,

-дюць; -ала, -ёлі
папрывалакацца раз, зак.,
-гЯецца, -аюцца; -алася,
галіся
напрывалакаць разм., зак.,
-бюю, -бсш, -ае, -аюць
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напрыводзіць

папячыся

А

зак, -діжу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
-бяіў,
зак,
напрывбзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць

ь
: одзіць
папрыв

папрывязваць

зак.,

-аўш,-ае, -аюць
напрыганйць зак,
-ясш, -яе, -яюць

-аю,

-Яю,

захк., -аю,
напрыгбртваць
гасш, -ае, -аюць
папрыдумайць і напрыдўм-

папрыязджаць [дж] зак.,
где, -дюць; -ёла, -алі

папрЭгчы (напражыць) [хч]
зак., напрагу, папраяёёш,
цэ, лнбм, -жацё, напрагуць; папрёг, папрэгла,
-лі; папражиы
папрэжаны
напрэць зак., -бе, -бюць
папсаваны

ваць зак., адпаведна -яю,

-аю,

-ясш, -яс, -Яюць;
-асш, -ае, -аюць
напрыклад
папрыкладёць і папрыкладваць зак., адпаведна -дю,
-деш, -йе, -аюць; -аю,
гасш, -ае, -аюць
папрыклеёйвацца зак., -аецца, -аюцца

папрыклёйваць зак.,
-гаеш, -ае, -аюць
напрыкблваць

зак.

-аю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
напрыкбчваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
напрылёпліваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
напрыліпацьзак., -ае, -4юць
напрылятаць зак., -бе, -4юць
напрымаць зак., -ёю, -ёеш,
гае, -аюць
напрымёшваць Зак., -аю,

гагш, -ае, -аюць
напрымярзёць зак.

-ёе,

гаюць
-бшу,
напрынбсіць зак,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
-аю,
зах.
вапрыпісваць

-авш, -ае, -аюць

“е,
зак.,
напрыплываць
гаюць; -бла, -ёлі
папрырабаяцьі напрырббліваць зак., адпаведна -Яю,
гяеш, -яс, -яюць; -аю,
гаеш, -ае. -аюць
напрыставаць зак. гстаё,
-стаюць

зак.
папрысылйць
гдсш, -ёс, -аюць

-4ю,

гдзіць,
напрыхбдзінь зак.,
-дзяць: -дзіла, -дзілі
-аЮ,
зак,
папрыдягваць

гас, -ае, -аюць
напрычэплівацца і

папры-

чапляцца зак., адпаведна
гасцца, -аюцца; -яецца,
-люцца

папрычбпліваць і напрычапайць гак., адпаведна -аю,
-аеш, -ае, -аюць; -яю,
-Яеш, -Яе, “яюць

напрышпільваць зак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
папрышчэнліваць і папры-

шчапляць зак., адпаведна

гаю, -аеш, -ае, “аюць; -Яю,
гЯеш, -яе, “яюць
-дю,
зак,
напрышываць
гдаеш, -4е, -йюць

зак.,

напсаваць
-уёш,

-уюць

папсую,
-уяцё,

гуём,

-уб,

зак.,

разм.

нпапетрикаць

гаю, -асш, -ас, -аюць
папўджаны

гаюць; іў, -іёбш, -пб, -нём,
гняце, -пуць
напхиўты часцей напухйны
папмаённе [пьне] -нні
мапыліць зак., напылю, папаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-дяць
папірсканы
папярскаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
папиреквацца незак., -асцца, -аюцца
нацярскваць незак, -аю,
-аеш, -ас, -аюць
напытаны

зак., -джуся,
напўдзіцца
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца
папудзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць

напўдраны

папўдрывацца незак. -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
паяўдрываць

-аю,

незак.,

“-аеш, -ае, -аюць
зак.,
папўдрыцца

-руУсЯ,

“рышся [сься], -рыцца,
“рацда
папўдрыць зак., -ру, рыш,
-рыць, -раць
напужаны
-ёюся,
зак.
папужёцца
[сься], -ёецца,
“аешся
гаюцца

напужаць зак. -4ю, -ёеш,
-4е, -4юць
у,
-к
а,
-к
і]
ьп
[с
к
і
н
е
ь
л
ў
п
а
н
-каў
напуск -ку
напусканне [ньне] -нпі
папускацца незак., б'юся,
,
ца
ец
-ё
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
с
Я
г
-дюцца
напускаць незак, -ёю, -ёеш,
-4е, -аюць
папускні
напуста прысл.

зак.

разм,

[сьці]

напуеціцца

напушчўся;

напу-

сцішся [сьцісься], -ціцца,
-цімся, -ціцеся, -цяцца

(сьці]

папуспіць

зак. на-

пушчу, папўсціш [сьці],

ь
ц
я
ц
е,
іц
-ц
,
ім
-ц
ь,
іц
-ц

напухёінце [цьпе] -плі,
,
еш
-а
ю,
-ё
,
к.
за
не
ь
ц
а
х
у
нап
-4е, -бюць
папўхласць [сьць] -цю

папухлы

,
еш
-н
у,
-п
,
к.
за
ь
ц
у
п
х
у
п
на
-це, -пуць; папух, -хла,
-хлі

напытаць зак., -4ю, -4еш,

-4е, -йюць
напытваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
зак., -люю,
папытлявёць
люеш, -люе, -ліоюць

напышліва прысл.

нпапішлівасць [сьць] -цю
напышлівы

напэўна прысл.
напэўны
напзцканы разм.
напцкацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
напзцкаць разм., зак. -аю,
гаеш, -ае, -аюць
,
к.
за
не
.,
зм
ра
ць
ва
цк
пз
на
гаю, -аеш, -ае, -аюць

напявённе [ньне] -нні

напявёцца незак., -4ецца,
гаюцца
,
ш
е
б
ю,
-4
,
к.
за
не
ь
ц
ё
в
я
нап
-4е, -бюць

напякацца

незак.,

-ёюся,

разм.,

прыс,

[сься], -ёецца,
“ешся
-аюцца
,
ш
е
а
,
ю
ё
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
к
я
пап
-4е, -ёюць
ы
р
п
,
.
л
с
ы
р
п
і
н
д
а
напярэд

наз.

папярэймы

прыназ.
напярэсцігі

[сьці]

абл.,

прысл., прыназ.

.
л
с
ы
р
п
,
.
м
з
а
р
і
к
т
а
в
х
з
папяр
напята абл., прысл.
Ю
Ц
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
с
а
т
я
п
ца

.
,
Ю
Я
,
.
к
а
З
,
.
х
з
а
р
ь
ц
я
папятл
-Яеш, -яе, -Яюць
,
ы
т
напя

,
я
с
у
н
п
а
п
.
к
а
з
а
напйцц
,
а
ц
ц
ё
п
,
]
я
с
ь
с
[
я
-пёшс
а
ц
ц
ў
а
,
я
с
ё
ц
я
н
,
я
с
гнём
,
ш
е
л
,
ў
и
ц
а
н
,
.
к
а
з
ь
ц
й
пап

ь
ц
у
н
,
ё
ц
я
п
,
м
ё
п
.
б
н
-

напячатаны фота
-аю,
,
.
к
а
з
,
а
т
о
ф
ь
ц
а
т
а
ч
напя

.
ь
ц
ю
а
,
е
а
,
ш
с
га

напхапы і папхиўты

(набіцца), -аецца, -демся,
гдецсся, -бюцца

я
п
а
н
,
ў
к
я
п
а
п
,
.
к
а
з
папячы
,
ё
ц
а
ч
е
ё
п
а
п
,
м
о
ч
,
э
ч
яш,
,
а
л
к
я
п
а
н
,
к
ё
п
а
п
;
напякуць
-лб, -лі
я
п
а
п
,
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
папячася

адпаведна -аю, -асш, -ёе,

ё
ц
а
ч
е
п
а
п
,
я
с
м
б
ч
,
а
-азцц

а
н
(
,
к
а
з
,
.
х
з
а
р
а
ц
ц
а
х
п
на
-дешся
-аюся,
ссціся)
;
а
ц
ц
ю
а
г
,
а
ц
ц
е
й
,
]
я
с
ь
[с

напхаць

і

папхиўць

зак.,

кўся,

папячэтся [сься],

парассяваць

а2А

нара

ММА
ся, папякўцца; напёкся,
папяклёся, -лбся, -ліся

нара пары, мн. пбры, нёр
,
парабаваны
нарабаваць зак., парабую,
-ўеш, -ўе, “уюць

парабіцца зак., парабліся,
гарббішся [сься], -біцца,
-бімся, -біцеся, -бяцца
нарабіць зак., параблю, наробіш, -біць, -бім, -біде,
,
,
-бяць
парабляць незак., -яю, -яеш,
,

яе, -Яюць

наравістасць [сьць] -цю
.,
паравісты
наравіцца незак., параўлю[сься],
нарбвішся
ся,
-віцца,

-віцеся,

-вімся,

-вяцца
паравіць незак., параўлю,
нарбвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
парагатёцца разж., зак., панарагочашся
рагачўся,
[сься], -чацца, -чамся,
-чацеся, -чуцца

парёд -да, -дзе, -даў

нарада -дзе, -д
парадавацца зак., нарадуюся, зуешся [сься], -уецца,

“уюцца

парадавблец

гіст.,

-льца,

нарадавблка

гіст,

-лды,

-льцу, -льцаў

-лак
нарадавбльскі гіст. і нарадавбльніцкі гіст.
нарадавбльства гіст., -ве

парадазпавец уст.

-ёўца,

“аўцу, -ёўцаў

нарадазцаўства уст., -ве
парадазнаўчы уст.
нарадалюбец -бца
[ац],

-бцу, -бцаў

парадаліббнаець [сьць] -цю
нарадатобетва [пств] -стве,
-стваў
параджальнаець [сьць] -цю

параджацца (з'яўляцца на
свет) незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца,
(парадзіцца многім) зак.,

-ёецца, -аюцца.

параджаць зак. і незак.,
-ёю, -беш, -йе, -йюць
параджзнпе [ньпе] -няі

парадзадйнпе
парада-задёцня, пларадзе-задапні,
парадаў-задацняў
парад-заказ парада-заказа,
парадзе-заказе, парадаўзаказаў
:
,
парадзіцца зак., параджуўся, парбдзішся
[сься],
“дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,
“дзяпца

парадзіць
пародзіш,

зак.,

парадзў,

-дзіць,

-дзіце, -дзяць
нарадны

-дзім,

-ка, -ку,
нарадчык [чч]
-каў
парадчыца [чч] -цы, -ц
,
параепы
наразёанне [пьпе] -нні і нарэзвапне
,
паразаны мед.
наразёцца незак., -асцца,

гаюцца г парэзвацца
наразаць незах., -йю, -беш,

зак., адпаведна -ёю, -аеш,
-йе, -аюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць

параіць

зак.,

[айі]

-аю,

-віш [айі], -зіць, -йяць

нараканне

[льпе]

-нні,

-ппяў

наракаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
зак.,

нарасказваць

“аю,

-4е, “ўюць і нарэзваць
[зьбі] зак.,
паразбівацца
-4ецца
наразбіваць [зьбі] зак., -ёю,
гаеш, -4е, -аюць

-аеш, -ае, -аюць
параскідёць і параекідваць
зак., адпаведна -ёю, -ёеш,

гаю, -деш, -ёе, -аюць
зак. -аю,
паразббўтваць
,
-аеш, -ае, -аюць.
паразбураць зак., -ёю, -аеш,
-бе, -аюць

ваць згак., адпаведна -аю,

наразбіраць

[зьбі]

наразважваць

зак.,

наразварбчваць

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

гак,

-деш,

-4е,

-йюць;

гаеш, -ае, -аюць

-аю,
-аю,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
зак,
параскблваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

-аю,

параскбпваць

пцаразвбдзіцца зак., -дзіцца,
“дзяцца

-джу,
наразвбдзіць зак.,
-дзіш, -дзіць, -дзяць,
-ожу,
зак.,
наразвёзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць

паразвбрваць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
[зьвя]

-аюць
пнараскладаць і нарасклад-

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
паразвёшваць [зьве] зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

пнаразвязваць

-4е, -ёюць; -аю, -аеш, -ае,

зак.,

нарасклёйваць

зак.

гаеш, -ае, -аюць
зак.,
нараскройваць
-аеш, -ае, -аюць
нараскрўчваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,
нараекўсваць
-аеш, -ае, -аюць
нараспачынёць зак.,
гаеш, -йе, -йюць

-аю,

-аю,
-аю,

-аю,
-ёю,

параспашку прысг., часцей
нарбехрыст
параспёў [сьпе] прыс.

нараспілбўваць [сьпі] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
нарасплбджваццазак., -аецца, -аюцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць
-ёю,
зак,
наразгрызаць
-деш, -ёе, -ёюць
зак., -4ю,
нараздабываць
-ёеш, -ае, -фюць
нараздзіраць зьдзі] зак.,
-дю, -аеш, -ае, -ёюць
нараздўшвацца зак., -аецца
нараздўшваць разл, зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
наразлівацца [зьлі] зак.,

-аеш, -ас. -аюць
парасплібхвацца зак., -аецца

паразліваць
зак.,
[зьлі]
-4ю, -аст, -4е, -4юць
паразліцёйваць [зьлі] зак.,

-яю,

“аецца

-аеш, -ае, -аюць

наразлбмліваць і паразлбмваць

зак, для

абодвух

гаю, -асш, -ае, -аюць
паразлўзваць
зак.,
-аеш, -ас, -аюць
паразлўзшцчваць зак.,
“аеш, -ае, -аюдь
паразм4зваць
зак.,,
-асш, -ае, -аюць
наразмёньваць [зьме]
“аю, -аепі, -ае, -аюць
наразмбтваць

зак.,

-аю,

нарасплбджваць

парасплібхваць

зак., -аю,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
зак.,
парасплятаць
-беш, -йе, -4юць
зак.,
нараспбрваць
-аеш, -ае, -аюць
зак,
нараспылйць

-аю,

-аю,

-аю,

-ясш, -яе, -яЯюць

параспіяреквацца зак., -аецда, -аюцца
нараспырскваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
парасейджваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

-аю,

парассёйваць [сьсе] зак.
-аю, -аёш, -ас, -аюць

-аю,

нарасстаўляць
зак.,
-Яеш, -яе, -яюць
нарасецілёць [ссьці]

захк.,

-Яю,
зак.,

-аю, -аеш, -а4е, -аюць
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паразмбчваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
наразибсіць
зак,
-бшу,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
наразнія
паразразаць і наразрэзваць

параесыпацца зак., -аецца,
гаюцца

нарасеыпаць
зак.,
-4сш, -й4е, -4юць
нарассявацца

[сься]

-4ю,

зак.,

-бецца, -йюцца
парассявёць
[сься]
зак.,
-ат, -йсі, -з4е, -аюць

парсуд
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нараст

а

ш

пдраст

-ста, -сце-

[сьце],

гстаў

параставаць зак., нарастае,
-аюць

параетанине [пьне] -нпі
парастёць незак., -ёе, -аюць
дзеепрым.,
парастаючы
прым,

-аю,

зак.,
парастбчваць
гасш, -ае, -аюць

парастрасёцца зак., -бсцца,
-дюцца

нарастрасаць і нарастрэсваць зак., адпаведна -йю,
-беш, -ё4е, -ёюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пнарасфасбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
парасхвёт прысл.

нарасці [сьці] зак., -сцё,
“стўць; парос, парасла,
-лб, -лі [сьлі]
парасціць [сьці] зак., нара[сьці],
шчу, парбсція

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

нарасць [сьць] -цю, -цей і

-дяў

нараспярўшвацца

[сьця]

зак., -аецца, -аюцца

[сьця]
нарасцярўшваць
Зак., -аю, -аеш, -ае, аюць
нараечышчаць [шчы] зак.,
-Аю, -беш, -ёе, -ёюць
нараўлянскі
Нараўлянскі раён Нараўляпскага раёна
нараўнё і нарбўні прысл.
прыназ.
параўціся разм., зак., наравўся, -вёшся [сься],

-вёцца, -вёмся, -вяцбся,
-вуцца; парбўся, параўлася, -лбся, -піся

нарачны
нарачбпая наз.
парачбпы наз.
зак., -яю,
парашчынйць
гЯеш, -йе, -Яюць
нарашчбпне [ньне] -нні
Нарва г., Нарве
парваны

нарвацца разм., зак., -вуся,
[сься], -вёцца,
-вбшся
-вёмся, -вяцёся, -вуцца
парваць зак., -вў, -вёш, -вё,
“вём, -вяцё, -вуць
Парвёгія Нарвёгіі [ійі]
наргёжац -жда [шц], -жцу,
-жцаў
парвёжка [шк] -кцы [шц],
-жак
[шск]
Нарвёжскае мбра

Парвбжскага мбра
парвёжскі [шск]
парвбжцы [шц] -цаў
Нарвік г., Нарвіка, Нарвіку
парвікскі
нарвекі
наргіле м. і п., неса.

пард бат., -ду, -дзе
нардавы

нардбм (пародны дом) уст.,
-ма, -ме, -маў
нардычны
нарзай -ну, -не

-да,

-дзе,

паркалагічны
наркалёгія мед, зі

[іш]

нарзанаправбд
“даў

парзённы

паркамай -на, -пе, -паў

рбдны камісарыят асвёты) гіст.
паркамёт (карбдны каміса-

рыят) гіст., -ёта, -ёце
паркаматаўскі
наркамзём (нарбдны каміземлярббства)
сарыят
гіст., -ма, -ме
наркатызавапы хед.
паркатызавацца зак. і незак., -зўюся, -зуешся [сьпаркатызавёць

зак.

і

гак. і незак.,

парміраваць

паркамёцпія мед, -іі [ій1]
паркамінка -пцы, -пак
паркамасвёты [сьве] (на-

ся], -зўецца, -зўюцца

парматыў -яву, -ыве, -іваў
нарматіўна-тэхнічны
парматіыўнаець [сьць] -цю
парматіяўны
парміраванне [ные] -нпі
парміраваны і нармаваны
парміравацца зак, і незак.,
“руецца, -“руюцца і пармавацца

не-

Зак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зўюць
паркатызатар -ра, -ру, -раў
наркатызёцыя -ыі [ыйі]
наркатычны
паркацін хім., -ну, -не
наркбз лмед., -зу, -зе

-рўю, -рўеш, -рўе, -ру-

юць і пармаваць
нармірбвачны
нармірбўка -оўцы, -бвак
нарміроўшчык -ка, -ку, -каў
парміроўшчыца -ды, -ц

парбблены
парбг -бга, -бзе, -бгаў
нарбд (нацыя, насельпіцтва краіны) -да, -дзе, -даў;
(група людзей) -ду, -дзе

народаліебівы
народанаеёльніцтва -ве

пародаўладдзе [дзьдзе] і
народаўладства [цтв] адпаведна -ддзі [дзьдзі];
-ве
парбджаная прым., наз.

нарбджаны
парбджвацца незак., -аюся,
ўсься],

аешся

-аюцца

-аецца,

незак.,

нарбджваць

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
парбдиа-вызвалёнчы

паркбзны
наркблаг -га, -гу, -гаў
паркбм (нарбдны камісёр)
гіст., -ма, -ме, -маў
наркбмаўскі
наркбтык -ку, -каў

нарбдна-дэмакратычны

пармавёпычасцей парміра-

нарбднасць [сьць] -цю, гцей

наркбтыка мед., ыцы

ваны
пармаванне [пьне] -нні
нармавёцца незак., -мўецца,
-муюцца, часцей парміравацца

пармаваць незак., пармўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць, часцей
парміраваць
пармалізавапы
пармалізавацца зак. і незак., -зўсцца, -зўюцца

пармалізаваць зах. іў незак.,

-зўю, -зўепі, -зуе, -зўюць
пармалізйцыя -ыі [ыйі]

нармаль мат., тэх, -л1лю
[льлю], -лей і -ляў
пармёальна прысл.

пармёльнасць [сьць] -цю
пармальны

парман гіст., -па, -пе, -наў
пармёпдзец [ньдзе] -ндпа

[птц], -адцу, -ндцаў

[птк]
-дды
пармапдка
[птц], -дак
пармёндскі [1]
пармёпдцы [п7ц], -цаў
Нармандыі
Пармалдыя
[ыйі]
пармапекі гіст.

парманы гіст., -паў
парматывізм -му, -ме

народнагаспадарчы

народнапаэтычны
народнапёсенны
нарбдпа-рэвалюцыйны

Дэмакратычная

Нарбдная

Рэспўбліка

ІПёмен

На-

Дэмакратычнай
роднай
Рэспўблікі Пёмен
Парбдная Рэспубліка Балгарыя Нарбдпай Рэспўблікі Балгарыі
Нарбдпая Сацыялістычная
Рэспубліка Албапія Нарбднай

Сацыялістычнай

Рэспублікі Албаніі
парбднік -ка, -ку, -каў
нарбдпіца -цы, -ц
народніцкі
нарбдпіцтва -ве
народны
нарбкам разх., прыса.
парбехліст разм., прыся.
парбехрыст прысл. і нараспашку
Нароўля г, Нарбўлі
парбўпі і нараўпцё прысл.,
прыназ.

.
парбіпчаны
парбшчванне [пьпе] -ипі

парбшчвацца незак., -асцца, -аюцца
пнарбшчваць

іезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
парсўд (нарбдны суд) -дё,

-дзё, -доў

насвістваць
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-аюцца
хезак.,
нартўчваць
-асш, -ас, “аюць
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парудзак»
горн.,
нарубіць

лю, парудіш, -9іцЬ, “Фі,
-біце, -бяць

нарўблены
ру
на
з.
ад
-каў
парукаўпікі
кёўпік, -ка, -ку

пнарукаўны

наруку прысл.
парумйнены
пнарумяніцца зак.

-гішся
-пяцца

[сься],

-нюся,
-ніцца,

нарумяпіць зак., -ню, -ніш,
гніць, “няць

нарумяцьвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -зецца,
.-аюцца

нарыхтбўваць незак. -аю,
:
-зеш, -ае, аюць
нарыхтоўка -бўцы, -бвак

пасалбджвацца незак., -аец-

парыхтоўчы

наейльвацца незак., -аецца,

-ка,

парыхтоўшчык
-каў
нарыхтбоўшчыца -цы, -ц

-ку,

париць зак, -ие, -юць
парэберны
нарбз -зу, -зе, -заў

нарэжацца, -ягуцца; (напіцца) разм. нарэжуся,

-жацца,

акуцца

нарэзаць гак., нарэжу, зкаш,
-ка, -жуць
-ппі,
[ньне]
нарэзвацие
часцей наразанпе

нарэзвацца незак., -аецца,
гаюцца, часуей наразёц-

ца

парэзваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць,

часцей нара-

заць

нарэзка [ск] -зцы [сп], -зак
нарэшце прысл.

гаеш, -ае, -аюць

Нар'яп-Мар г., Нар'Яп-Мара,
Нар'яп-Мары

пік, -ка, -ку

насабачыцца

пнарумяньваць

незак.

-аю,

парўчиікі -каў, адз. нарўч-

нарўчны
наручы-аў
нарцьые -са, -се, -саў
нарцясавы
парцэін [эйі] зім, фарлм.,
-пу, -не

пары нараў

нарывацца разх., незак.,
[сься],
-аешся
-дюся,
гаецца, -аюцца
парываць незак., -йю, -беш,
-ае, -аюць

Нарімг., Нарыма, Нарыме
зарымекі
парые -са, -се, -саў
парысавапы і нарыебваны
нарыеаваець [сьць] -цю
парысавацца зак., -сўецца,
суюцца

парысаваць захк., парысўі,
-ўеш, -ўс, -ўюць
нарысавы
нарысіст -ста,

-сце [сьце],

-стаў
нарысістка -тцы [с'ц], -так
нарысісцкі
парты

нарыў -ітва, -мве, -яваў
парыўны
парыўніи
нарыхтавапасць [сьць] -цю
парыхтавіпы

парыхтавёцца зак., -туюся,
-тусшся [сься], -тусцца,
-туюцца
парыхтаваць зах, -тую, -тўсп, -туе, -туюць

нарыхтбўвацца пезак., -аец-

ца, -ахлцца

нар'ян-марскі

зак.,

разм.,

[сься],

-чышся
-чуся,
-чыцца, -чацца

насаглбтачны і насаглбткавы

пасаглбтка анат., тцы [цц],

-так
насадачны

пасаджальнік -ка, -ку, -каў
насаджаны

насаджаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -дюць

насёдзванне [пьпе] -нні
насаджвацца незак., -аецца,

-аюцца
паейаджваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
[цьне]

-аю,
-ппі,

ашяў

насадзіць зак., пасаджу, пасадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

насадка

[тк]

-дак

“ады:

[пц],

пасадны

зак.,
насакатацца
чацца, -чуцца

-асш, -ае, -аюць

-аюцца
незак.,
-аю,
насёльваць
гаеш, -ас, -аюць
насампёрш абл., прыса.
насандальвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца
пасандйльваць незак., “аю,
-аеш, -ае, -аюць

пасёр заал., -ра, -ры, -роў

насарбг -бга, -бзе, -бгаў

насарбгавы
насарбгаў
цасартаваны

насартавёць зак., -тую, -туеш, -тўе, -тўюдь
пасартбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць

пасаскрабаць і насасерэб-

ваць зак., адпаведна -аю,
-деш, -ае, -аюць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць

насётка

абл.

[пц],

-тцы

-так
пасаты раз.
пасёч (пра чалавека) разх.,

-ча, -чу, -чбў: (заал.) -ча,
-чы, -чбў

насачыцца зак., насбчыцца,

насаві

наеаджэпне

незак., -аю,

-ліць, -ляць

парэзацца зак., (пра зубы)

[сься],

пасалбдяваць

насапдаліць зак., -лю, -ліш,

нарэзаны

зкашся

ца, -аюцца

пасакб-

“чацца.

насвавбліцца зак., -люся,
-ліцца,
[сься],
пішся
-ляцца
насвавболіць і насвавбльні-

чаць зак., адпаведна -лю,
піш, -ліць, -ляць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пасварыцца зак., насваруся,
пасвёрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца
насвідраваны [сьві]
[сьві] зак.,
насвідраваць

ць
ўю
“р
,
ус
“р
,
еш
рў
ю,ўх
-р
пасвідрбоўвацца ўсьві] не-

зак., -аецца, -аюцда
пасвідрбўваць [сьві] незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
пасвішячыць [сьві] разм.
груб., зак., -чу, -чыш,
-чыць. -чаць
ёі насвістаны
пасвістаны
[сьві]

насалагічны

пасвістацца [сьві] зак., па-

пасаладзіць зак., насаладку, пасалодзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіцс, -дзяць

-чацеся, -чуцца
пасвістаць [сьві] зак., па-

насалены
насаліць разм.,

зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
пасаліць зак., пасалію, пасоліш, -ліць, -лім, -ліце,
ляць

насалбгія мед., -і [ійі]
насалбджапы

пасвішчашся
свішчуся,
[сься], -чацца, -чамся,
свішчў, пасвішчаш,

-ча,

-чам, -чаце, -чуць

пасвістванне (сьві] [ньне]
“ші
насвіствацца [сьві] незак»,

-асцца, -аюцца
пасвістваць ўсьві]
-аю, -аеш, -ае, -аюць

невае.,

насвяткавацца

аз:

наелойванне
Ь

Л
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А

насвяткавацца [сьвя] зак.,
-ыўюся, -куешся [сься],
-кусцца, -куюцца

насёвак разм., -ёўку

насёджаны

насёджванце [ньне] -пші
наеёдлівацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
насёджваць
гаеш, -ае, -аюць
насёдзецца раз.“., гак., -дніуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца і насядзёцца

насёдзець зак., -ди:у, -дзіш,

гдзіць, -дзяць і насядзёць
насёйвацца хезак., -асцца,
гаюцца, часцей пасявёц-

ца
насёйваць незак., -аю, -аеш,

нася-

часцей

-ае, -аюць,
ваць

насёкчы зак., пасякў, насячэш, -чэ, -чом, насечацё, насякуць, часцей пасячы

насёленаець [сьць] -цю
цасёлены
насёльнік -ка, -ку, -каў
насёльніца -цы, -ц
насёльпіцтва -ве
(насеннявбдчая
насенгае
гаспадйрка) -са, -се, -саў
насёністы
насёпка разм., -нцы

насёнпе ([пьне] -нні

пасеннеачышчальны [пьпе]
[ньне]
насепнесушылка
-пцы, -лак

[ньні]

насёнпік

бат., -ка,

-ку, -каў

насёнпікавы [ньні]

насёнпіца [ньні] -цы

насённы
пасенциявбд

-да.

[ньня],

“дзе, -даў

[пьня]

насецнявбдства
[цтв] -ве

пасспнявбдчы [ньня]
насеннянбсец ньня]

[чч]
бат,

-нбсца, -нбсцы, -посцаў

насениянбепы [пьня] бат.

[пьпя]

нассннясхбвішча

-чы, -ч ў -чаў

гасёсці

[сьці]

зак., пася-

ду, -дзеш, -дзе, -дуць

пасёчапны
насёчка -чцы [цц], -чак
насёяпы

насёяцца (напрацавацца се-

ючы) вак. -бюся, -ёешся
сься],

-бецца,

-бюцца;

(пасеяцца) -ёецца, -бюцца

пасёбяць зак., -ёю, -беш, -ёе,
-сюць
паеёрбацца разх., зак., -аюся, -асіцся (сься], -аецца, -аюпцца
насіласаваць зак., -сую, -еўсш, -еўе, -сўюць
насілкі -лак

насілле [льле] -ллі

насілу прысл.
насілы -сіл
насільна прысл.
насільны
насільшчык -ка, -ку, -каў
насіпены
насіпіць зак., пасішо,

на-

сіпіш, -іць, -пім, -ніце,
-няць

насіцьвацца незак., -асцца,

гаюцца
пасіцьваць хезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пасіцца незак., нашуся, нб-

сішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца

пасіць хезак., нашу, пдсіш,

“сіць, -сім, -сіце, -сяць
наскакацца разм., зак., панаскёачашся
скачўся,

[сься], -чацца,
гчацеся, -чуцца

-чамея,

незак.,

наскакваць

-аю,

гаеп, -ае, -аюць
наскальны археал.
наскандаліць разм., ак.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
паскардзіцца разм., зак.
-джуся, -дзішся [сься],
“дзіцца, “дзяцца

насквараны
наскварвацца незак., -аецца, -аюцца

наскварваць незак., -аю,
-аспі, -ае, -аюць
наскварыць зак., -ру, рыш,
-рыць, -раць

яёскі уст., займ.
наскідаць і наскідваць зак.,
адпаведна -ёю, -беш, -ёе,
-ае,
-бюць; -аю, -аеш,
-аюць
паскладаць і наскладваць
зак., адпаведна -ёю, -ёеш,
-ае, -бюць; -аю, -аглпі, -ае,
-аюць
пасклёйваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
насклёлы абл.
насібк -ку, -каў
наскбкам разм., прысл.
-аю,
пезак.,
цаскбкваць
-аёш,-ас, -аюць

наскбзваць зак., -аю, -асі,

-ас, -аюць
паскбра разхм., прысл.
паскбчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

наскочыць зак., -чу, -чыш,

чыць, -чаць

паскрабацца і паскрэбвацца

незак., адпаведна -аецца,

гаюцца; -аецца, -аюцца

паскрабаць ў
незак.,

наскрэбваць

адпаведна

-беш, -4е, -бюць;
-асш, -ас, -аюць
маскрбзь прысл.

-аю,

-аю,

паскрўчваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
паекрэбены

пмаекрэбці [пд] зак., паскрабу, -бёш, -бб, -бём, -бяце,
-бўцы наскроб, паскрэбла,

-лі
наскрэбціся [пц] разхм., зак.,
паскрабёцца, -бўцца; наскродся [пе], паскрэблася,

-ліся
паскубацца і паскубвацца

незак., адпаведна -асцца,

гаюцца; -аецца, -аюцца

паскубаць і насуюўбваць не-

зак., адпаведна -дю, -асш,
-4с, -бюць; -аю, -аеш, -ае,

гаюць

пнаскўбены
наскўбці [пц] зак., наскубу, -бёш, -бб, -бём, -бяце,

-оўць

паскупайць і паскўпліваць

зак., адпаведна -яю, -Яеш,
-Яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
наскўрвік -ка, -ку, -каў
наекурны
наелаённе
-пняў

-ншні,

[ньпе]

наслаіцца [айі] зак. наслбіцца [ойі], -бяцца
наслаіць [айі] зак., наслаг,

паслбіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць

насланнё (ньнё] і наелённе
[ньне] адпаведна -нні;
-пні

наелёны
наеланяцца раз». зак., -Яюся, -Яешся [сься], -яецца,
-яюцца

маелёць (ад насылаць) зак.,
нашлю, -лёш, -лё, -лём,
-ляцдё, -люць; (ад насці-

лаць) зак, насцялю [сьця], насцёлеш, -ле, -лем,

-леце, -люць

наслёг [сьле] -га, -у, -гаў

наслёдавапне [сьле] [ньне]
-нні

паслёдаваны [сьле]
паслёдавацца [сьле] незак.,
паслёдуюся, -уешся (сься], -уецца, зуюцца
наслёдаваць [сьле]

зак.

і

незак. паслёдую, -уеш,
-уе, зуюць
паследавёць [сьле] зак. і
незак, наслядўю, -ўсш,
ўе, -ўюць
наслёдцік [сьле]

-ка,

-ку,

-каў

паслёдціца ўсьле] -цы, -ц

пасглёдны [сьле]
паелспа [сьле] разм., прыся.
наслінецы [сьлі] раз“.
пасліпіць (сьлі] зак.
-піш, -піць, “няць

-шо,

насліцьвацца [сьлі] незак.,
-асцца, -аюцца
насліцьваць [сьлі] незак»,
гаю, -аеш, -аг, -аюць
,
наелбсны
паслбйвапне [пьпе] -ті

наслойвацца
наслбйвацца незак., -аецца,

гаюцца
-аю,
незак.,
наслабйваць
-аеш, -ае, “аюць
паслужыцца зак., пнаслужўся, паслўжышся [сься],

гкыцца, -яымся, -кыцёеся, кацца

зак,
насаўхацца
гаешся [сься],

-аюся,
-аецца,

гаюцца
зак.
[сьля]
паелядзіць
-дзку, -дзіш, -дзіць, -дзім,
паследзіцё, паелядзяць
наемажаны
пасмажвацца кнезак., -аецца,
-аюцца
незак.,
насмажваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

пасмажыць зак., -ху, кыш,
зжыць, -жаць
наемактапы
наемактацца, зак., насмакхўся, насмбкчапся [сься],
-чацца, -чамся, -чацеся,

,

-чуцца

насмактаць зак., пасмакчу,
насмбкчаш, -ча, -чам, -чацё, -чуць

насмаліць (смалой) зак.,
пасмалю, пасмоліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляЯць
пасмаліць зак., насмалю,
насмаліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць

пасмальваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
наемарк -ку
насмёлую [сьме] прысл.
наемёрць [сьме] прыса.
паемёх [сьме] разм., прыся,

паемёціць, [сьме], зак., -ёчу,

-ёціш, -бціць, -ёцяць
пасмёчаны [сьме]
паемёчваць [сьме]

незак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
-цпцы
[сьме]
насмёшка
[шп], -шак
пасмёшліва [сьме] прысл.
насмёшліваець [сьме]

[сь-

ць] -цю

пасмёшлівы (сьме]
пасмёшшцік [сьме] -ка, -ку,
-каў
паемёпшпіца [сьме] -цы, -ц

[сьмі]

-пцпі
паеміхацца [сьмі]
-шося, -аешся
-бецца, -йюцца

[ньне]

незак,
[сься],

паембктвацца незак., -аюся,
-астся

пасмурбдзіць разм, зак.
дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
пасмыканыразм.

насмякаць раз.х., зак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
паемяшыць [сьмя] зак., папасмёшыш,
смяшу,
-шым, -шыце,
-цыць,
-шаць
пасмяйнне

[ньне]

[сьмя]

міні

насмяяцца [сьмя] зак., -яюся, -яёшся [сься], -яёцца,
-яёмся, насмеяцёся, насмяюцца

паемяйць [сьмя] разм., зак.,

-яю, -ябш, яб), -яём, насмеяцё, пасмяйць
наснавацы
ак., наспую,
наенаваць

-ўбш, -уб, -уём, -уяцё,

гуюць
насніцца [сьні] разм., зак.,
“ніцца, -няцца

наепіць [сьні], разм., зан.,

нб, -ніш, -піць, -нім, -ніцё, -пяць

насбвапы
насбваць заек.,

-аю, -аеш,

-ае, -аюць

насмалены

пасміханние

настаўлены
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[сься],

-аецца,

-аюцца
пасмбктваць незак, -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пасмблены
пасмбльвацца незак., -аецца, -аюцца
пасмбльваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

насбк наска, -ку, -коў
насблены
насбльвацца незак., “аецца,

-аюцца
гаю,
незак.,
насбльваць
-аеш, -ае, -аюць
паебе (вет.) -су, -се, -саў;
(помпа) -са, -се, -саў
пасбены
наебўванне [пцьне] -нні
пасбўвацца

янезак., -аюся,

-аецца,
-асшся [сься],
гаюцца
пасбўвацпь незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пасбўка разм., -бўцы, -бвак
наебўпы
насбхлы
пасбхнуць зак., -пе, -луць;
пасох, -хла, -хлі
паспайваць зак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
паспацца разхм., зак., -плаю-

ся,

-пішсея

[сьпісься],

“піцца, -пімся, -піцёся,
-пяцца
паспаць разм), зак., -плю,

ліш

[сьпі], -піць, -пім,

-піцё, -пяць

наспёлы [сьпе]
наепёх [сьпе] прыса.
паепёць [сьпе] зак. -ёе,
-бюць
паспілбўваць [сьпі] зак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
наспіпнік [сьпіцьні]
-ка,
“ку, -каў

паспітны [сы:і] ваен., гіст.

паспіртавапы і паспіртбва-

ны [(сьайў
паспіртавацпа

“тўецца,

[сьпі]

“туюцца

Зак.,

зак,

[сьві]

наепіртаваць

гтую, -туўеш, -туе, -тўюць

наспіртоўвацца

[сьпі]

не-

зак., -аецца, -аюцца
паспіртбўваць [сьпі] незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
наспісваць [сьпі] зак., -аю,
гасш, -ае, -аюць

наспбрваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

наспраўляць разм, зак,
-яю, -Яеш, -яе, -яюць
наспрачацца зак, -ёюся,
гасся

[сься],

-аюцца

[сьпя]

наспяванне

-йепца,

[пьне]

пні

наспяваны [сьпя]
паспявацца [сьпя] разм,
зак., -ёюся, -бешся [сься], -ёецца, -аюцца

наспяваць [сьпя] (ад спяваць) зак. гаю, -аеш,
-ёе, -аюць; Дад спець) незак., -ае, -ёюць
наеейны
нассацца зак., -сеўся, -ссёшся [сьсесься], -ссёцца,
-гсёмся, -ссяцёся, -сеўцца
насеёць зак. -сеў, -ссёш
[сьсе], -ссё, -ссём, -ссяцё,
-сеўць
насебўваны
насебўвацца згак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца

пасебўваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
насеыпаць зак., -аю, -аеш,

“ёе, -дюць
паесяканы [сься]
васеякёць [сься] зак., -ю,
-4еш, -8е, -йюць
наставённе [ньне] -нні

наставаць незак., (пра час--

пастаё,

надыгтодзіць)

-аюць;

(праяўляць

нас-

тойлівасць) разм., пастаю,
“абш, -аб, -аём, -аяцё,
-абць
наставіцца разм., вак, -аў-

(сься],

-авішся
люся,
-двіцца, -авяцца

-аўлю,
зак.,
наставіць
-двіш, -авіць, -авяць
настагнацца разх., зак., на-

стагпуся,
[сься],

настогнешся

-нецца,

-немея,

-нецёся, -нуцца
пасталіць

-ліш,

зак., -лю,

“ліць, -ляць

настальваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
настальгічны
настальгія -іі [ійі]
-аюся,
зак.,
пастарадца
ешся

[сься],

-аюцца
пастаўлённе
-ппяў

настаўлены

-4ецца,

[пьпе]

-лпі,

а
цц
пі
су
па
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пастаўляцца
А
М
МА
,
ю
а
к.,
неза
ь
вац
тўк
пас
ш,
-4е
,
-4ю
,
зак.
ь
сац
тра
пас
я,
юс
-Я
пастаўляцца незак.,
ць
-аю
-ае,
ш,
гае
ць
сва
трэ
пас
і
ць
-аю
-4е,
,
ца
ец
-я
,
(сься]
яешся
, -пе
-цу
туп
пас
чны
тыа
тра
нас
гяюцца
-цю
ць]
ць
[сь
нас
аль
туп
нас
чу,
тра
пас
.
зак
ць
чыи
тра
пас
ю,
-Я
лезак.,
настаўляць
ны
аль
туп
нае
м,
-чы
ць,
-чы
ш,
очы
стр
пна
ь
гяеш, -яе, -Яюц
і
-пи
це]
[ць
е
ашн
туп
нас
ць
-ча
це,
-чы
пастаўнік -ка, -ку, -каў
настрашаны
пастрашыць

настаўніца -цы, -ц

іцкая прых., наз.

-цыш, -шыць, -шаць

настаўніцкі
кастаўпіцтва -ве
-нні
настаўпічаць

хкезак., гаю,
гаеш, -ае, -аюць
пастаць зак., (пра час) цастапе, -пўць; (праявіць
настойлівасць) разм., пастану, -неш, -ие, -пуць

настайнне [ньне] -нлі

настайцсль царк., -пя, -лю,
-ляў
настаяцца (доўга прастаяць) зак., пастаюся, гаіш-

ся [айісься], -аіцца, -аім-

ся, -аіцёся, -аяцца
настаяць (дамагчыся, паставіць на сваім) зак.,

на-

стаю, -аіш [айі], -аіць,
гаім, -аіцё, -аяць
настварёць зак., -аю, -аеш,
-ае, -ёюць
настбены
наетбечны
пастбй -бю, -бі [ойі
настойванце [ньне] -нні
настбйвацца незак., -аецца,
гаюцца

-аю,

лнезак.,

гаеш, -ае, -аюць
настбйка -бйцы, -бек
настбйліва прысл.
настбйліваець [сьць] -цю
настбіілівы
пастбліць

зак., -лю, -ліш,

-ліць, -ляЯць

настолькі прысл.
настбльнік і настбльніца
адпаведна -ка, -ку, -каў;
“цы, -ц

настбчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
хастбяцца (даць

настой)

зак., -біцца [ойі], -бяцца

пастбяць (зрабіць настой)
зак., -бю, -біш [ойі], -віць,

-бяць
знастраёваец» [сьць] кніжн.,
-цю
пастраёвы
настраляпы
гяешся

захк.,

[сься],

пастрбены
настрбіцца [ойі] зак., -дся, -дбішся [ойі], -біцца,

-бяцца
настроіць

[ойі] зак., -бю,
біш [ойі], -біць, -бяць
пастрбй -бю, -бі [ойі]
настройванне [ньце] -ші
пастрбйвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гасшся
-аюцца

-аю,

незак,

настрбйваць

-аеш, -ае, -аюць
настрбйка -йцы
настрбйшчык -ка, -ку, -каў
настройшчыца -цы, -ц

настрбчаны

настрдчваць кравец., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

настругёны і наструганы
вастругёць зак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
настругвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,

незак.

пастругваць

-аеш, -ае, -аюць
наструўнены

разм. зак.
настрўніцца
гнюся, -нішея (сься], -ніцца, -няцца

паструніць разм., зак., -ню,
гніш, -ніць, -няцЬ
наструньваць незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
;
настрыг -ыгу
настрыгёцца незак., -аюся,
[сься], -ёецца,
-дешся

,

-бюцца

-аю,

незак,

настрыгаць

-деш, -ае, -аюць
настрыгчы [хч] зак., -ыгу,

настольны
настбрч разм., прысл.

настраляцца

“шу,

пастрбснасць [сьць] -цю

пастаўпічанне [ньне] разхм.,

цастойваць

зак.,

-яюся,

-яецца,

-гяюцца

настраляць зак., -Яю, -яЯеш,
-яс, -яюць

настрамак абл., -мка, -мкуУ,
-мкаў

пастраміць разм., зак., папастрэміш,
страмлі,
-міць, -мім, -міце, -мяць

гыжэш,

-ЫыжоМ,

-ыжЭ,

гыжацё, -ыгуць

нпастріняаны
пастрыфікёцыя
[ыйі]

прым.
паступіць

зак., наступлід,
паступіш, -піць, “пім, -пі-

це, пяць
паступлённе [цьце] -ші,
“нняў
пастушиае прым., наз.
настўпцік разм., -ка, -ку,

-каў

настўппіца разм., -цы, -Ц

наступны
пастураён мін., -пу, -не
настурка ў наетўрцыя бат.,
адпаведна -рцы, -рак; -ыі
[ыйі]
настуркавыя бат., наз.
-ёе,
незак,
настывёць
-4юць
настылы
настырацца разм., незак,
[сься],
-аюся, -ёешся
-децца, -ёюцца
настырліва
і
настиярна
прысл.
настагрнасць разм. і настырліваець [сьць] разм.

для абодвух -цю
лі
ыр
ст
на
ў
.
л
з
а
р
ы
н
р
ы
т
с
на

вы разм.

пастыць зак., -не, -нуць
наеудзіцца разх., зак., на-

суджўся,

наеўдзішся

[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца

насуканы

пасукёць зак., -4ю, -беш,
ў
с
а
н
,
чу
су
на
і
ь
ц
ю
ё
-ае,
,
е
ц
а
ч
,
м
а
ч
,
а
ч
,
ш
за
-чуць
і
н
н
“
]
не
пь
([
е
н
н
а
в
к
ў
е
а
н
наеўквацца незак., -аецца,
-аюцца
,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
к
ў
с
на

,

-ае, -аюць

спец.,

згыі

настрэльваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пастрэсваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей пна-

страсаць
ы
р
п
,
.
а
с
ы
р
п
,
л.
аб
у
ч
э
р
т
с
а
п
наз.
,
настўджаны
,
у
к
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у
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с
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п
,
к.
за
ць
зі
уд
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на

пастудзіш, -дзіць, -дзяць

настуканы
зак.
наетўкацца
сься],
-гается
-аюцца

-аюся,
-аецца,

,
сш
-а
ю,
-а
,
к.
за
ь
ц
а
к
ў
т
с
а
н

-ае, -аюць

паступаць незак., -41, -асш,
-4е, -бюць
дзеепрых.,
паступаючы
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п
,
к.
за
а
ц
ц
а
в
а
насум
ц
е
ў
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
е
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юся,

ца, -ўюцца

паеўнуты

ш
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с
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н
,
к.
за
а
ц
ц
у
паеўп
а
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ц
у
н
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с
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-пе, -пуць
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.
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»
н
ь
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,
.
м
з
а
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а
паеўн
м
д
.
ж
о,
-п
М
,
м
а
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Т
,
у
-пе, Т -пай і -паю, хт,

-п
,
л
с
ы
р
п
,
.
х
з
а
р
к
а
р
е
п
ў
нас
прыназ. і пасупёбр
пасупісты разм.
зак.,
пасўпіцца
[сься],
пішся
ліяцца

-пліюся,
піцца,

насяляць

А30

насупіць

ААТ

-піш,

пасўліць зак., -плю,
-піць, ПЯЦЬ

пасўплепы
насўплівацца незак., -аюся,
гаешся

-аецца,

[сься],

-аюцца
паеўпліваць хезак.,
-аеш, -ас, аюць

-аю,

ыпасупёр разм. прысё., пр

наз., часцей наеўперак

паеўпраць

іё

насупрбць

прысл», прыназ. і напрбці
паеур'ёз разм., прыс.

насурміцца
-мішся

зак,

[сься],

-млюся,

-міцца,

“мімся, -міцёся, -мяцца

пасурміць зак», -мли, “міш,

“міць, -мім, -міцё, -мяць

паеўрмлены
наеўсліваць [сьлі]

незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пасўсліць [сьлі] зак., -слю,
-сліш, -еліць, -сляць
і пасустрэчу
паеўстрач
ррыса., прыназ.

насуха прысл.

,

[выне]

[сьці]
,

насцілённе
-пні

незак,
насцілёцца, [сьці]
-4ецца, -аюцца
насцілёць, [сьці] пезак., -ёю,
-беш, -4е, -йюць

пасцілачны [сьці]

пасцільнасць [сьці]
спарт., ваен., -цю

[сьць]

спарт.
насцільны [сьці]
ваен.
насцілыцчык [сьці] -ка,
-ку, -каў
[сьці]

насцільшчыца

-цы,

[сьш] зак.,
насціртавёць
-тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
насцдкваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пнаецябёны [сьця] разм. і
насцёбаны

пасцябацца [сьця] разм.,
гак., “бюся, “аешся [сься],
“аецца, -бюцца

і

насцё-

бацца
насцябаць [сьця] разм.,
Зак., -ёю, -аеш, -ёс, -ёюць
і пасцёбаць

насўха заал, -ўсе, -ўх
пасўшаны
пасушванне [пьпе] -ннпі

насцягваць [сьця] зак., -аю,

наеўшваць незак., -аю, -аеш,

паецякаць [сьця] зак., -ае,
-аюць

насушвацца незак., -аецца,
-аюцца
-ае, -аюць
насушыць зак., насушу, па-

сушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
паецеж [сьце] прысл.
насцеигазёта [сьце] -ёце,
-ёт

насцённы [сьце]

наецеражіицца [сьце]

захк.,

насцеражуся,
пасцеражышся [сься], “жыцца,
-жымся, -жыцёся, -жёцца,

часцей пасцярбжыцца

пасцеражыць [сьце]
зак.,
насцеражў, насцеражыш,
-кыць,
-кЫым,
-кЫцё,
зжаць, часцей насцярбжыць
наецёбацы [сьцё] рагм.,
часцей насцябапы
лпасцёбацца (сьдё]
разх.,
зак., -аюся, -аешся [сься],
“аецца, -аюцца, часуей на-

сцябацца
пасцёбаць [сьцё] разл., зак.,
-аю, -аспш, -ас, -аюць, часцей наецябаць
насцёбвацца (сьцё] разм.,
незак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца
пасцёбваць [сьцё] разм, незак., -а1, -аеш, -ае, -аюць
пасцігаць, [сьпі] незак., -йю,
-беш, -4с, -йюць
насцігнуць [сьці] зак.,
“пу,

спемт, -не, -пуць; ласціг
і пасцігнуў, пасцігла і

паспігигула. пасціглі і пасцігпулі
паеціл [сьці] -лу, -ле, -лаў

-аеш, -ае, -аюць

насцярбжана [сьця] прыс...
[сьця]
насцярбжанаець
[сьць] і разм. пасцярбга
[сьця]

адпаведна

-цю;

-бзе
наецярбжаны [сьця]
насцярбжвацца [сьця] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
[сьця] ненаецярбжваць
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
насцярбжлівасць
[сьця]
[сьць] -цю

-

наецярдбжлівы [сьця]
паецярбжыцца [сьця] зак.,
-жуся, -кышся [сься],
-жыцца, -кадца і насцсеражыцца

наспярбжыць [сьця] зак.,
ку, жыш, зкыць, -каць
і наецеражыць
пасчышчаць [шч] зак., -йю,

-аеш, -ае, -4юць

пасчэпліваць с насчапайць

[шч] зак., адпаведна -аю,
-аеш,-ае, -аюць; -яю, -Яеш,

-Яе, -Яюць
пасчбеваць [шч] зак., -аю,

-асп, -ае, -аюць
пасшывёць [шт] зак., -аю,

-асш, -йе, -дюць
паеылацца пезак.,

-аецца,

-дюцца
паеылёць кезак., -4ю, -деш,
-4е, -4юць
пасып -пу, -пе, -паў

насыпальшчык-ка, -ку. -каў
пасыпальшчыца -ды, -ц
паеыпам прыс.
пасыпашцие ([пьпе] -пні

насинпаны
насыпацца зак., насьплецца, люцца
пасыпацца незак., -аёцца,

-аюцца
пастаць зак, пасиплю,
-деш, -ле, -люць
пасыпаць незак., -ёю, -аеш,

-де, -ёюць
насыпка -пцы. -пак
насьшка -пцы
навыпны
насысацца кнезак.,

-дешся
-аюцца

“б юся,

[сься],

-ёецца,

насысаць незак., -ёю, -асш,

-ёе, -йюць

насыхаць незак., -ае, -ёюць
пасыхбдзіцца зак., -дзіцца,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
пасціцца зак., насычуся,
насыцішся [сься], -ціцца,
“цяцца

,

насішіць зак., пасычу, на-

сіяціш, -ціць, -Цяць
гнасычальнасць [сьць] -цю
насычальны спец.

насычанасць [сьць]
насычаны

пасычйацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-бешся
-аюцца
насычаць кезак., -аю, -аеш,
-йе, -йюць
насічванне [ньне] -нні
насычэнне [пьне] -нні
насявёцца незак., -аепца,
-дюцца і насёйвацца
пасяваць незак., -Аю, -аеш,
-4е, -дюць і насёйваць
насядаць кезак., -ёю, -аеш,
-й4с, -4юць

насядзёцца зак, -джуся,
«дзішся [сься], гдзіцца,
“дзімся, наседзіцёся, насядзяцца,

часцей

паесё-

дзецца
насядзеёць зак., -діку, -дзіш,
-дзіць, гдзім. паседзіцё,
пасядзяць, часцей насё.
дзець
насякальшчые-ка,-ку, “каў
пасякёльшчыца -ды, -ц
насяканпе [пьне] -ші
насякацца хезак., -аецца,
гаюцца
пасякаць незак., -йю, -деш,
-4е, -аюць
насякбмае каз.
пасякомаёдны з3аагл., бат.
пасякомаўлаўнік -ка, -ку,

-каў.
пасллённе [пьпе] -пші
пасяліцца зак., пасёліцца,
-ляцца
наеяліць зак., пасялю, пасёліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць

насяляцца, кезак.,
яюцца

-яецца,

пасяляць кезак., -Яю, -Яёш,
-яс, -яюць

пасячы

натруціць

азі

Й
А
АМ

М

пасячі зак., насяку, насячэш, -чэ, -чом, пасечацё,

пасякуць і наебкчы
пат разм., часц., злучн., часцей пават
па табе выкл.
натабль гіст., -ля, -аю, “ляў
натавацца пезак., -тусцца,

-тўюцца

натую,
незак,
патаваць
-ўсш“ , -ўс, “ўюць
.
,
я
с
ю
л
а
т
а
п
,
к.
за
а
ц
ц
і
л
а
т
на

патблішея [сься], -піцца,
-ляцца

наталіць зак, наталю,

па-

тбліш, -ліць, -лЯЦь

натарыяльна прыся.
патарыяльны
патарыйт -ята, -йце
нататка -тцы [цц],
патаўчі зак., -ўку,
гўчэ, -ўчбм, -ўчацё,
патбўк, патаўкла,

-вім, -віце, -вяць
патравыгіх.
иітрае прыс.

-так
-ўчэш,
-ўкуць;
-ле, -лі

натацёнія заал., -іі [ійі]
патацыя -ыі [ыйі], -ый
патачіцца зак, патдчыцца, -чацца
натачіць зак., патачу, паточыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
натварицца зак., патвдорыцпатварыць зак., натвару,
натвбрыш, -рыць, -рым,
грыце, -раць

,
я
с
ю
л
м
а
т
а
п
,
к.
за
а
ц
ц
і
м
а
т
а
п
патдмішся [сься], -міцца,

патвбраны
патканы
наткйацца

гмімся, -міцсся, -мяцца

патаміць зак., патамлю, натбміш, -міць, -мім, -міце,

-мяць
,
я
с
ю
Я
,
к.
за
не
а
ц
ш
й
а
м
а
т
а
ц
гясшся [сься], -яецца,
глюцца

патамайць незак., -яю, -Яеш,
Яе, -яюць
,
к.
за
.,
зх
ра
а
ц
ц
а
в
а
ц
н
а
т
а
н
-дўюся, -цуешся [сься],

ўецца, -дўюццацца,

патапіцца зак., натопі
-пяцца
а
п
,
ю
л
п
а
т
а
п
,
к.
за
ь
ц
і
п
а
пат
тбпіш, -піць, -пім, -піце,
яць
натаптёпы і натбптаны
патаптёцца зак., натбпчацца; (замарыцца ходзячы)

разм., натапчуся, натопзчашся

[сься],

-чацца,

-чамся, -чацеся, -чуцца
натаптаць зак., патапчу,
патбпчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

патапіяраны
патапырванне [пьпе] -пні
патапярвацца пезак., -аюся, -асшся (сься], -аецца,
-аюцца
натапырваць незак, -аю,
гасш, -ае, -аюць
пнатапарыцца зак., “руся,
“рышся [сься], “рыцца,
-рацца
натапіярыцьзак., -ру, рыш,
-рыць, -раць
патарахцёць разм., зак.
гхчў, -хціш, -хціць, -хцім,
гхціцё, -ХцЯць
патаргаваны
патаргавацца захк., -гуюся,
-тўсшся [сься], -гўеццда,
-гуюцца
патаргаваць зак., -гую, -гўсш, -гуе, -гуюць
патаргбўваць пезак., -аю,
-аешпт, -ас, -аюць

-аеш, -ае, -аюць

патралявАць,

глбеш, -лоё, -лююць
матрапаны
натранёцца разм., зак., па-

траплюся,
[сься],

натрэплешея

-лецца,

натчэцца

наткаць зак, -тку, -тчэш
[чч], -тч5, -тчом, -тчацё,

зак,

наткнўцца

-нўся,

[сься], -нёцца,
-ябшся
гиёмся, -няцбея, -нуцца
паткиўць зак., -иЎ, -нёш,

пб, -пём, -няцё, -иуць
натлуміць разм., зак. натлумлю, патаўміш, -міць,
-мім, -міце, -мяць

на тбе каб злучн.
натдмлены

натбплены (пра воск і інш.)
патбплівацца (пра

воск і

інш.) незак., -аецца, -аюц-

ца
ёі
ск
во
ра
(п
ь
ац
ів
пл
тб
на
інш.) негак. -аю, -аеш,
-ае, “аюць
патбптаны часцей натаптапы
натбптвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,

пезак.,

натбптваць

-асш, -ае, -аюць

патбрканы

ш,
еі
-а
ю,
-а
,
к.
за
ь
ац
рк
тб
па
-ае, -аюць
патбрквацца незак., -аюся,
гасшся

-аюцца

[сься],

-аецца,

патбўкаць пезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

гатбўп -пу, -пе, паў
патоўпам прысл.

патбўчаны

патбчанаець [сьць] -цю
патбчаны

натбчванне (пьпе] -нлі

натбчвацца

кезак., -асцца,

гаюцца

патбчваць незак., -аю, -аеш,

-лемся,

гледеся, -тоцца
патрапаць разм., зак. патраплю, патрэплеш, -ле,
-лем, -леце, -люць
зак.,
разх.,
натрапіцца
[сься],
-плюся, -пішся

[чч], паткўцца

-ткуць
патінўты

-лою,

зак,

-піцца, -пяцца
патрапіць зак., -плю, -піш,
-піць, -пЯць

яатрапайць

зак.,

-аю,

цатралёўваць незак.,

.

да, “рацца

,
я
с
Ю
Я
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
я
л
а
т
а
н
гяешся, -Яецца, -Яіюцца

паталйць незак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

-віць,

траўлю, патравіш,

патарыуе -са, -се, -саў

-ае, -аюць
натр гім., -ру, “Ры
патравачныспец.
натравіць спеў. зак. па-

-яю,

иезак.,

гяеш, -яс, -яюць
натрасёцца незак., -аецца,
гаюцца і натрэсвацца
натрасёць незак., -ёю, -аеш,

-бе, -йюць і натрэеваць
патраўка спец., -аўцы, -авак
натраўленыспец.
натраўліваць незак. -аю,
гаеш, -ае, -аюць
аў
-к
у,
-к
а,
-к
к
ы
ч
ш
ў
а
р
т
а
н
натраўшчыца -цы, -Ц

натраціць разх., -ёчу, -аціш,
гаціць, -ёцяць
,
к.
за
.
м
з
а
р
а
ц
ц
ё
ч
ш
а
р
т
а
н
[сься],
ўся, -чышся
-тыцца, -чымся, -чыцёся,
-чацца
ў,
-ч
,
к.
за
.,
зх
ра
ць
ча
патраш
дш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць
натрбішыгіх.

натрубіцца разх., зак., папатрубішся
трублюся,

[сься], -біцца, -бімся, -біцеся. -бяцца

натрубіць зак.

натрублю,

і-б
,
ім
-б
ь,
іц
-б
,
іш
ўб
натр
це, -бяць

патрўджаны

ю-а
к,
за
не
ца
ац
натруджв
,
ца
ец
-а
,
я]
ьс
[с
ся
еш
-а
ся,

гаюцца

,
ю
а
,
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ж
д
у
натр
гаеш, -ае, -аюць
,
я
с
у
ж
д
.
к
а
з
а
и
ц
і
з
д
у
р
т
а
н
-дзіцца,
-дзішся [сься],
“дзяцца

ш,
зі
гд
,
У
д
,
к.
за
ь
ц
і
з
д
ў
р
пат
-дзіць, -дзяць
зак.,
.
м
з
а
р
,
а
ц
ц
і
атрус

н

гўсіцца, -усяцца

патрусіць разх.,

Зак.

па-

,
ць
сі
гў
,
ш
і
с
ў
р
т
а
н
,
у
ш
у
р
т
зусім, -ўсіце, -ўсяцЬ
.
.
.
я
с
ы
р
п
,
л.
аб
м
а
х
у
р
т
нё
натруціцца зак, патруціцца, “цяцца

патруціць

зак.

патручУ,

ю
Ц
“
,
м
і
ц
,
ь
ц
і
ц
,
ш
і
ц
ў
р
пат
це, -цядь

натручапы
атру
натрўчаны
счвацца кезак., -аецца

'
-аЮ,

'
ацца,
незак,
патрўчваць
-аеш, -ае, -аюць
натрўшаны
патрўшваць незак,
гаеш, ; -ае, з -аюць

-аю,
зак.»

разм.,

патрўшчыць

-чу, -чыш, -чыць, -чаць

0.

,

натрыевы гім.

иЯтрый хім., -ыю, -ыі [ыйі]
[сьць]
натрэпіраванасць
-цю

натрэніравацца зак., -руюся,

-рўешся [сься], -руецца,
,
-рўюцца
,
-рую

зак.,

-рўеш, -руе, -руюць

натрэевацца незак., -аецца,
-аюцца, часцей натраеац-

ца
натрэеваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюдь,

-аю,
часцей

патраеёць
натрэсены
патрэеці [сьці] зак., натрасў, -сбш, -сё, -сём, -сяцё,
-еўць; патрбе, натрэсла,
натрэслі [сьлі]; натрасі
патрэсціся [сьці] зак., натрасуся, -сёшся [сься],
-сёцца, -сёмся, -сяцёся,
-сўцца; натрбсся, натрэс-

лася, натрэсліся [сьлі]
натўга разм., -ўзе
патўжаны

натужвацца незак., -аюся,
-аешся [сься],
-аецца,

-аюцца

натўжваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
натўжліва і натужна прысл.
патўжлівы і натўжны
патужыцца
зак,
-жуся,
зкышся [сься], -жыцца,
-жацца
патўжыць зак., -ху, -кыш,
-яіыць, -жаць
патўзаны
натузацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
патузаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
патупацца разм., зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
“аюцца
натўпаць разх., зак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
натўра -ры
натуралізавёны
натуралізавйацца зак. ў незак,
-зўюся,
-зўсшся

[сься], -зўецца, -зўюцца

натуралізаваць зак. і незак.,

“8ўю, -зўеш, -зуе, -зўюць

натуралізацыя -ыі [ыйі]
натуралізм -му, -ме
натураліст “ста, -сце [сьце],

-стаў

[стц],

-1цы

.
натуралістка
так о.

натуралістична прысл.
[сьць]
натуралістычнаець
.,
-цю
ц
патуралістычны
натуралісцкі
прысл.
.
Ю
натуральна
Да
натуральпаець [сьць]

натуральны
натурапайта

-цю

,
(натуральная

,

плата) -ёце

патўрлівы часцей натурысты

..,

натурны

натрэніравёны

патрэпіраваць

маўсцягваць

а32

натурфіласбфія -і [ійі]
натурфілаебфекі
-фа,
натурфілбсаф

-фе,

“фаў

натуршчык маст., -ка, -ку,
-каў

патўршчыца -цы, -ц

патурыстаець [сьць] -цю
патурысты і натурлівы
натўрыцца

-руся,

разм.,

-рышся

“рыцца, -рацца

незак.,

[сься],

паўгалбп прысл.
вбблаець
Наўгарбдская
[цк] [сьць] Наўгарбдскай

вобласці
паўгарбдекі [цкі]

наўгрўнь абл., прысл.
паўдалўю прысл.
паўдачу прысл.
прысл.,
паўзамён разл.,
прыназ.
паўзахапкі разм., прысл.
наўзахваткі разм., прысл.
наўзббч разм., прысл., прыназ.
паўзвалакаць і наўзвалакваць зак., адпаведна -аю,
-беш, -ёе, -йюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
наўздагад разм.,
часцей наўгад

прысл,

[зьдзі]

тпрысал.,

разм.,

прыс,

наўздагон прысл., прыназ.
паўздагбнкі рагм., прысл.

наўздзіў

прыназ.

паўздбўж
прыназ.

наўзрыд прысл.

патушаны

натушиць кул., зак., натушў, натўшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
натхнённе [ньне] -нні
патхнёна прысл.

патхнёнаець [сьць] -цю
натхнёны

натхніцца зак., -нібся, -пішся [сься], -піцца, -пімся,
-піцёся, -дяцца.
натхніць зак., -ню, -ніш,
гніць, -нім, -ніцё, -пяць
патхняльнік -ка, -ку, -каў
натхняльніца -цы, -ц
натхайльны
натхияцца незак., -яюся,
-яешся
[сься], -яецца,
-яюцца,

наўкола

разм,

прысл., прыназ.,

часцей

паўкбл,

навбкал
наўкблле [льле] абл., -ллі
пнаўкбльныабл.
наўкбпваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
наўкбе разм., прысл., прыназ., часцей наўскасяк
наўкрўг і наўкрўга разм.,
прыся., прыназ.

наўкручвацьзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
наўмё прысл.
паўмён філас.

-4ешся

наўменальны філас.
наўмыеля
і
наўмысна
[сьля] прысл.
паўміяснасць [сьць] -цю
паўмысны
наўперад абл., прысл.
наўпрбст разл., прысл.
наўрад прысл.
наўрад ці “асц.
наўскапыта абл., прысл.
наўскаеяк прысл., прыназ.
і наўскасія, наўскбс, иаўкбе
паўскаеяк ад прыназ.
наўскач прысл.

патыкацца (да ткаць) незак., -4ецца, -йюцца
патикаць зак., -аю, -аеш,

-49, -дюць
паўекідваць зак., -аю, -аеш,

патхняць незак., -йю, -яеш,
-яе, -яюць
натхняючы
дзеепрым.,
прым.
патывізм стец., -му, -ме
натывіст -сту, “сце
-стаў
патывістычны

[сьце],

патыкённе [ньпе] -пні

мнатыиканы
патыкацца

(на

незак,

-ёаюся,

каго-што)

[сься], -аецца, -бюцца

-ае, -аюць
патыкаць незак., -ёю, -аеш,

-ае, -аюць
патыфікаваны дып., фін,
патыфікаваць зак. ў зезак.,
-кўю, -куўсш, -кўе, -кўюць

патыфікацыя -ыі [ыйі]
паўбіваць зак. -аю, -аеш,
-4е, -4юць
наўгад прысл. і паўздагад

наўскід прысл.
паўекідаць зак., -ёю, -аеш,

-ае, -аюць
паўскідку [тк] паляўн., ваен., прысл.

наўскбе

прысл,

прыназ.

часцей наўскасяк

паўеплываць зак., -49, -аюць
наўстаўляць зак., -яію, -яеш,
-яе, -Яяюць
паўсцягваць [сьця]
зак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць
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паўсцяя

[сьця]

прысл.

прыназ.

наўтафён мар.,, “пу, -ие,
таў
наўтыкаць зак., -дю, -беш,
-4е, -аюць
паўтилуе заал, -са, -се, -саў
наўцёкі і разм. наўцскача
прысл.
паўцягваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
наўшываць зак., -йю, -аеш,
“йе, -4юць
пнаўючапы

наўчванне [ньне] -шпі

паўібчвацца незак, -аюся,
-асшся

-аецца,

[сься],

-аюцца
незак,
наўючваць
“аеш, -ае, -аюць
зак.,
паўючыцца
чышся

[сься],

-аю,
-чуся,

-чыцца,

-чацца

наўчыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць
наўязджаць [ждж]

разм,

зак., -4е, -аюць; -ёла

нафабрыкаваны

пафабрыкаваць разх., зака,

-кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць
нафацтазіраваць разх., зак.,
-рую, -руеш, -руе, руюць

нафарбаваны і пафарббваны

пафарбавацца зак., -буюся,
-бўешся [сься], -бўецца,
-буюцца
нафарбаваць зак., -бую, -бўсш, -буе, “бўюць
нафарббўвацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
пафарббўваць лпезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пафармаваць, тах., зак., пафармую, -ўеш, “ўе, -ўюць
пафармбўвацца кезак., -аецца, -аюцца
нафармоўваць незак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
пафаршыраваны
пафаршыраваць зак., -рую,
ваб “рўе, “рўюць
лезак.,
пафаршырбўвацца
-асцца, -зюпца
пафаршырбўваць

невак.,

гаю, -асш, -ае, -аюць
нафастрыгавёны

пафастрыгавёць зак., -гую,

-тўсці, -гўс, -гўюць
пезак.,
нафастригоўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
нафатаграфаваць зак., -фую,
-фўеш, -фўе, -фўюць
пафіксатуараны
незак,
нафіксатуарвацца
-асцца, -аюцца
незак,
пафікеатуарваць
-аю, -аеці, -ас, -аюць

нафіксатуарыцца зак., -рыцца, -рацца
15 Зак. 1565

нафіксатуарыць

-ру,

зак.,

“рыш, -рыць, -раць

нафіласбфствавацца разх.,
зак., -ствуюся, -ствусшся
[сься], -ствусцца,

-ству-

нафтапрамыслбвы

нафтапраяўлённе
[ньне]
-нні
пафтапрбмысел -слу, -сле
аа, -слаў

пафіскаліць разх., зак., -лю,

нафтаразвёдвальны [зьве]
[зьветіі]
нафтаразвёдка

нафта пафце

пафтаразведчые

юцца

піш, -ліць, -ляць

пафтааддача -чы

нафтаапрацбўка -кі
пафтаапрацбоўчы
нафтаачыстка -тцы [с"д]
пнафтаачышчальны
пафтабаза -зе,-з
пафтабуўд -да, “дзе
пафтабудавец -аўца, -аўцу,

-аўцаў
нафтабуравы

нафтагаваць -ынпю [ньню],
-ней і -пяў
нафтагазавы
нафтатазаздабываючыі пафтагазаздабыўні
[чч]
нафтагазаздабытчык
-ка, -ку, -каў
нафтагазаздабча -чы
пафтагазанбенасць [сьць]
геал., -цю
-даў
нафтадблары-раў
нафтазабеспячэнне

-дзе,

[сьпя]

[ньне] -нні
пафтазавбд -да, -дзе, -даў

нафтазббрны,

нафтазбят -ыяту, -ыце

нафтаздабыванне

[ньне]

-нні
пафтаздабываючы прым.

пафтаздабитчык
-ку, -каў

[чч] -ка,

пафтаздабыича -чы
нафталай -ну, -не

пафталанны
пафталіп -ну, -пе

нафталіпавы
пафтаналіўны
пафтанбепасець [сьць] геал.,
-цю
пафтанбены
нафтаператбішы,
нафтаперапрацбўка -бўцы
пафтаперапрацёўчы
пафтаперапранбўшчык -ка,
-ку, -каў

нафтапіре -са, -се, -саў
пафтапомпа -пе, пі -паў,
нафтаправбд гда, -дзе, -даў

пафтаправбдны
нафтапрадукты -ктаў, адз.
пафтапрадўкт, -кту, -кце

пафтапрамыелавік -ка, -ку,
-коў

пафтапрамыслбвасць [сьць]
-цю
пафтапрамысабвец
-бўца,

“буду, -бўцаў

-ка, -ку, -каў
пафтараспрацбўка

[зьвечч]

-оўцы,

-бвак
пафтарудавбз-за, -зе, “заў
нафтасвідравіна сьві] -пе

пафтасіпдыкат -ёта, -аце,
-дтаў
пафтасклад -да, -дзе, -даў
пафтаехбвішча -чы,-ч ў -чаў
пафтаўтрымальны
нафтахімік -ка, -ку, -каў

нафтавік -ка, -кў, -коў
нафтавбз -за, -зе, -заў
нафтавы

нафтагазанбены
пафтагазаправбд -да,

“дцы[цц], -дак

пафтахімічны,
нафтахімія -іі [ійі]
пафташчыліна -не, -н
пафтаэкспартуючы
нафтба гім., -лу, пафтблавы
пафтызін фарж., “ну, нафтэп гім., -пу, -не
лмафтбнавы

пахабан агульн., м. Д

-бу, Т -ам, М -бе; ж. ДМ
-бе, Т -ай, мн. Р бі -баў
пахабпа прысл.
пахабнасць [сьць] -цю

нахабнік -ка, -ку, -каў
нахабніца -цы, -ц
пахабпіцкі
нахабпічаць разхм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
нахабны
нахабства [пст]
пахаваны
пахавёцца разх., зак. -бю-

ся, гасшся [сься], -аецца,

-аюцца

пахаваць

зак.,

-4ю, -аеш,

-ёе, -дюць
нахадзіцца зак., пахадліўся,
пнахбдзішся [сься), гдзіц-дзіцеся,
-дзімея,
ца,

-дзяцца

нахадзіць зак., пахадзіў,
нахбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіцо, -Дзяць
пахаміць разм., зак. -млі,
-міш, -міць, -мім, -міцё,
-мяць
пахамутаць разм.зак., -аю,
-Зеш, -4е, -йюць
нахапёны і пахватаны
пахапацца зак., -4юся,,-ёешся [сься], -4сцца, -аюцца
і пахватацца
пахапаць зак. -ёю, -аеш,
-4е, -йюць ў пахватёць
нахапіцца зав, пахапліся,
пахбпішся [сься], -піцца,
«пяцца
аппахапіць разм.з 88Е,, пах

лю, пахбпіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць

пахапкам разм., прысл.

АЗА

пахапляцца
-ЯюсЯ,

пахапляцца незак.,

-яецца,

[сься],

гясшся
-яюдца
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,
ю
а
»
к
а
з
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
к
р
нахё
-аеш, -ае, -аюць
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пахвал
це, -ляць

,
ю
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гаеш, -ас, -аюць
,
я
с
ю
ю
л
,
.
к
а
а
з
ц
ц
ё
в
я
л
а
в
пах
глюсшся [сься], -люецца,
-лююцца
-Эюся,
зак.,
пахварэцца
-Эецца,
ешся (сься],
-бюцца
нахвастаны

нахвастацца зак. нахванахвбшчашся
шчуся,
-чамся,

-чацца,

[сься],

-чацеся, -чуцца
нахвастаць зак., нахвашчў,
нахвбшчаш,

-ча,

-чам,

-чаце, -чуць

нахватаны часцей нахапаны
зак, -ёюся,
пахватацца
-бешся [сься], -ёецца,
гаюцца, часцей нахапацца
нахватаць зак., -аю, -аеш,
-бе, -бюць, часуей цахапаць
пахватваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць,

нахбпліваць
пахвбспік [сьні]
-каў

-аю,
часцей

-ка, -ку,

пахвбствание [ньпе] -нні
пахвбстваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
нахіл -лу, -ле, -лаў
пахіла прыса,
пахіла
Ф мёр спец., “ра, -ры,
-раў
;
пахілена прысл.
пахіленасць [сьць] -цю
пахілённе [пьнце] -нні
пахілены
нахіліцца зак., пахілідся,
пахілішся [сься], -ліцца,

-лімся, -ліцеся, -ляцца
нахіліць зак., пахілю, пахіліш,

націрацца

-ліць,

-лім,

-ліце,

-ляць
пахільна-накіравйны
пахільная лмат., наз.

нахільны мат., горн.
пахіляцца езак.,
“яюся,
“яешся
[сься], -Ясцца,

-люцца
пахіайць пезак., -йю, -яЯеш,
-Яе, -Яюць

нахімавец -аўца, -аўцу, -аў-

...
паў
нахімаўскі

пахінёцца лпезак.,
[сься],
гдешся

-4юся,
-аецца,

гаюцца
,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
й
нахіц
-4с, -аюць

,
ы
т
ў
нахін
,
Я
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н
,
.
к
а
з
,
.
л
б
а
а
ц
ц
у
н
і
пах
-пёшся [сься], -пёцца,
гнёмся, -пяцёся, гнуцца
шахінуць

зак., -пу, -пеш,

-нё, -пём, -няцё, -нуць
Нахічэвацская Аўтапбмпая
я
а
п
ч
и
т
с
і
л
я
ы
ц
а
С
я
а
к
ц
ё
в
а
С

Рэспўбліка Нахічэвёнскай
Аўтапёмпай Савбцкай Са-

цыялістычнай Рэспублікі
пахічэванскі
чэ
хі
На
,
ж.
,
г.
ь
н
а
в
э
ч
і
х
а
Н

вапню [ньню]

нахлабўчка разл., -чцы, -чак
.
к
а
з
.
м
з
а
р
ь
ц
ы
ч
ў
б
а
л
цах
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
нахлёбпік -ка, -ку, -каў
нахлёбніца -цы, -Ц
пахлёбніцкі
нахлёбніцтва -ве
нахлёбацца разлм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
пахлусіцца разм., зак., нанахлусішся
хлушуўся,

[сься], -сіцца, гсімся, -сі-

цеся, -сяцца
нахлусіць зак., нахлушу,
нахлўсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
нахлушаны
нахлынуць зак., -пу, -неш,

-не, -нуць
[пт] раз“,
нахлябтацца
зак., нахлябчуся [пч], нахлёбчашся [сься], -чацца,
-чамся, -чацеся, -чуцца

пахмарвацца незак., -аецца
нахмарваць незак., -ае

нахмёрыцца зак., -рыцца
пахмарыць зак., -рыць

пахмўранаець [сьць] -цю

пахмураны

нахмўрвацца незак., -аюся,

-аешся
-аюцца

[сься],

пахмурваць

незак.,

-асш, -ае, -аюць
пахмўрыцца зак.,
рышся

-аецца,

[сься],

-аю,

-руся,
-рыцца,

-рацца

пахмўрыць зак., -ру, рыш,
“рыць, “раць
пахмяліцца

зак.,

-ліцца,

-ляцца
нахбджаны
пахбджваць разхм., незак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
-дзіць,
пахбдзіць незак.,
-дзяць
-аю,
пахбпліваць незак,
-аеш, -ае, -аюць і нахватваць
нахёдхлены
пахбхліцца разлм., зак., -ліцца, -ляцца

нахбхліць разм., зак., -ліць,

-ляць

цахрапам разм., прысл.
нахрапістаець [сьць] разх.,
-цю

пахрапісты разм.

нахраппік -ка, -1ў, -каў

пахуліганіць зак., -пю, -ніш,

спіць, “няць
нацадзіцца зак., мацэдзіц-

ца, -дзяцца

пацадзіць

,

зак.

пацаджку,

пацэдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
пацалавацца зак., нацалую-

ся, -ўешся [сься], -ўецца,

-уюцца

нацалаваць зак., нацалую,
«ўеш, -уе, -ўюць

нацапіць зак., нацапю, на-

дэпіш, -піць, -нім, -піце,
-вяць

нацацкацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

пёце разм., часц. і на

пацёльпік -ка, -ку, -каў
пацёльны
нацёплены
нацёплівацца незак., -аецца, -аюцца, часцей паця-

паяцца
нацёпліваць
-аеш, -ае,

-аю,

незак.,
-аюць,

часцей

пацяпаяць
пацерабіць зах., пацерабліо,
пацярэбіш, -біць -бім, -біце, -бяць

пацерушицца зак., пацярушыцца, -пацца

пацерушыць зак. нацсрушу, пацярўшыш, -шыць,

-шым, -шыце, -шаць
нацёрці зак., натру, -рэш,
рэ, -рдм, -рацё, -руць;

пацёр, пацёрла, -лі

нацёрціся зак., .патрўся,
-рэцца,
[сься],
-рэшся
-рбмся, -радёся, -руцца;
пацёрся, пацёрлася, -ліся
нацёчиы
зак, -шуся,
пацёшыцца
-цышся [сься], -шыцца,
-шацца
пацёшыць зак., -пу, пыш,
-шыць, -шаць
пацёк-ку, -каў
пацёрты
пацёчны

націкаваць разх., зак., -кую,
-кусш, -куе, -кўюць
націна разлм., -пе
пацінка разм., -пцы, -нак
пацінне [ньпе] разм., -ншні
паціральны
паціральшчык-ка, -ку, -каў
націральшчыца -цы, -ц

-нпі,
[цьце]
паціранне
“напяў
пезак., -аюся,
пацірацца
-асцца,
-аешся [сься],
гаюцца
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паціраць

пачапляць

ана

націраць хезак., -ёю, -аеш,
-ас, “аюць
пацірка разм., -рцы, -рак

пёціск-ку, -каў
паціскальцасць [сьць] -цю
націсканне [пьпе] -шпі
паціскапы

-дюцца
паціскаць

-асцца,

зак.,

паціскацца
гаюцца
націскацца

хезак., -аецца,
-асш,

зак., -аю,

-ас, -аюць
паціскаць незак., -4ю, -аеш,

-4с, -дюць
пацісквацца незак.,

-аецца,

-аюцца
паціскиы 722., лінгв.

папіспуты і разм. націсие-

ны [сьпе]
паціспуцца

-нецца

зак,

[сьпе], -пемея,

-пецеся,

“нуцца

паціенуць зак., -ну, -неш
[сьце], -не, -пуць
пацкавацы ў нацкбваны
нацкаваць

Зак.,

пацкую,

-уёш, -уё, -уём, -уяцё,

зуюць

нацкбўвацне [ньпе] -нні

нацкбўвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,
незак.,
пацкбўваць
-аеш, -ае, -аюць
пацмбкацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
нацмбкаць разх., зак., -аю,
-аепі, -ае, -аюць
пацукраваны
нацукраваць зак., -рую,-руеш, “руе, -руюць

пацукроўвацца незак., -аецца, -аюцца
пацукрбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пёцы мн., нескл.
нацызм -му, -ме

нацыравіпы
пацыраваць зак., нацырўю,
-ўсіц, -ўе, зўюць

нацыркаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
яацырбўваць пезак,
-асш, -ае, -аюць
нацист -ста,

-сце

-аю,

[сьце],

“стаў
нацыстка -тцы [стц], -так
націсцкі
нацыя -ыі [ыйі], -ый
пацыяпёл- дэмакрат пацыяпёд-дэмакрата, -ёце, -атаў
пацыянал-дэмакратычны
пацыяпалізаваны
нацыяпалізавацца зах. і пезак., -зўсцца, -зўюцца

нацыяналізаваць зак. ў незак., -зўю, -зўсш, -зуе,
“зўюць
пацыяпалізацыя -ыі [ыйі]
пацыяналізм -му, -мо
15"

паціжка [ша] -яіцы [шц],
-жак

пацыяпаліст -ста, -сце [сь-

це], -стаў
пацыяналістка -тцы [стц],
-так

пацяжшч

пацяжнне [пьне] -пні
пацякаць хезак., -ас, -4юць

нацыяналістычны
пнацыяналісцкі
нацыянпаа-ліберал
пацыяпал-ліберала, -ле, -лаў

нацямкў разх, і нацямдчку

разм., прысл.
пацяцькі прысл,
нацянліцца разх., гак., падбпліцца, -ляцца
нацяпліць рагм., зак, па-

пацыянал-рэфармізм паліт.,
пацыяпал-рэфармізму, -ме
нацыяпйл-еацыялізм паліт.,
нацыяпал-сацыялізму, -ме

цяцлю, пацёпліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
нацяцляцца незак., -Ясцца,
гяюцца і пацёплівацца

пацыянал-сацыяліст нацыя-

пёд-сацыяліста, -сце [сь-

це], -стаў

-Яеш, -Яе, -люць і пацёпліваць
пацярпёцца зак., -плюся,

лішся

пацярўшаныразл.
нацярушванне [ньце] разм.,
-пні
нацярўшвацца незак., -аецца, -аюцца
пацярўшваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пацярэблепы
пацярэбліваць незак.,
нацяты абл.

нацячіі зак, нацячэ, пацякўць; пацёк, пацякла, -ло,
-лі
начаваць

-аю,

нацэнены
нацэнка -нцы, -нак
пацэньвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
кезак.,
нацэньваць
-асш, -ае, -аюць
пацюрмбрт -рта, -рце, -ртаў
пацюрмбртавы
нацягапы
нацягацца разм., зак. -4ю-

ся, -дешся [сься], -аецца,
-аюцца
нацягаць зак., -4ю, -аеш,
-де, -бюць
пацягвание [пьпе] -ппі

падягвацца незак., -аецца,
гаюцца
нацягваць незак., -аю, -аеш,
“ас, -аюць

нацягнута прысл.
пацягнутаець [сьць] -цю
нацягнутыі нацйгиепы
папягтўцца зак., пацягпец-

,

зак.,

пацягпу,

падягпеш, -не, -пем, -пе-

це, -пуць

незак,

начую,

зўеш, “ўе, -ўюць

-аеш, -ае, -аюць

нацягиўць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

“аюцца

да, -пуцца

-піцца,

цярийцца

нацэльвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся
незак.,

[сься],

-пімся, пацерпіцёся, на-

нацбльванне [ньне] -нпі

нацэльваць

-яю,

кезак.,

нацяплйць

пацыянал-еацыялістычны
пацыянал-сацыялісцкі
пацыяпал-ухіліст паліт., нацыяпал-ухіліста, -сцо (сьце], -стаў
нацыяпёал-ухіліецкі
пацыяцільна-вызвалёнчы
пацыянальна-каланіяльны
пацыянальна-патрыятычцы
пацыялнальнасць [сьць] -цю,
-цей
нацыянальны
нацэджаны
нацэдзжвацца незак., -аецца,
-аюцца
гаю,
незак.
нацэджваць
-аеш, -ае, -аюць
пацэленасць [сьць]
нацэлены.
нацэліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца
пацэліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

пачадзіць зак. начаджў,
начадзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, “дзяць
пачаканены
пачакапіць зак., -ню, -ніш,
-піць, -пЯЦь

начакапьвацца незак., -аецца, -аюцца
начаканьваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-бюся,
зак.
начакацца
(сься], -асцца,
-дешся
-Яюцца
на чалё ёі па чалё з прыназ.
начальнік -ка, -гу, гаў
начальнікаў
пачальпіца -цы, -ц
пачальніцкі
начйльцічак разм., -чка,
“чку, -чкаў

начальства -ве
пачальстваванле [цьце] -ппі
незак.,
пачальстваваць
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
начапіцца зак., начэпіцца,
“пяцца
пачапіць зак., пачаплід, пачэпіш, “піць, -пім, -піце,
,
“пяць
пачапайцца зак. яецца,
-Яемся, -Яецсся, глюдца
пачаплйць зак, -Яю, -Ясш,
-Яе, -Яюць
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начапурыцца

пачапурыцца

разх.,

зак,

[сься],
-рышся
-руся,
,
я
с
ё
ц
ы
р
,
я
с
м
ы
р
,
а
ц
ц
гры

,
грацца
начараваць зак., пачарую,
“уеш, -ўе, зўюць

пачарна прысл.

пачарніць

зак,

,

начарпю,

пачэрліш, -ніць, «пім, -ш-

,
цс, ляць
,
Я
с
Ю
Я
,
.
к
а
з
е
п
а
ц
ц
я
н
р
а
ч
а
п
яешся

наплёпка

[сься],

-яецца,

гяюцца

начарняць незак., -Яю, -Яеш,
гЯе, -ЯюцьЬ .

пачартальны: пачартальпая
геамётрыя

,

начарціць гак., пачарчу, па-

чЭрціш, -ціць, -цім, -ціцё,

-цяць

пачаеаны

пачасаць зак., пачашу, пачэшаш, -ша, -шам, -шаце,

чаўць

начаставацца разхм., зак., на-

частуюся, -ўсшся [сься],

-ўсцца, “ўюцца

зак,
пачаставаць разхм.,
пачастўю, -ўеш,-ўе, -ўюць
пачаткі -каў
начаўпці разм., зак., -пў,
-ёш, -пё, -пём, -пяцё,
-аўць
пачвэрыць разл., зак., -рУ,
-рыш, -рыць, -раць
пачдіяў (начальнік дыві
зіі) -ыва, -ыве, -ываў

начлёг -ёгу, -бзе
вачлёжка [шк] уст., -кцы
[шц], -жак
начлёжнік -ка, -ку, -каў
пачаёжніца -цы, -ц
начзбишіцкі

пачлёжнічаць разл., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

начлёяіны
начмёд (начальнік медыцыпскай слўжбы) разм.,

“да, -дзе, -даў

начмуціць разм., зак., пачмучу, пачмўціш, -ціць,

-цім, -ціце, -Цяць

пачик -ка, -уў, -коў
начніца заал., -цы, -д
начніца разм., м. і ж, ДМ
“цы, Т -іцай, н. Р -іц

пачнічбк разм. -чка, -чку,
-чнбў
пач

пачбвачкі -чак
пачбрина разм., прысл.
начбс тэкст., разм., -су, -се
пачбсны
пачбтпіцтва -во
мачбтчык [чч] -ка, -ку, -каў
начбтчыца [чч] -ыцы, -ыц

пачёўка -бўцы, -бвак
начбўкі -бвак
пачсастаў (начальпіцкі састаў) ваеп., -бву, -аве

пачўбіць разлм., зак., пачуб-

,
м
і
б
,
ь
ц
і
б
,
ш
і
б
у
ч
а
ц
лю,
“біце, -бяць

пачўханы разл.

ю
а
»
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
а
х
у
ч
пна
,
а
ц
ц
е
а
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
е
а
ся, -

-аюцца
начўхаць разм. зак, -аю,
гаеш, -ас, -аюць
,
к
а
з
е
н
,
м
з
а
р
ь
ц
а
в
х
ў
ч
а
п
гаю, -аеш, -ае, -аюць
,
я
с
ю
ў
г
,
к.
за
.,
зм
ра
а
ц
ц
ў
пач
[сься], -ўсцца,
-гўешся

-ўюцца

начхацца зак., -йюся, гёсшся [сься], -бецца, -аюцца

пачхаць зак., -4ю, -аеш, -ае,
-4юць
начцэха (начальнік цбга)
разм., -ха, -ху, -хаў

начштаба (начёльніке шта

ба) -ба, -бе, -баў

пачыпачны
начынсны

начыніць зак., начыню, начапіш, -піць, -нім, -ніце,
-няць

начынка -пды, -пак

пачінце [ньне] -нпі
пачынйцца кезак., -яецца,
-яюцца
начыняць незак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
начирканы
начыркаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пачыста прысл.
начыстўю разм., прысл.
пачыеціцца [сьці] зак., наначысцішся
чышчуся,
[сься], -ціцца, -цяцца
пачысціць [сьці] зак., начышчу, начысціш [сьці],

-ціць, -ЦЯЦЬ

начытанасць [сьць] -цю

пачытаны
пачытацца зак., -дюся, -аешся [сься], -ёецца, -ёюцца
цачытаць зак., -ёю, -йсш,
-йе, “аюць
пачитвацца пезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца
начітваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
пачышчаны
пачышчацца пезак., -аюся,
-асцца,
[сься],
-Дешся
“юцца

пачышчёць

незак,

-4ю,

-деш, -4с, -бюць
начэнлены

пачэплівацне [ньце] -пні
начэплівацца незак., -аецца,
-аюцца
начбпліваць

незак,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
начэрнепы
начэрпаны
начзрпацца
зак.,
-аегшся [сься],

“аюцца

-аюся,
-аецца,

начэрпаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
начэрпвацца незак., -аюся,
гагшся [сься], -аецца,

-аюцца

начзриваць

-аю,

хезак.,

-асш, -ас, -аюць

пачэрчаны
пачэрчвацца незак., -аецца,
-аюцца

-аю,
незак.,
начэрчваць
-агш, -ае, “аюць
пачбевацца пезак., -аецца,
-аюцца
начэсваць незак., -аю, -аеш,
гас, “аюць
паш займ., Р пёшага, Д наёшаму, В неадуш. наш,

адуш.
шым

нёшага,

ТА на-

ніша зайх., ж., Р нашай і

п4шае, ДМ нёшай, В нёшу, 7 пашай і пёшаю
наша займ., н., Р пёшага,
Д пёашаму, ТЛ пашым
нашаптаны

пашаптацца зак., пашадчў-

ся, цашэпчашся [сься],
-чацца, -чамся, -чацёся,

,

-чуцца

нашаптаць зак., пашапчу,
нашэпчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
нашаравёны
нашаравацца зак., нашарў-

ецца, -ўюцца

,

нашараваць зак., нашарўю,
“ўеш, юў -ўюць

нашармака разх., прысл.
пашарбўвапне [ньне] -нні
пашарбўвацца незак., -аецца, -аюцца
нашаробўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
нашастаць разх., зак., -аю,
-гасш, -ае, -аюць
нашаткаваны
нашаткавёць зак., -кую,-куеш, -куес, -кўюць
пашаткдўвацца незак., -аецца, -аюцца
пашатыкбўваць незак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
нашатравйіны
Зак., -рўю,
нашатравіць

“руеш, -рўе, -рўюць

нашатыр-ру, -ры
пашатыриы
нашвэндацца раз.х., ак.,
[сься],
-асшся
гаюся,
гаецца, -аюцца
нашклёны
нашкліць зак., -лю, -ліш,
гліць, -лім, -ліцё, -ляць
нашыкбдаўаны
зак.,
пашкбдзіць
-дзку,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
нашлёмнік -ка, -ку, -каў
нашлёпаць разх., зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
пашлёцка разх., -пцы, -пак
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нашлындацца

пеабдымпасць

р

нашлішдацца

захк.,

разх.,

гаюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца

пашмальцаваны
пашмальцаваць зак. -уўю,

-уўеш, -цўе, -цуюць

незак.,

нашмальцоўваць

-аю, -агш, -ае, -аюць

пашмаравіны
нашмараваць

зак.,

разм.,

“рулю, “руеш, -рўе, “рўюць

вашмат раз.м., прыса., час-

цей наминбга

пашморганы

нашмбргаць зак., -аю, -аёш,

гае, “аюць

гаю,

пашмбргваць незак.,

гасш, -ае, -аюць
нашпараныразл.

-рыш, -рыць, -раць

нашпігбва-

ны
пашпігавіцца зак., -гуюся,
-гўсцея [сься], -гўецца,
-туюцца

пнашпігаваць зак., -гую, -гў-

еш, -гуе, -гуўюць
нашпігбўвапне [ньпе] -нні
нашпігоўвацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,
-аюцца
нашпігбўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
нашпіёпіць зак., -ню, -ніш,
-ніць, “няць

нашпурайныразл.

зак.
нашпурляць разм.
-яю, -Яеш, -яе, -Яюць

нашрубаваны
пашрубавацца зак.,

-буец-

зак.,

-бўю,

ца, -бўюцца

нашрубаваць

-буеш, -буе, -бўюць
нашрубоўвацца незак., -аецца, аюцца
нашруббўваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паштабпаваны кравец. і паштапавёаны
наштабнаваць зак., -нўю,
-аўеш, -пўе, ўюць і наштапаваць
наштампаваны

паштампаваць зак.,

-пуеш, -пўе, -тўюць

наштампбўвацца
-аедда, -аюцца

шіўць

паштурхбўваць гі наштурхваць нсзак., для абодвух

-аго, -аеш, -ас, -аюць
нпашукіцца разм., зак., -аюся, -4сшся [сься], -асцца, “ўюцца
нашумёлы

пашумёць зак., -млю, -міш,
-міць, -мім, -міцё, -мЯць

пашуціўкацца разлм., зак.,
ўсься],
-аешся
-аюся,
-асцца, -аюцца
пішча разм., прысл.
пашчадак -дка [тк],

пашпарыць разм., зак., “ру,

нашпігавіцы і

паштўрхаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
-цу,
зак,
наштурхиўць
ліёш, -нё, -пём, -пяце,

-пўю,

незак.,

“дкаў

“дку,

пашчапнаны
пашчапёць зак., -4ю, -аеш,
-ае, -дюць
нашчапіць разм., зак., нашчаплю, нашчэпіш, -піць,
пім, -піце, іяць

пашчарбіць разм., зак., напашчэрбіш,
шчарблю,
-біць, -бім, -біце, -бяць

нашчышаны

нашчыпвацьзак., нашчыпл,
пашчыплеш, -ле, -лем, -леце, -люць і -ёю, -беш, -ёе,

-аюць

нашчінавацца незак., -аец-

па, -аюцца
пашчыпваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

нашчэплівацца незак., -аецца, -аюцца

незак., гаю,

-аеш, -ае, -аюць
пашчбрблены разм.
нашы заём, РМ нашых,
Д пашым, В неадуш. на-

шы, адуш. нашых, Т нёшымі

пашывённе [ньне] -нні

пашывацца незак., -асцца,
-аюцца

пашываць незак., -410, -4еш,
-46, аюць
пашййнік -ка, -ку, -каў
нашыийны
нашыльнік -ка, -ку, -каў
нашиты

пашіўка -ыўцы, -нвак

наштапаваць разм., зак.,
-пўю, -пўсш, -пўе, -аўюць,

пашыўнй
пашыцца разм., зак. (папрацавацца шыючы) -вюся, -Хешся [сься], -мецца, гаюцца; (набіуцца куды-небудзь) -ыецца, -мюц-

нашто ўжо часц.

пашыць захк., -ю,
“ае, “ыюць

наштампбўваць незак., -8ю,

“аеш, -ае, -аюць
паштапавёаны кравец., часцей наштабнаваны

часцей паштабнаваць
наштд прысл. ў навошта
наштбсьці прысл,
наштурханы

паштурхацца разм,

зак.,

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцда

ца

аясш,

пашбнне [пьпе] -пшпі і ибека
пашбптвание [ньне], -ші,
-пняў
нашэптвацца незак., -аецца,
“аюцца

-аю,

пашэеце [сьце] -сці
паэлектрызаванасць [сьць]

-цю
паэлектрызаваны
паэлектрызавацца зак., -зусцца, -зўюцца
наэлектрызаваць гак., -зўю,
-зўсш, -зуе, -зуюць
пезак.,
паэлектрызбўвацца
-асцца, -аюцца
хезак.,
наэлектрызоўваць
-аю, -асш,-ас, -аюць
наяве і наяву прысл.

найда хіф., заа.., дат., -дзе,
“д
пайдавы
наядавыя бат., наз.
-аюся,
незак.,
наядйцца
[сься], -йсцца,
-бешся
“аюцца

паядаць разх., незак., -аю,
-деш, -йе, -4юць
незак.,
наязджаць [ждж]
-819, -асш, -ае, -4юць
паякарцпік мар., -ка, “ку,
-каў
паярваць разх., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паяршицца абл., зак., -шу-

ся, -шышся [сься], -пыцца, -шымеся, наершыцёся,
-шацца
наяўнасць [сьць] -цю
наяўны

не часц.
неаавангардызм -му, -ме

неаавангардыст

нашчэнт прысл.
нашчэпліваць

нашэптваць
пезак.,
-асш, -ае, -аюць

-ста, -сце

[сьце], -стаў
неабабіты
неабабраны
нсабавязкбва [ск] прысг.
неабавязкбваець [ск] [сьць]
-цю
неабавязкбвы [ск]
псабазначапы
[сьць]
пеабарачальнаець
-цю

пеабарачальны
пеабарбнепасць [сьць] -цю
пиеабарбнены
ивабачліва прыса.
неабачлівасць [сьць] -цю
неабачлівы
неабвёржна і неабвяргёльпа прысл.
пеабвераасць і пеабвяргальпаець [сьць] для абодвух -цю

пеабверины г псабвяргальны
иеабгрунтавана прысл.
[сьць]
пеабгрунтаванасць
-цю
пеабгруптаваны

цеабдумана прысл.
неабдўманаець [сьць] -цю
пеабдуманы
псабдымна прыся.
нсабдыимнаець [сьць] -цю

неапалітайескі
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-цю
цпсабмежаваны
неабпарбдаваны
пеабнбшаны
псабпалены. [пп] тэг.
нсабрбблены
пеабрублецы кравец.
псабскарджаны [пск] юр.
пеабсталявіны [пет]
неабстраляныі неабетрёлены [пстр]
неабстрўгапы [пстр]
неабсяяіна [пс] прысл.
нсабейжнасць [пс] [ець]
-цю

псабейжпы[пе]

неабўднаець [сьць] -цю
неабўдны
[сьць]
пеабумоўленасць
-цю
неабумбўлены
исабуты
нсабўчанаець [сьць] -цю
неабўчаны
пеабхбдна [пх] прысл.
пеабхбднае [пх] наз.
неабхбдпасць [пх] [есьць]
-цю

]
ч
п
[
нсабыякава

неабчэсаны

ёі

прысл.
пеабыякаваець [сьць] -цю
неабыякавы
нсабыйкі і пеабыякі
пеавіталізм біял., -му, -ме
пеагегельйцец -нца, -нцду,
-пцаў
неагегельянскі

неагегельйпства філас., -ве

пеагён геал., -ну, -це

исагбнавы

псаглядна прысл.

пеаглядпасць [сьць] -цю

пеаглядпы

пеадабральны

псадабрэнне [ньце] -ппі
пеадарвіцізм біял., -му, -ме

иеадарвішёст -ста, -сцё [сьце], -стаў

пеадарвіпісцкі

неадвбльца прысл.
неадвбльнасць [сьць]

-цю

пеадвбльны

пеадвязны
пеаддзёльнасць

[сьць] -цю

псадкладиасць [ткл] [сьць]

неадаўчны
неадменны
иеадмётиы

неадназначна прысл.
неадпазначны

пеадиаразбва прысл.
пеадпаразбвы

пеаднарбднасць [сьць] -цю

пеаднародны

неаднастайнасць [сьць] -цю

неаднастайны

неаднаўляльнасць

[дзьдзе]

неад'емна прысл,
пеад'ёмнаець [сьць]

ець]

[сьць]

-цю
пеаднаўляльны
неаднойчы прысл.

неаднблькава прысл.
неадиблькавасць [сьць] -цю
пеаднблькавы

нсадбльна прысл.
неадбльнасць [сьць] -цю
неадбльны
пеадпавёдна [10] прыся.

неадпавёдпаець [ти] [сьць]

-цю

неадпавёдны [7ип]

неадплётнасць [тпл] [сьць]
-дю
пеадилатны [тпл]
пеадрыўна прыс.

нсадрыўнасць [сьць] -цю
неадрыўны
пеадступна [тст] прысл.
неадстўпнасць [тст] [сьць]
-цю
пеадстўпны [тст]
исадукавапаець [сьць] -цю
неадукаваны
неадушаўлёнасць

[сьць]

-цю
пеадушаўлёны
иеадхільпа [тх] прысл.
пеадхільнаець [тх] [сьць]
-цю
пеадхільны [1х]
пеадчувальна [чч] прыся.
пеадчувальцаець [чч] [сьць] -цю

пнеадчувальцы [чч]
пеадчужальнаець [чч] [сьць] юр., “цю

нсадчужальны [чч]
псадчэпна [чч] прысл.
неадчэпнасць [94] [сьць]
-цю
пеадчэпны[чч]
нсадпгліфаваны

[тл]

неадым гім., -у
псадэкватна прысл.

неадэкватнасць [сьць] -цю
неадэкватлы

пеаддзёльны [дзьдзе]

иеад'ёмны »
псадзёты

исадкладна (ткл] прыся.

иеадкладиы[ткл]
иёадкуль [тк] прыса.
псадлўчца прысл.
пеадлўчнаець [сьць] -цю

неабклёспы [пкл]

неабходны [пх]

псадказны [тк]
-цю

пеабжытасць [свць] -цю
иеабжыты
нсабкладны [пкл] эк.

меабчасапы

нсазнаёмлены
иеазначальна прысл.

неадзначаны

сцю

[цьця]
пеажыццявімасць
[сьць] -дю
пеажыццявімы [цьця]

псазначальнасць [сьць] -цю

неазначальны
иеазбй геаа., -бю, -бі [ойі]
нсазбйскі

псаімпрэсіянізм ласт, -му,

-ме
неакалапізатар -ра, -ру,
о.
траў
неакаланіялізм -му, -ме
неакаланіяліет -ста, -сце
[сьце], -стаў
пеакалавіялісцкі
неакалбпія -іі [ійі]
неакантыянец -нца, -нцу,
-нцаў
неакантыянскі філас.
неакантыянства -ве

неакапіталізм -му, -ме
пеакапіталіетычны
нсакладні фін.
неакласіцызм пліт,

маст.

-му, -ме
пеаклёены
пеакбраны
исакрэплы
неакрэслена [сьле] прысл.
неакрэеленасць [сьле] [сь-

ць] -цю

неакрэслены [сьле]
пеактуйальна прысл.

неактуальнасць [сьць] -цю
неактуальны

неактыўна прысл.
неактыўны
пеакультураны
неакуратна прысл.
неакуратнасць [сьць] -цю
геакурётны
неалагізм лінгв., -ма, -ме,
-маў
иеалагічны
нсаламаркізм біял., -му, -ме
пеаліт археал., -іту, -Іце
иеалітачны

пеамальтузіянец -нца, -нцду,
-нцаў

пеамальтузіянскі эк.
неамальтузіянства -ве
пеанацызм-му, -ме

цпеапаціст -ста, -сце [сьце],
-стаў
пеанацысцкі
неандэрталец ар2еал., -льца,
-льцу, -льцаў

меандэртальекі
пеапіцшэйпец -нца,

-пду,

-пцаў
пеаніцшэацскі філас.
неаніццэйнства -ве
псантаганіетачны
нсапазітывізм філас.,

-му,

-ме
псапазітывіст

-сце

-ста,

[сьце], -стаў
пеапазітывісцкі
неапазнпаны

псапалітанец
-іцаў

-пца,

-пду,

псапалітамка -нцы, -нак
псеапалітапскі

Псапалітанскі заліў
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нсапёрапы
неаператыўна прысл.
псаператыўнасць [сьць] -цю

нсаператіяўны

псапстытна прыс.
неапетытны
псеапіейльны
нсаітісапы
псаплазма лхед., -мо
нсаплатанізм філас., -му,

“ме
псаплатапічны
псаплатнасць [сьць] -цю
неаплатны
неаплачаны
пеапраніны
нсапраўдана прысл.
псапраўдапасць [сьць] -цю
неапраўданыі неапраўданы
нсапраўлсны
исапрацаванаець
[сьць]
-цю
пеапрацаваны
неапублікаваны
пеарамантызмліт., -му, -ме
неарйны і пявбраны
исарганізавапа прысл.

псарганізаванаець
-цю

[сьць]

неарганізавапы

пеарганічпаець [сьць] -цю

пеарганічпы

пеардынарнаець [сьць] -цю

неардынарны
пеарфавіны
исарэалізм -му, -ме
пеарэаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
неарэалістычны
пеасвётлепа [сьве] прысл.
исаевётленасць [сьве] [сьць] -цю
пеасвётлены [сьве]
иеасвёчацасць [сьве] [сь-

ць] -цю

иеасвбепы
неасёдлы

нсаскрэбепы
пнеаслабна прысл.
пеаслабны
неаспрэчна прысл.
псаспрэчнаесць [сьць] -цю
пеаспрэчны
псаецярбга
[сьця] разм.,
-бзе
исаецярджпа [сьця] прысл.
[сьця]

[сьць] -цю

пеасцярбяны [сьця]
исаеэнсаванасць [сьць] -цю
пеасэнеаваны
инсатрутны
ниеатрымаёнле [пьпе] -ппі
исаўтарытэтна прысл.

небеззаганны
небезпадзёейны
небезуважны

неафашызм -му, -ме

иебсекарисліва

пеафашиыст -ста, -сце (сьце], -стаў
нсеафашысцкі
исафіт -іта, -іце, -ітаў
неафітка -тцы [цц], -так

прыса,
небсекаріяелівы [сьлі]

неафіцыяльна і неафіцыйна
прысл.

нсафіцыйльнасць

ёі

неафі-

цыйцнаець [сьць] для абодвух -цю

исафіцыйльны і неафіційпы
иеафбрмлепасць [сьць] -цю
нсафбрмлены
исафрэйдызм -му, -ме
пеафрэйдыст
-ста,
-сце
[сьце], “стаў
неафрэйдыецкі
исеахавапасць [сьць] -цю
неахавіны

пеахайца прысл.
пеахёайцаець [сьць] -цю

псахайнік разх., -ка, -ку,
-каў
неахайніца разх., -цы, -ц
неахайны
неахвбта -бде
иеахвбтна прысл.
псеахвбтны

неахвочыразм.
неахбпнаець [сьць] -цю
неахбпны

пеацёпленасць [сьць] -цю
'
неацёплепы

иеацэненаець [сьць] -цю
неацэнены
неацэннаець [сьць] -цю
неацэнны
неачышчаны

пеачзеанасць [сьць] -цю
неачэсаны
неашчадпа прысл.
пеашчаднаець [сьць] -цю
пеашчадны
нёба нёбе, мн. нябёсы, -е ў

-ёку, Т -ёкам, ж. ДМ-ёцы,

Т -ёкай і -йкаю, мн. Р -ак
пебаскрбб -ба, -бе, -баў
пебаяздбльнаець
-цю
пебаязддльны
пебаязлівы [зьлі]

небеекарисна прысл.

небсскарыспия
исбеспадстаўна [тст] прысл.

иебсепадстаўны (тст]

исбеспаспяхова [сьпя]
небсспаепяхбвы [сьпя]

пебсестарбнца прысл.
[сьць]
исбсестарбішасць
-дю
небсестарбнні [(цьні]
иесбіткі
неблагі
пебрукаваны
-нёбудзь часц.
мебудаўнічы
псбуйни
пебўлій гім., -лію, -ліі [ійі]

небулярныастр.
пебывала прысл.
небывалаець [сьць] -цю
небывалы
пебыліца -цы, -д

нёбыль -ллю [льлю]
нёбыт разм., -ыту, -ыце

небыццё [цьцё] філас., -цці
небязгрэшны
небяекбнцы

небяекрыўдны
пнеблепёка [сьпе] -ёцы
пебяепёчна [сьпе] прысл.
псбяспёчнасць [сьпе] [сь-

ць] -цю

пебяепёчны [сьпе]
небясепрэчны
небясталентны
пебяешкбдны [шш]
нёвад -да, -дзе, мн. невады,

.

-дбў

нёвадпік рыб., -ка, -ку, -каў

певасинаабавязаны наз.
невабнцы
певажнёцкі разм.
певайекбвы
неваюіючы прым.

певаяўнічы
псверагодна прысл.

пебальшавіцкі
пебарак -ка, -ку, -каў і 4.
небарака
пебарака агульн., м. ДМ

пебаехіл -лу, -ле

[сьлі]

неваяўніча прысл.

небакрай -аю, -ёі [абі]

поеаелабпасць [сьць] -цю

пеатэктошіка -піцы

[сьць]

пеаўтарытэтнасць
-цю
нсаўтарытэтиы

-саў
небагата прысл.
небагаты
небажатыабл., -ат

пеасвёчацы [сьве]

пнеаецярбжнасць

невыгода

[сьць]

псбезабарбнны

иебсзвыпікбва прысл.
небсзвыпікбвы
пебсздакбрна прысл.
пебездакбрпы
иебеззагапна прысл.

певерагбдпасць [сьць] -цю

певерагбдны
пневераёмиы уст.
певідзімка агульн, м. ДМ
-мку, Т -мкам, ж. ДМ
-мцы, Т -мкай і
мн. Р -мак

-мкаю,

певідбчныуст.
невідўшчы і разм. певідучы
певіцавата прысл.
павінаватасць [сьць] -цю

псвіпаваты
пёвук -ка, -ку, -каў
певулканічны
иевуцкі
иёвуцтва -ве
пневучбны
певыгода -дзе, -Д

нисвыгодпа

иевыгбдпа прысл.
невыгдднаець [сьць] -цю
невыгодны
невыдаткаваны

певыдётнасць [сьць] -цю
невыдатны
нсвыказна прысл.

певыказнасць [сьць] -цю
исвыказны
[сьць]
певыканальнаець
-цю
невыкапальны
невыкананне [пьпе] -нні

певыкараняльна прысл.

невыкараняльнасць
-цю
певыкараняльны
невыкарыстанне

[сьць]

[ньне]

-нпі
певыкупий
невылазца прысл.
невылазны

певылёчнаесць /[сьць] -цю
невылёчны
певылягаючыс.-г.

певымёрна прысл.

невымёрнасць [сьць] -цю
певымёрны
невымоўна прысл.

невымбўнаець [сьць] -цю
певымоўны
-цю

[сець]

певынахбдлівы

невынішчальны
невыпбепы
певыпадкбва [тк] прысл.
певыпадкбвы [тк]
псвыразна прысл.
певыразпасць [сьць] -дю
исвыразны
иевырашальнасць
[сьць]
-цю
певырашальны
певысакарбдна прысл.
[сьць]
певысакарбднаець
-ю

певысакарбдны
невысбка прыс.
невыебкі

невытвбрны
невытлумачальна прысл.
пиевытлумачальнасць [сьць]
-цю
невытлумачальны
мевыцёрлныразл.
певычарпальнаець і певы-

чэрпнаець [сьць] для або-

двух -цю

пегычарпальныі невычрины
певядбма прысл.
псвядбмае каз.
невядбмасць [сьць] -цю

певядбмы

певялікі
песвялічкі
певяртацне [пьпе] -нпі

певяеёлы

псгабарытны

негаваркі

пегаварлівасць [сьць] -цю
негаварлівы

пе гавбрачы аб прыназ.
негадана прыс.
иегаданы
зь
[д
ю
з
з
д
а.
аб
зь
ад
инёг
дзю]
негалддны
негаманкі разм.

псганарлівы
негарантавапы
пегарёчы.
псгармавічца прыся.
пегармапічнаець [сьць] -цю
пегармапічны
пегарўчаець [сьць] -цю
пегаручы
пегасімы
[сьць]
пегаспадарліваець
-дю
пегаспадарлівы

невылёчна прысл.

певынахбдлівасць

недаверак

ад

пегасціцшца [сьці] прысл.
пегасціннасць [сьці] [сь-

ю
-ц
]
ць
пегасцінны

[сьці]

пегатбвы
пегатункбвы

негатывізм хед., філас., -му,

-ме
пегатыў фота, -ыва, -ыве,
-ываў
пегатыиўна прыс.

негатыўны
пнегацыйнт уст., -нта, -нце
[пьце], “нтаў
негацыянтка -тцы
[дцы],

-так

недаатрыманы
педаатрымаць, киіжн., зак,
-4ю, -аеш, -ёе, -4юць

недаатрыимлівацца

незак,

ниедаатримліваць

незак.,

-аецца, -аюцца

гаю, -аеш, -ае, -аюць

ведаацанпіць зак., недаацан, недаацэніш, -шць,

-пім, -ніце, -няць

педаацэнецы

недаацэнка -нцы, -нак
цедаацэньвацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-гаюпца
яедаацэньваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
педабачваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
педабачыць зак.

і

незак,

-чу, -чыш, -чыць, -чаць

педабірацца незак., -аецца,
-аюцца
педабіраць незак, -ёю, -беш,
-4е, -фюць
педабіткі разл., -каў
недабіты
педаббр -ру, “ры, -раў
недабраны

педабратвбрна прысл.
педабратвбрны

недабраць зак., -бярў, -бя-

рэш, -бярэ, -бярбм, -берацё, бяруць
педабраякасна прыс.
[сьць]
педабрайкаснасць
-цю

негацыйпцкі

недабраякаены

пегерметычны

нсгігіепічна прысл.

негігіснічнаець [сьць] -цю
негігіенічны
негліяіЭ н., нескл.

педабрыцца (пра стан здароўя) абл., пезак., -рыц-

ца
педабудаваны

педавага гакд.., -азе

неглыббка прысл.
пеглыббкі

педаважаны

негр -ра, -ру, -раў

пегрануляваны
пеграцыёзца прысл.
неграцыёзлы

псгрбід [ойі] -да, -дзе, -даў

пегрдідны [ойі]
пегрбіды [ойі] -даў
негрубы

пнедаважванпе [ньце]
педаважвацца незак.,
ца, -аюцца
подаважгаць незак.
-аеш, -ае, -аюць
недаважка [шк] -яіцы
недаважыць

зак.,

-нпі
-аецгаю,

[шц]
-ЯУ,

-кыш, -кыць, -каць

цегруптоўна прысл.
негрунтбўнаець [сьць] -цю

пегрунтбўны
нёгры -раў
иегрытде -са, -со, -саў

псгрытбека -тосцы, -тосак
пегрытбеы -саў
исгрыцяшка -іцы,

педаатрыманне [пьпе] -нці

“нак

пегрыцяпекі
пегрыцяпя і пегрыцянпё для
абодвух РДМ -пяці, Т
лём, ми, -пяты, -іят, -пятам, -нятамі, пятах

иёгуе -са, -се, -саў
негусты
педаараны ў недавбрапы
недаараць зак, -ру, -рэш,
-рэ, -ром, “раце, -рўць

педаварапы
нсдаварвацца кезак., -аец-

ца, -аюдца

педаварваць лезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
педаваріяцца зах., педаварыцца, -рацца
педаварыць зак, педавару, педаварыш, -рыць,
грых, -рыце, -раць
педавбдзенасць [сьць] -цю

недавёдзены
педавёзепы
педавёзці [сьці] зак., педавязу, -зёш, -зё, -зём, педавезядё, педавязуць

педавёрак разм., -рка, -рку,
-ркаў

педавер'е

педалівапае

нана

недавер адпаведна -р'і [рйі]; “ру, -ры

недавер'е і

нсдавёрліва прысл.

недаверлівасць

[сьць] -цю

инсдаверлівы

педавёршанасць [сьць] -цю

педавершапы
педавбраны часцей недаараны
педаворвацца незак., -асцца, аюцца
недавбрваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
недавўк -ка, -ку, -каў і х.
недавучка
педавў чаны

педавучвацца гезак., -аю-

педагавборвацца незак., -асцца, -аюцца
педагаворваць пезак., -аю,
-аёш,-ас, -аюць
педагавбрка -рцы, -рак
педагарак -рка, -рку, -ркаў
педагарт -рту, -рце
недагартаванасць
[сьць]
-цю
недагартаваны

педагартаваць зак., -тую,
-тўси, -тўе, -туюць
недагартавацне (пьне] “цці
педагартоўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ас, аюць
педагартоўка -оўцы, -бвак
педагарэлы

ся, -аешся [сься], -асцца,
гаюцца
педавучваць незак, -аю,
“аеш, -ас, “аюць
педавўчка агульн, м. ДМ
-чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы
[цц], Т -чкай і -чкаю, ян.
Р чак

ведаглёджаны
недаглёдзець і педаглядзёць
-джу,
адпаведна
вак.,
-дзіш, “дзіць, “дзім, “дзіце,
“дзяць; гджу, “дзіш, -дзіць,
гдзім, педагледзіцё, педаглядзяць
недагляд -ду, -дзе

ся], -чыцца, -чымся, -чы-

педагружаць незак., -аюЮ,
-деш, -ае, -ёюць
подагрузіць зак. недагру-

недавучыцца зак, недавучўся, педавўчышся [сьцеся, -чацца
педавучіяць зак., недавучу,
педавўчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
недавыкананпе [цьне] -нні
недавыиыкананы
педавыканаць незак.,

-аю,

недавыкарыстоўвацца

не-

зак., -аецца, -аюцца
непедавыкарыстбўваць
Зак., -аю, -асш, -ае, -аюць

незак.).

-едцца, -аюцца
педавыкбнваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
недавыпрацаваны
-бўцы,
недавыпрацбўка
-бвак
педавипуск -ку

недавыраб -бу, -бе

недавярабіць зак.,
-біш, -біць, -бяць
[пк]
педавирабка

-бліюю,
-бцы

[пш]

педавыраблены
педавыручка -чдцы
-чак
педавиручыць

-зіць,

жу, недагруўзіш,
-вім, -зіце, -зяць

педагрўзка [ск] -зцы [сц]
педагрызак -зка [сек], -зку,

зак.,

[ци],
-чу,

-чыш, -чыць, -чаць
педавязаць зак., -вяжу, -вяжаш, -вяліа, -вяжуць
педавярак разм., -рка, -рку,
-ркаў

педагаварыць зак., педагавару, недагавбрыш, -рыць,

“рым, -рыце, -раць
педатавбрапаець [сьць] -цю
педагавбраны

педагавбрванне (пьпо] -ппі

недагрэў-Зву, -Зве

педадаванпе [ньне] -нні

подадавацца незак., недадаёцца, -абцца
педадавацьнезак., недадаі,
-аёш, -аб,
-аЮюць

-аём,

-аяцё,

пнедададзены
педадёць зак., -дам, -дасі,
[сьць], “дадзім,
гдасць
“дасцё [сьце], дадўць;
“даў, -дала, -далб, -далі
недадача -чы

-цю

педадўманасць [сьць]
недадўманы

недадумаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
педадўмваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

недаёдзены
недаёдкі [тк] -каў, адз, педабдак, -дка [тк], -дку
недаёсці [сьці] зак., -даём,
-даясі, -дабсць [сьць], гда[сьце],
-даясцё
ядзім,
“даядуць; педаёш і педабя

педажаты
педажаць гак., гнаў -кпёш,
-княцё,
-кпём,
-кнб,
зкнўдь
педажый гну,
педажынкі “пак іі -пкаў

педажынёць незак.
-деш, -а4е, -аюць
педазволспы

недаказальнасць [сьць] -цю
педаказальны
педаказанасць Ёсьць] -цю

пнедаказаны
педаказаць зак., подакаліў,
недакакаш, “ка, -дам,
экаце, -ліуць
педаказванне [ньце] -ші
педаказвацца пезак., -аецца, -аюцца
недаказваць пезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
педакампаёкт -кту, -кце,
-ктаў
педакарміць зак., недакар-

млі, педакбрміш, -міць,
-мім, -міце, -мяць
педаквасіцца зак., “сіцца,
-сяцца
педаквасіць
зак.,
“ёшу,
-асіш, -асіць, -асяць
недаквашаны

недаквйшвацца резак., -аецца, -аюцца
недаквашваць гхезак,, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пёдакіе 2іл., -су, -

недакладна прыс.
недаклйднаець [сьць] -цю

-зкаў.

-аеш, -ае, -аюць
[пьне]
педавыкарыстанне
-нні
педавыкарыстаць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

недавыкбнвадца

педагружаны

недазвбльны
пе дай божа выкл,

-40,

педазвольна прысл.
педазвольнаець [сьць] -цю

недакладны

педакбпчанасць [сьць] -цю
недакбнчаны
недакбрм -му, -ме

недакбрмлены
недакбрмлівацне

[ньне]

-ппі

педакбрмліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
недакбе с.-г., -су, -

недакранальны
цедакруціцца

зак.,

неда-

круціцца, -цяцца

недакруціць зак. недакручу,

гціць,

педакруціш,

-цім, -ціце, -цяць
педакручаны

педакрўчвацца кезак., гаецца, “аюцца
недакручваць лезак., гаю,
-аеш, -ае, “аюць
педакурак-рка, -рку, -ркаў
недакураны
недалавіць зак., недалаўлю, недаловіш, “віць, -віМ,
-віце, -вяць
недалётак разхм., -тка, -тку,

“ткаў
педалёчаны

педалёчвацца незак., -аюся,

-гасшся

[сься],

-аюцца

педалёчваць

-аецца,

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
педадёка прысл.
педалёка ад прыназ.
недалёкаець [сьць] -цю
недалёкі
педалёт -ёту, “ёце

недалёчка разм., прыся»,
исдаліванпе [цьце] -ипі

педаелаць

4Аа

недаліваць
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-419,

незак.,
недаліваць
-4сш, -49, -4юць

недалікатна прысл.
педалікатнаець [сьць] -цю
педалікатиы
педаліты,

,
недаліў -іву,-іве,
и.
к
а
в
З
ы,
ўц
-і
а
ўк
лі
да
пе
педаліць зак., -лый, -льёш,
ь
ц
ю
ь
л
,
цё
ья
-л
м,
ьё
-л
,
-льб
і -лію, -лібш, -ліё, -ліём,
-ліяцё, -ліюць; педалі
иедалічаны

педалічвацца пезак., -аюся,
гаешся

[сься],

-асцца,

-аюцца
незак.,
недалічваць
-аеш, -ае, -аюць
педалічыцца згак.,

-аю,

недалі-

“ўся, педалічышся [сься],

-чыцца, -чымся, -чыцеся,
,
-чацца

педалічыць зак.,

педалічу,

педалічыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць

недалбмак абл., -мка, -мку,
-мкаў
недалёў -бву, -бве

педалёўлены
педалўга разм., агульн., м.
ДЛ“ту, Т -гам, ж. ДМ-лўзе, Т -лўгай і -лўгаю, мя.

Р -лўг
педадужпасць [сьць] разм.,

-дю
недадўжцы разм.

недалўчаны
педалучнне [ньне] -нпі
педальнабачна прыся.

педальнабачнасць
-цю
недальнабачны

недальнабойнаець
-цю

[сьць]
[сьць]

педальпаббійны
недаліббліваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
недалячыцца зак., недалячуся, педалёчышся [сься], “чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
пнедалячыць зак., -лячу, -лёчыш, -пбчыць, -лёчым,
-лёчыце, -лёчаць
педамагінне [цьце] -цпі
недамагаць пезак.,
-4Ю,
-беш, -4е, -йюць
недамаляваны

недамёр -ру, -ры, -раў
недамёрак-рка, -рку, -ркаў
недамёраны
педамёраць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
педамёрванпе [пьпе] -ниі
недамёрваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць

медамёрыцьзак., -ру, -рыш,

-рыць, -раць
педамбўка -оўцы, -бвак

недамёўлепаець [сьць] -цю

педамиелепасць
[сьць] -цю

[сьле]

цедамыты

педамяраць

педапушчальна прысл.
незак.,

-деш, -49, -ёюць

-аю,
,

ясданасіць зак., педапашу,

педапбсіш, -сіць, -сім, -сі.
це, -сяць
педапбсак -ска, -ску, -скаў
неданбшапаець [сьць] -цю
педанбшапы
педанбшваць лезак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
юр»,
педанясённе (пьне]
аші

неданаіць [айі] зак., неда-біць,
шпедапбіш,
паю,
-бім, -біце, -бяць
педапал тэх., -лу, -ле
педапалены
недапаліць зак., педапалі,
педапаліш,-ліць, -лім, -ліце, -ляць
недапальваць незак., -аю,
-аеш,-ае, “аюць
педапасавёцасць [сьць] -цю
недапасавяшне [ньне] -нпі,
-нняў
педапасаваны
педапёты
недапёчаны

недапёк -ку
недапіваць

[сьць]

-цю

недапушчальны

недапушчэнне [пьпе] -пиі

неданцитліваець [сьць] -цю

пнедапытлівы

педапякацца пезак., -бепца,

-дюцца
педапякёць незак, “ёю,
-4еш, -ае, -ёюць
педапячы зак., -пякў, -пячэш, -пячэ, -пячом, печацё, лякўць
педапячіяся зак., -пячэЭцца,
-пякўцца

педарабіць зак., педараблю,
недарббіш,-біць, -бім, -біце, -бяць
цедараблйць незак.,
гяеш, -яе, -Яюць

-яю,

педаравальна прысл.
[сьць]
цедаравальнаець

-дю
недаравальны

недарагі

[сь-

недаразвітасць [зьві]
ць] -цю

незак.,

-4ю,

-деш, -ёе, -ёюць

недапіеаны
недапісаць зак., недапішў,
педапішаш, -ша, -шам,
-шаце, -цуць

педапісвацце [ньпе] -тві
недапісваць

недапушчальнасць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

недапіткі і разм. педапіўкі

для абодвух -каў
педапіты
недапіць зак., -пю, -шгёш,
-г6, сём, -п'яцё, шіюоць;
“піў, -пілё, -шілб, -пілі;
-пі
недаплата -аце
педаплаціць зак.,, недапла-ціць,
зў, педаплёціш,

-цім, -ціце, -цяць

педаплачаны

педаплачвацце [ньне] -шпі
недаплачваць лзезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

недапбены

педапражаны
недапражвацца пезак., -асцца, -аюцца
педапражваць кезак., “аю,
-асш, -ас, -аюць
медапражыцца зак., -жыцца, -кацца
-ку,
зак.,
педапражыць
-кыш, зкыць, -жаць
[сьць]
педапрацаванаець
-цю
иедапрацавіны
педапрацаваць зак., -цую,

“цўсш, -дуе, -цпўюць

педапрацбўвацьгезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
педапрацбўка -бўцы, -бвак

педаразвіты [зьві]
зак,
недаразвіцца [зьві]
недаразаўёцца, -ўюцца
[зьвіцьцё]
иедаразвіццё
“цці

недараехбд -ду, -дзе, -даў

недарма прысл.
недарббка [пк] -бцы [пц],
-бак

педарббленасць [сьць] -цю

недарбблены

недарод -ду, -дзе
педарбелы

педарбстак-тка, -тку, -ткаў
недарысаваны
медарэзапы

недарэка разх., агульн., м.

Да-бку, Т -Экам, ж. ДМ

-Зцы, Т -Зкай і -Экаю, мн.
Р -Эк і каў
педарэмна прысл.
недарэмны
педарэчна прыся.
недарэчнасць [сьць] -цю

недарэчны

педарэчы прыся.
педасаліць зак., подасалю,
исдасбліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць

[сьвечч]

недасведчанасць

[сьць] -цю
педасвёедчаны [сьвечч]
недаеёчаны

педасёў -бву, -ёве
недасёяны

педасёяць зак., -бю, -беш,
-бе, “ёюць
иедасканала прысл.
недаскапалаець [сьць] -цю
недаеканалы
недаеланы

педаелаць зак.,
-лёш,

-пюць

-лё,

недашлю,

-лём,

-ляцеё,

недаеледаванаесць

незакілзаны

педасабдаванасць
[сьць] -цю

[сьле]

педаелёдаваны [сьле]
педасмажаны

иедасмёжвацца незак., -аецца, -аюцца
иедасмажваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
педасмажыцца зак.,

ца, кацца

Зак.,

педасмажыць

-ніыц-

аку,

зкыш, -кыць, -каць

педаесбл -лу, -ле
педасблсны

цедасбльваць пезак.,

-аю,

-асш, -ае, “аюць

[пьпе]
.
,
гні,
педаспаць зак., -плю, -піш
[сьпі], -піць, -шім, -піцё,

педаспажыванне

пяць

педаспбласць

[сьпе]

[сь-

ць] -цю

педаспёлы [сьпе]
недаспяваны

[сьпя]

недастаткбва прысл.
педастаткбвасць [сьць] -цю
педастаткбвы
недастаўлены

недастача -чы, -ч
педаетбйны
недаступна прысл.
недаступнасць [сьць] -цю
педаетўпны
педаеўшаны
педасўшваць незак, -аю,
гасш, -ае, -аюць
педасўшка -шцы, шак
недасушыць зак., недасушў, недасўшыш, -шыць,
-шым, -ныце, -шаць
недасціпны [сьці]
-4ю,
незак.,
педасылй4ць
-деш, -ае, “ёюць
педасылка -лцы, -лак
педасыпёппе [ньне] -нні
-ПЛЮ,
зак.,
недасыпаць
-длеш, -пле, -длюць
-4ю,
недасыпёць негак.,
-беш, -4е, “юць
недасыпка -пцы
-ёю,
незак,
недасяваць
“аеш, -4е, “аюць
педасягальна і педасяжна
прысл.
педасягальнаець і педасяя:наець (сьць] для абодвух
-цю
недасягальны і педасяяны

недасячи зак., -сяку, -сячэш, -сячэ, -сячом, -сечацё, -сякуць
недаткнёны разл.
недатаслы

недатыка разм., агульк., м.
ДМ-ку, Т -кам, ж. ДМ
“йцы, Т -ыкай і -мкаю,
мн. Р мк
[сьць]
недатыкальнаець

-цю
недатыкальны
недатаічнаець [сьць] -цю
медатычны
недаўгавёчна прыс.
педаўгавёчнасць [сьць] -цю
педаўгавечны
педаўгачасна прысл.
педаўгачаснасць [сьць] -цю

исдаўгачйсны
педаўкампнасктаваны
зак.,
педаўкамплсктаваць
“тўю, -тўсш, -тўе, -туюць
непедаўкамилектбўваць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
педаўкладанне (цьне] спец.,
апі
недаўлік -ку, -каў
недаўлічаны
педаўлічвацца незак., -асцца, -зюцца
педаўлічваць незак, гаю,
-аеш, -ае, -аюць
педаўлічыиць зак., -лічу, -лічыш, -лічыць, -лічым, -лічыце, -лічаць
педаўмённаесць [сьць] -цю
недаўмённе [пьне] -нні
пнедаўмённы
недаўмяваць незак., -4ю,
-деш, -4е, -4юць
недахвёт разм., -бту, -аце
недахбдліваець [сьць] -цю
недахбдлівыразм.

недахбднаець [сьць] -цю
недахбдны
недахбп -пу, -ле, -паў
-аю,
педаціскйць незак.,

-беш, -ае, -ёюць
педаціенуты
недаціенуць зак., -ну, -пеш
[сьне], -пе, -пуць

педацягваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, аюць
педацягпуты
педацягиўць зак., недацягпў, педацягпеш, -не, -пем,
-неце, -нуць .
падачбекі -каў

педачувінне [пьне] -нні
-4ю,
незак,
педачуваць
-беш, -49, -4юць
недачўты
педачуць зак, зўю, -ўеш,

-ўе, -ўюць

педачытацы

педачытаць зак., -4ю, -беш,
-4с, “аюць
педачытваць

незак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць

пнедатдпак абл., -пка, -пку,

педашыты

шыя фота
педатрымацьзак., -4ю, -4еш,
-йе, -бюць

-ппяў
педаядёаць незак., -4ю, -ёсш,
-4е, -дюць
н
педвухезпеава прысл.

-пкаў
педатріямманы і нпедатрыма-

педатрімка -мцы

педаядацне

[пьне]

-ппі,

педвухезнсавасць і педвух-

сэнебўнасць [сьць]
абодвух -цю

для

недвухезпсавы і недпухеэцсбўны
пёдзе прысл., часц.

педзеяздбльнасць
-дю

[сьць]

педзеязддольны
педзіцячы

недзялімаець [сьць] -цю
недзялімы
недружалнобна прысл.
[сьць]
педружаліёбнасць
-цю
педружаліюбны
недурнія
педысертабельцы
педысімілятінўны ліпгв.

недыецыплінавана прысл.
педысцыплінаванасць

[сь-

ць] -цю

недыецыплінаваны

недыферэнцыраваны
педыялектычны

недэфіцытны
пежадённе [пьпе] -нпі
пежаданы часцей пепажаданы

нежанаты
нежанбцкі

пежыватвбрпа прысл.
пнежыватвбрны
нежывія
нежылі

пежыццёва [цьцё] прысл.

нежыццёвасць [цьцё] (сьць] -цю
нежыццёвы [цьцё]
пежыццяздбльнасць [цьця]
[сьць] -цю

пежыццяздбльны [цьця]
пезабіты
пезабудавапы
пезабўдка

[тк]

бат., -дцы

[пд], -дак

пезабіиіўнпаець [сьць] -цю
пезабіыіўны
[сьпе]
незабяспёчанасць
[сьць] -цю

мезабяспёчаны [сьпе]
пезавёраны

пезавершапасць [сьць] -цю
пезавёршаны

пезагбйцы прых.
[ньпе]
пезадавальнёпне
:
“нні
пезадавблена прысл.

пезадавблепасць [сьць] -цю

пезадавблепне (пьне] -пні
незадаволены

нсзадачлівы разл.
псзадбўга прысл,

незазёмаспы эл., радыё
псзайздрбелівы [сьлі]

псзайздрдсна прысл.
пезайздрбспасць [сьць] -дю

пезайздрбены
псзаканамёрпа прысл.
[сьць]
нсзакапамёрпасць
-цю
пнезаканамёрны
нсзакілзаны

дад

нсезакітаваны

исзакітаваны
незакаёсны
нсзакбнна прысл.
пезакоппанарбджаны уст.

ю
ц
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
е
а
ц
н
б
к
а
з
с
п

нсезакбшны
незакбнчапасць сьць] -цю
незакончаны

незакранўты
пезалёжна прыся.
инсзалёжна ад прыназ.
нсзалбкнаець [сьць] -цю
незалёяны
исзаліўни .
пезалоюбіць зак, пезалюблію, пезалідбіш, -біць, -бім,
-біце, -бяць

пезамаекіраваны
незамёнца прысл.

исзамённаець [сьць] -цю

нсзамённы і незамянімы
нсзамкнёны і незамкиўты
незамбжнасць [сьць] -цю

-каў

исзамбжнік -ка, -ку,
незамбжніца -ды, -ц

незамбіжны разм.
разм.,
[шк]
псзамуўжка
-кцы [шц], -как
пнсзамуяіні
незамыславата прысл.
нсзамыславаты

псезамяпімы

нейтралізаваць

часцей

неза-

мённы

пезамярзаючы
пезанятаець [сьць] -цю
незаняты
незапамятны і разм.
помны

неза-

пезапатрабавапы
незапланаваны
незаплачаны

незаплібшчаны (пра вочы)
пезапаямленасць [сьць] -цю
незаплямлены

незапбмиы разл., часцей незапамятны

незапоўнены
незапрыхбдаваны бухг.
зчсзапячатаны
незараджаны
незар4злівы [зьлі] разм.
пезаразны
пезарўчапы
незарэгістраваны
незасведчаны [сьвечч]
пезасёленаець

пезаеёлепы

[сьць]

-цю

[сьця]

-цю

пезатапляльны
пезатарможаны
незатбплены

незатухальны фіз.
исзатўшапы

нсзахавапне [пьпе] -нні
,
иезахавйны
незахоўванне [ньпе] -пиі.

ё
н
м
я
ц
а
з
е
н
і
ы
н
е
и
м
ё
ц
а
з
с
п
ны
незацікаўлена прысл.
незацікаўленасць

[сьць]

-цю
незацікаўлены
иезацяганыразл.
инсзачыпены
пезачэплены
незашклёны

[сьць]

исзлічбнпа [зьлі] прысл.
пеззічбнаець [зьлі]

[сьць]

-цю
незлічбцы [зьлі]
незмаўкальна прысл.
псезмаўкальны
незнаёмая паз.

пазнарбк
пезцахбджанне

(ньпе]: у

выпадку пезпаходжания
адрасата

[сьць]

-цю
пезбаланеаваны
не зважаючы па прыназ.
незварбт -бту, -дце
пезварбтна прысл.
незварбтпаець [сьць] -цю
пезварбтны
незвычайна прысл.
незвычайнасць [сьць] -цю
пезвычайны
пезгавбрлівасць [сьць] -ю
пезгавбрлівы
незганьбаваны
незгаральнасць [сьць] -цю
незгаральны
пезгасальна прысл., часцей
нязгаепа
пезгасальпы часуей нязгаены
пнезгатавёны (пра яду)
пезгінальпаець [сьць] -цю
незгінйльны

нсздавальнённе [ньне] -нні
і нездавбясиие

пездавальняюча прысл.

нездавальняючы
нездаволена прысл.
пездавбленасць [сьць] -цю

пездаволенне [ньне] раза,
гні, часцей пездавальнёше
нездаволены

нездагадлівасць [сьць] -цю

пездагадлівы

пездаляшчы абл.

незнахбдлівасць [сьць] -цю
незцахбдлівы

пезразумёла прыся.

пезразумёлаець [сьць] -цю
незразумёлы
незразумёты
пнезрасхбдаваны

пезычліва прыса.
пезычлівасць [сьць] -цю
пезычлівы
пезямны
нез'яўлённе [пьпе] -нні
пеідэнтычцы

неінтэпсіўцы

неіснўючы
иеістотиа прысл.

иеістбтнаець [сьць] -цю
неістотны
нейзільбер спеш., -ру, -ры
нейзільберавы
нейк прысл., часцей нёяк
пёйкі займ., Р пёйкага, Д
пёйкаму, ТМ пёйкім, мк.
Р нбйкіх ё нёкі
пейлбп -ну, -пе
пейлбнавы

пеймаверпа прысл.

пеймавёрпаець [сьць] -цю

пеймавёрны
пейраанатбмія -іі [101]
пейрагумаральны

нейрадэрміт мед., -іту, -іце
пейраінфёкцыя -ыі [ыйі]
пейрапсіхалагічны
пейрапсіхалбгія чі [ші]
нейрапсіхічны

-вілася
пездарбвы
пездарбўе -ўі [ўш]
нездзяйсиённе
[зьдзя]
[сьнепьле] -нці
пездзяйспяльпаець

незласлівы [сьлі]

псезнаёмы
незнарбк разх., прысл, і пе-

незашпілены
нсзашыфраваны

пезашчэплены
пезаяўлены
незбалацсаванаець

незласліва [сьлі] прыс.
псзлаелівасць [сьлі] [сьць]
-цю

незнаёмец -мца, -мду, -мцаў
незнаёмка -чцы, -мак
пезнаёметва -ве

пездарбвіцца пезак., -віцца;

незаслужапасць [сьць] -цю
пезасзужаны
пнезастрахаваны
нсзасіпаны
незатапляльпасць

,

незафіксаваны

нездарма прысл.
мездарова прыс.

пезаеёяны
иезагабнены
незаелўжана прысл.

исгасцярбжаны

псзаўважаны
.
я
с
ы
р
п
.
м
з
а
р
а
н
п
ж
а
в
ў
а
з
пе

([зьдзя]

[сьня] [сьць] -цю
[зьдзя]
пнездзяйсняльны
[сьня]
неземлярёбчы [пч]

незлапамятнаець [сьць] -цю
пезланамятны і нсзлапамятлівы

нейрасакрэцыя -мі [ыйі]
пейрафізіёлаг -га, -гу, -гаў
нейрафізіялагічны

пейрафізіялбгія -і [ійі]
пейрахірўрг -га, -гу, -гаў
пейрахірургічны
пейрахірургія 4і [ійі]
пейрби акат., -па, -не, -паў
пейтрадзін -пу, -не
нейтрал раз.х., -ла, -ле, -лаў

пейтралізавапы
пейтралізавацца зак. ё незак., -зусцца, -зўюцца
нейтралізаваць зак. і незак»,

-вуўю, -зусш, -зуе, -зуюць

немнагаслоўпасць
.
/
й
и
АА

исйтралізацыя
ААА

нейтралізацыя -ыі [ыйі]
пейтралізм -му, -ме
исйтралізўючы
псйтраліст -ста, -сце [сьце],
гстаў

нёкі разм., займ., Р пёкага,
Д цёкаму, ТМ пёкім, ми.
Р пёкіх, часцей нёйкі

пекірўсмасць [сьць] -цю

некірусмыспец.

некляймёны і пеклеймава-

нейтралісцкі
нейтралітэт -ту, -5цо
цсйтральна прыса.

исйтральнаець [сьць] -цю

нсйтральны

пейтрби фіз., -па, -пе, -паў
пейтрдонны
пейтрына х., нескл.

пейтрынны
нёйчы займ. Р мёйчага, Д

пбйчаму, ТМ пёйчым, мн.
Р нёйчых. часцей нёчы

пскааперавёны
пекаваны
нёкага займ., Д пбкаму, В
пёкага, ТМ пёкім
пекаларытны
нёкалі прысл.
нёкалішні раз“.
нёкалькі ліч. пёкалькіх, нёкальнім, нёкалькі і нёкалькіх, нёкалькімі, аб
пёкалькіх
нёкалькі прысл.
некамерціиуйны
некампанёйскі

исекампсцсаваны
[сьць]
нскамиетэнтнаець
-цю
некампетэнтны
инскамплёкт -кта, -кце, -ктаў
пекамплёктна прыс.

[сьць]
некамплёктнаець
-цю
некамплаёктны
[сьпекамунікабельнаець

пы
искрабіёз біял., -зу, -зе
пекралагічны
пекралбг -та, -гу, -гаў
пекраманія хед., -ніі [ійі
иекрапўтасць [сьць] -цю
некраяўты
пекрафбр заал., -ру, -ры
пекрбз мед., -зу, -3ё, -заў
искрбпаль -ля, -лі, -ляў
пекруты
некрывадўшны
некрытычна прысл.
пекрытычны
искрэдытаздбльпасць [сьць]
-цю
некрэдытаздбльны
нсктар -ру, -ры
нектарандсе бат., -са, -се
пнектаранбены
нектарнасць

[сьць]

бат,

-цю
нектарнік бат., -ка, -ку, -каў
пектарніца заал., -цы, -Ц

пектарны

нектби біял., -на, -не

нёкуды прысл.
некультурна прысл.
некультурпасць [сьць] -цю
некультурны

пекурЭц -рцё, -рцў, -рддў

педагічна прысл.

нелагічнасць [сьць] -дю
пелагічны
нслагодны

некацетытуціяйны
пекантактны

неліквідны

некамунікабельны
иекамуністичны

некананічны

некандыцыйны

некандыцыя -ыі [ыйі]
пнеканкрэтна прысл.
пеканкрэтпасць [сьць] -цю
пеканкрэтны
ю
ц
]
ь
ь
ц
ц
ь
е
с
а
[
н
т
к
а
т
п
а
к
с
н

пекантралюемы
иеканчаткбва прысл.
исканчаткбвы
искапіталістаичны
некаральпасць [сьць]
-цю

иекаральны
пекаранаваяы

пялітасціва

нелітасцівы [сьці] і няліта,

сцівы

нёлюдзень

гдпю, -дпяў,

дая абодвух -цю, -цей

немагчымы[хч] і немаяслівы
иемаёмны
немазлівы [зьлі]
пемайстэрскі
пемалаважнасць [сьць] -цю
немалаваяіны
немаладі

пемалалікі і немалакблькаены
иемалёнькі
немалы
нёмарач абл., -ччу
исмарксісцкі
немата і разм. пёмасць
[сьць]

адпаведна

-ацё;

-цю

пематывіравапасць
-цю
нематывіраваны
пематэрыйльнасць
-цю

[сьць]

[сьць]

нематэрыяльны
немаўля РДМ -ляці, Т немаўлём, мн. пемаўляты,
-Ят
пёмач разхм., -ччу
нембутал 2ім., -лу, -ле
немезіда міф., -дзе, -даў
немсталічны
неметалы -аў, адз. пеметёл
-лу, -ле
нёмеёц -мца, -мцу, -мцаў

пемігаючы прым.
пемілагучна прысл.

немілагучнаець [сьць] -дю
пемілагучиы
пнемілаезрна прыся.
пемілаезрпасць [сьць] -цю

пемінўчы

немітуелівы [сьлі]
ибмка -мцы, -мак
пемнагавбодны

немнагаліюднаесць

часцей

[сьць]

гцю і нешматлідднасць

пемнагалюдны

“дпя,

людзь
пелюдзім -ма, -ме, -маў

пб-

пелюдзімасць сьць] -цю
нслюдзімка -мцы, -мак

нелюдзімы

пёма разм., прысл.
пемавёдама прысл.
немагўшчы абл.
немагчіима (хч] і пемажліва прысл.
псмагчамае [хч] і немажлівае
пемагчіимасць [хч] [сьць]
і немажлівасць [сьць],

шматлюдна

нёльма заал., -ме, -маў
пеліюбімы
разм.,

гдзяў і нелюдзець
пнелятўчы гім, фарм.

немнагалюдна прысл. і ине-

пе лічачы прыназ.
иёльга прысл.

нелюббў -бві і -ббві

-дзя, “д3Ю,

пемілаебриы
немінуча прысл.
неміпўчаець [сьць] -цю

пелітасціва [сьці] прысл. і

пекарасліва [сьлі] прыс.
пекарислівы [сьлі]
иекарысталюбны
некарэктна прыса.
некарэктнасць [сьць] -цю
некарэктны
пнекатбры займ.
некваліфікаванасць [сьць]
-цю
искваліфікаваны

“дзе, -даў

нелінючы разх., прым.
пелітаратўрны

юр.

[ць]

нематбда заал., -дзе, -даў

нелады разм., пеладбў
пелаекава прысл.
пеласкавасць [сьць] -цю
пелагкавы
целаяльнаець [сьць] -цю
нелаяльны
пелегальна прысл.
нслегальнасць [сьць] -цю
нелегальны
пелегалышчына разм., -не
неліквід фін., гандл., -да,

ць] -цю

пблюдзь

людшя

і

нешмат-

немпагаслбўе -бўі і пешматслбўе
пемпагаелбўна прысл. і нешматслбўна
[сьць]
пемпагаслдўнасць
цо і исшмателбўнаець

пепамяркоўцы

4Аб

мемнагаслоўны
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немпагаслбўцы ё

нсішмат-

слбўпы

пемудрагёбліста разм. прыся.
не
.
зм
ра
і
ты
іс
ёл
аг
др
му
пе
мудрашчы
пемузыкальны

пёмцы -цаў

нёмыразл.

немэтазгодна прысл.

немэтазгбдиаець [сьць] -цю

,

пемэтазгбдны

нспавёдвацне [ньне] -нні
нспавідзець незак. -джу,

-дзіш, -дзіць, -Дзяць
непавідны абл.

попавіспік [сьпі] -ка, -ку,
гнаў
пснавіспіца [сьні] -ды, -ц

пецавіспіцкі [сьпі]
пенавісніцтва [сьпі] -ве
ненавісны
нецавукбва прысл.
ненавукбваець [сьць] -цю
непавукбвы
ниенавўчаны разл.
ненагайдны

пенадзёйна прысл.

ненадзёйнаець

[сьць]

-цю

пненадзёйны
пенадзявапныразл.
ненадоўга прысл.
пенаёднаець [сьць] -цю

ненумараваны
пеби 21м., -пу, -не
небнавы
пепабёлсны
пепавага -азс
непаважліва прысл.
непавйжлівасць [сьць] -цю
непаважлівы

непаварбтліва прысл.
[сьць]
пепаварбтлівасць
-цю
иепаварбтлівы
пепаварбтны абл.
пёпагадзь -ддзю [дзьдзю]
нспагаены паэт.
пепагбда -дзе
непагбдлівы і непагбдиы
непаголены

непадабёспства -ве
непадалёк ад прыназ.
непадалёк
і
непадалёку
прысл., прыназ.
непадалёку ад прыназ.

пепадаткбвы
непадатлівасць і шепадачнасць [сьць] для абодвух

пенажбра разх., агульн., м.
Р -ры, ДМ -ру, Т -рам,

ж. РДМ -ры, Т -рай ёі
граю, мн. Р -р і -раў
пепажэрнаець [сьць] рагм.,
-цю

пецажэрны разм. і ненажрлівы разм.
пеназіральнасць [сьць] -цю
меназіральпы
пепазнарбк разм., прысял.,

часцей пезпарбк

ненакрыты
лпспалёжны

пепамнбга разл., прысл.
пенанясёпне [ньпе] -ппі
пенападзённе [цьце] -нпі
ненармальна прысл.

пспармальцасць [сьць] -цю

ненармальны

пспарміравёны і пспарма-

ваны
пенасблепаець [сьць] -дю
пенасёлены
пспасытнаець [сьць] -цю
непасытны

пенасыичаны
иенатбльны

мепатуральна прысл.
непатуральпасць [сьць] -цю

ненатуральны
пенаўмисна ў непаўмиеля
[сьля] прысл.

-цю

непаціский літгв.
пенсц -пца, -пцу, -пцаў
Нёнецкая аўтанбминая акрў-

пепадеўдны [те]
непадсяваны [тс]

непадуладпасць [сьць] -цю
пепадулёдны
непадыхбдзячы
пепажадана прысл.

пепажаданаець [сьць] -цю
непажаданы і нежадапы
пепажыўны

неназбёжна [зьбе] прысл.
пепазбёяшасць

[зьбе]

[сьць] -цю

пепазббяны [зьбе]
пепазбыўнаець [сьць] разх.,
-дю
цепазбыўпы
непазнавальна прысл.

непазнавальнае прым., наз,

иепазнавальпасць
-сцю
непазнавальны

[сьць]

непазнапасць [сьць] -цю
испазнаны
непазнпачаны
пепаінфармаванасць [айі]
[сьць] -цю

непаінфармаваны [айі]
непаказальнасць [сьць] -цю
непаказальны
непакаранасць [сьць] -цю
пцепакарацы

непадзёлены

незак.
[ойі]
испакбіцца
-бюся, -бішся [сься], -бідца, -бяцца
непакбіць [ойі] незак., -бю,
“біш, -біць, -бяць

пепадзёльнасць [сьць] -цю
непадзёльны

непакбра разм., агульн. з.
Р гры, ДЛ-ру, Т -рам, ж.

непадаётлівы і непадатны
пепадвёдамны

пенаёбзджаны [ждж]

непаўмінены

пёбнецкі
пёнка -пцы, -нак
нёнцы -цаў

-цю

нспаёдны

непаўмыспасць (сьць]

га Непёцкай аўтанбмнай
акругі

непад'ёўшы прым.

непакой -бю, -бі [ойі]

пспадзёльна прысл.

непадкавёныі непадкбваны
[тк]
непадкўлна [тк] прысл.
пепадкуўпцасць [тк] [сьць]
-цю

пепадкўлны [тк]
пепадначаленасць
-цю

[сьць]

непадначаленне [ньне] -нні

непадпачалены
пепаддббпа прысл.

иепаддбнасць [сьць] -цю
пепадббпы
непадпарадкаванаець

[ти]

[тк] [сьць] -цю

пепадиарадкаванне
[тк] [пьпе] -ппі

[тп]

пепадпарадкаваны
[тк]

[тп]

пепадперазаны ў инепадпяразапы [тл]
пепадпіеаны [тп]
пепадрббленасць [сьць] -цю
иепадрбблены
испадрббпыразм.

пепадрыхтаванасць [сьць]
-цю
непадрыхтаваны
непадстўпнаесць [тс] [сьць]
-цю
пепадступны[тс]
пепадсўднасць [1]
-цю

[сьць]

РДМ -ры, Т -рай і -раю,
мн. Р-рі-раў
иепакбраны
пепакбрна ёі непакбрліва
прысл.
непакбриаець і непакбрлівасць [сьць] для абодвут
-цю
пепакбрны ё непакбрлівы
иепакриты
Непал Непала, Непале
непаладкі [тк] -дакі -дкаў
[тк], адз. пепаладка, -дцы

іца]

непалахлівы
пепалец -льца, -льцу, -льцаў
иепаліўнія с.-г.
непалка -лцы, -лак
непалбханы
непальскі
иепальцы -цаў
пепалягаючы с.-г., прых.
непамёрна прыс.
непамёрпаець [сьць] -цю

пспамёрны

непамёчаны

непамысна разм., прысл.

пспаміяепасць [сьць] раз,

-цю

непамиеныразм.
аспамяркбўнасць

-цю

пепамяркоўны

[сьць]

испрадукцыйны

дА?

непанадпа

А
А
А

писпанадна прыс.

нспанятлівы

непападённе [пьпе]
ці

ваеп.,

непапраўна прысл.
непапраўпасць [сьць] -цю

непапраўны

пепапсаваны
нспапулярна прыса.
непапулярнасць [сьць] -цю

испапулярны

непарадак -дку [тк], -дкаў
пспаражальны ваен.
непаразумёіше (пьпо] -шпі,
апяў
пспараўнёльна і испараўна-

на

непараўнальнасць

раўнанасць

і

испа-

[сьць]

для

абодвух -цю

непараўнальны (які не мо-

жа быць параўнаны)
пспараўнаны (які яшчэ не
параўноўвалі)

пспарўшца і непарушальна
прыса.
писпарушнасць і непарушальнасць ўсьць] для абобвух -цю

пепарўшны і непарушальны
пепарыўна прысл.

непарыўнасць [сьць] -цю
непариўны

непасёда разм., агульн., м.
Р -ды, Д -ду, Т -дам, М
гдзе, ж. Р -ды, ДМ -дзе,
Т -дай і -даю, мн. Р -ёді

-ёдаў

псепасёдлівасць [сьць]
непасёдлівы

-дю

непасаўжлівасць [сьць] -цю
непасдужлівы
непаелухмяпа прысл.

[сьць]

непаслухмяны
пепаслушэнства -ве

пепаслядбўна [сьля] прысл.
[сьля]
пепаслядбўнаець
[сьць] -цю
пепаслядбўны [сьля]
[сьпе]
непаспёшлівасць
[сьць] -цю

пепаспёшлівы [сьпе]
пнепаспрабавацы
мепаспяваючы

[сьпя]

прым., наз.
пепаспяхбва [сьпя] прысл.
[сьпя]
непаспяхбваець
[сьць] -цю
непаспяхбвы [сьпя]

пепаерэдна прыся.
непаерэдпаець [сьць] -цю
мепаерэдны
пепастайнны
пепастаянства -ве
[сьць]
ненатапляльнаець
спец., цю

пеперасягиуты
непераўзыдзены
неперахбднасць
грам., -цю
пенсраходны

непатрэбны

иеперспектіяўлы

пепатрэбпасць [сьць] -цю

непатрэбшчына

[пшч]

разм., -пе
пепаўнаважкі [шк]

иепаўпазубыя заал., наз.
испаўналётні прыжм., 1ё43.
ненаўналётняя наз.
непаўнааёцце [цьце] -цці
псепаўпапраўе -ўі [уйі]
пепаўпнапраўна прысл.
[сьць]
пепаўнапраўцасць
.

-цю

ненаўнапраўны

непаўната -ацё

пепаўцацзннасць

[сьць]

-цю
непаўнацэцты

непаўтбрна прысл.
пепаўтбрнасць [сьць] -цю

цепаўторны
непафарбаваны
непахавёны
непахвальна прысл.
пепахвальцы
испахісна прысл.
нспахіенасць [сьць] -цю
непахісны
цепацягнуты
непачаты
испачціва прысл.

непачціваець [сьць] -цю
инспачцівы
непашаёна -не
непашкбджана прысл.

непашкбджанаесць
-цю

[сьць]

нснатанляльны
пспатрабавальпа прысл.

пепедагагічна прысл.
хепедагагічны

пепераадбльнасць
-цю
пепераадбльны
пепераббрліваець
-цю
пепераббрлівы
пеперабраны
пеперавышанасць
-цю

[сьць]

[сьць]

[сьць]

пеперакапаўчы г пепераканальны
пеперакладальнаець [сьць]

-дю
пеперакладальны

пеперакладны
непераможна прысл.

иепісьмённасць [сьць] -цю

испісьмёцая аз.
мспісьмённы
непланамёрна прысл.
иепланамёрнасць сьць] -цю
исилапамёрни

цеплацсжаздбльнаець [сьць]

цю
неплацежаздбльны
псплацбльшчык -ка, -ку,
-каў
неплацбльшчыца -цы, -ц
неплацёж -цяжў, -цяжы

иепрабівальны
пепрабіўны
цпепрабўдна прысл.
пепрабудны
псправаднік фіз., -ка, -кЎ,
-кбў
неправаздбльнасць

юр., цю
неправаздбльны

[сьць]

неправамерна прысл.
[сьць]
пеправамёрнаець

-цю
неправамёрны
неправамбцнасць

[сьць]

юр., “цю
пеправамбцны

пеправаеўддзе [дзьдзе] юр.,

-ддзі

пеправаеўдпасць [сьць] -цю
неправаеўдны
неправёраны
неправётраны
пеправбднасць [сьць] фіз.

-цю
пепраглядпа прысл.
непрагляднаець [сьць] -цю
непраглядиы
пспрадбачана прысл.

пепрадбачаны
пепрадбачліва прысл.
пепрадбачліваець

[сьць]

-цю
непрадбачлівы
пспрадказёльна [тк] прысл.
[тк]
пепрадказёльнасць
[сьць] -цю
яспрадказальны [тк]

пепрадуглёджаны
пепрадузята прысл.

непрадузйтасць [сьць] -цю

пепрадузяты
пепрадуктыўна прыса.
[сьць]
пепрадуктыўнасць

-цю

пенерамбжнаець [сьць] -цю

пеперамбжны

пеперасягнутасць
-цю

неперыядічны
испісьмённа прысл.

непрадбачанасць [сьць] -цю

пеперавиышаны
неперадавальны
пепераканаўча і непераканальна прысл.
пепераканаўчасць і пеперадля
канйльнасць [сьць]
абодвух -цю

неперапбспы

[сьць]

пеплацёжны

непашкбджаны

непасільны

испаслухмянасць
-цю

пспатрабавальнасць [сьць]
-цю
пепатрабавальны
непатрэбна прысі.

пепрадуктыўны

пепрадукцыйна прысл.
пепрадукційнасць

[сьць]

-цю

непрадукціяйны

[сьць]

неразгорнуты

дав

псепрадумана

ААААА
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прысл.
нспрывётлівасць ё пепрывбтнасць [сьць] для або-

пспрадўмана прыса.

непрадуманасць [сьць] -дю
непрадўманы

пиепраёздиіы [нідж] і непра-

ёзны
папражаваны
мспразбрліва прысл.

ненрывётлівы і непрывётпы
непрывыклы разм.

иепразбрлівасць [сьць] -цю

иепрывічка -чцы [цц], -чак

пепраздрлівы

непрывична прысл.
ненпрывичнасць [сьць] -дю
пепрывійчны
пепрыглядна прысл.

пепразристасць [сьць] -цю
пспразрыиеты

непрактычна прыс.

непрактичнаець [сьць] -цю

пепрактычны
непралазны раза,
пепралетарскі
непрамакальнасць
-цю
пепрамакальны

[сьць]

пепранікальнасць

[сьць]

непрамы

пепрыгайяднаець [сьць] -цю

пепрыглЯдны
пепрыгбднасць ўсьць] -цю
непрыгбдпы
пепрыгбжа прыся.
непрыгбжасць [сьць] -цю
пепрыгбжы

непрыдатнасць [сьць] -цю
непрыдатны
непрыёмна прысл.
пепрыёмиаець [сьць] -цю,

-цю
испрапікальны:
пепрапарцыяпальна прысл.

вепрапарцыянальнаець [сь-

-цей
непрыёмны
непрыёмны:
[сьць]
пепрызвычаенаець
разм., -цю
непрызвычасны разл.
непрызнанасць [сьць] -цю
непрызнанне [ньне] -нпі
непрызнаны
непрыкаянасць [сьць] -цю
непрыкаяныразл.
пепрыкмётна прысл. часцей ипепрымётна

ць] -цю

пепрапарцыянёльны

пепрапісапы
непрасбхлы
пепраточны
пепратрўчаны
пепраўдападббна прысл.
пепраўдападббнасць [сьць]

-цю
непраўдападббны

пепраўдзіва прысл.

пепраўдзівасць [сьць]

-цю

непрыкмётнасць [сьць] -цю,

пепраўдзівы
пепрафарббўка спец., -ўкі,

“ўцы

непрафесіянаял -ла, -ле, -лаў
пепрафесіянальна і; непрафесійна прысл.
непрафесіянальнасць і иеспрафесійнасць [сьць] для
абодвух -цю

непрафесіянальны і пепрафесійны

непрахбднаець [сьць] -цю
пепрахбдны
непрацавіты разл.
пепрацаздбльнасць [сьць]
-цю
пспрацаздбльны
непрацёрты
непраціўлёнец -пца,

-пцу,

-пцаў
пепраціўлёпне [пьце] -пні
хепраціўлёискі
пепраціўлёнства -во

псепрапоўны

иенрауўючы прым,

непрацягласць [сьць] -цю
непрадяглы
пелрыбраны
пепрыбыткбвасць
[сьць]

непрыкмёчаны часцей

пе-

прымёчапы
пепрыкрыты

пепрымальцпаець [сьць] -цю

непрымальны
непрымённе [ньце] -яні
иепрымётна прысл. і пнепрыкмётна
пепрымётнаець [сьць] -цю
і непрыкмётнасць
пепрымётныі непрыкметны
пепрымёчаны і непрыкмёчаны
пепрымірыма прысл.
непрымірымасць [сьць] -цю

непрымірымы
иепрымянімасць
-цю
непрымянімы
пепрыпцыйбвы
испрыняты

[сьць]

-цю
иепрыстасаваны

непрыстойна прысл.
непрыстойнасць [сьць] -цю,

пепрыбыткбвы

пепрыбыццё -цці

непрывабны

часуей непрымётнаець
непрыкмётны часцей непрымётны

пспрыняцце [цьце] -цці
пспрыстасаванаець [сьць]

-цю

иепрывабна прысл.
пепрывабнасць, [сьць]

,

двух -цю

-цю

'

-цей
непрыетбйпы

непрыстўпнаець [сьць] -цю
непрыстўпны

псепрытвбрна прысл.
непрытворпасць [сьць] -шо
пепрытвбрины
непрытденасць [сьць] -цю
непрытбены
непрытбмпа прысл.
непрытбмиасць [сьць] -цю
непрытомны
непрытримліваше [ньне]
-цці
пепрытўльна разлм., прысл,
пепрытўльнпасць
[сьць]
разм., до

пепрытўльны разл.
непрыхаваны
непрыхільна прысл.
непрыхільнасць [сьць] -цю
иепрыхільны
пнепрыцэльны
пепрычасаны і непрычэсаны
пепрычынены
пепрычыннаесць [сьць] -шо
пепрычынны
непрыязна прысл.
непрыязнасць [сьць] -цю
непрыязны

пепрыязь -ззю [зьзю]

пёпрыяцель -ля, -лю, -ляў
непрыяцель ваек., -ля, -лю,
ляў

нёпрыяцелька -льцы, -леі
непрыяцельскі ваен.
непрэзейтабельнасць [сьць]
разм., -цю
непрэзептабельны разм.
непрэстыкнаець [сьць] -цю
яспрэстыжны
пнепрэтэнцыёзны

Нептўн астр., міф., Нептўпа, Нептупе
исптунізм геал., гіст., -му,
-ме
нептўшй гім., -ію, зі [11]
непярэліўкі раз.х., -лівак
пераббчы
перазабраны спец.
пиеразбаўлены
неразббрліва прысл.
неразббрлівасць [сьць] -пю
перазббрлівы
перазбуральнасць
[сьць]
-цю
неразбуральны
неразбярыха [зьбя] -ысе
перазважліва і неразважна
прыса.
иеразваліліваесць і перазважнасць [сьць] для абодвух -цю

перазважлівы і

перазваяі-

ны
перазвёданы [зьве]

перазвёдзены [зьве]
перазвітасць [зьві] [сьць]

грам., -цю
перазвіты [зьві] гралі.
перазвітія [зьві]
иеразгаданасць [сьць] -цю

перазгаданы і перазгадйпы
перазгбриутасць [сьць] -цю
иеразгбриуты

неекладны

пераздзслены

Р

Р

пераздзёлены [зьдзе]

нераздзёльна [зьдзе] прыся.
[зьдзе]
иераздзёльпасць
сьць] -цю

перазаўчнаець [сьць] -цю
пнеразаўчны
перазмённасць [зьме] (сьць] -цю

[зьмя]

перазріяўна прысі.
неразрыўнаець [сьць] -цю

перазрыиўны
неразуменне [пьпе] -пні
перазумна прысл.
неразумны
пералін гім., -цу, -по

пераекладальнасць
-цю
пераскладальны
нераскриты

[сьць]

пераспазнавальнаесць [сьць]

-ю
пераспазнавальны

иераспазнаны
пераепакаваны
нераепарадліваець ё нераепарадчасць [чч] [сьць]
для абодвух -цю

пераспарадлівы і нерасцарадчы [чч]
пераспаўсіюджапне [пьне]
-нні
пераспрацаванасць

[сьць]

-цю
пераспрацаваны
пнераспрэжаны

нераспячатаны [сьпя]
перасеядайны [сься]
нёраст біял. -сту,

-еце

[сьце]
нераставанне [пьпе] аті
пераставаць
“туюць

незак.

-тўе,

нёраставы
нерастарблнасць [сьць] -цю
нерастарбпны
[сьць]
перастваральнасць
-цю
перастваральныгім.
пераетрачаны

перасцілішча [сьці] -шчы,
гшч і -шчаў

перасчасйцыі нераечэсаны

ч]
іш
раечляпяльнасць

пе

сьць] -цю
пераечляняльны [шч]

нераўнацэнны

перацыянальца прыс,

перазаўчна прыс.

[шч]

иёрат рыб., -ата, -аце, -атаў

пераўнабёдраны мат.

пераўнадушпы
нераўпазначны
пераўнамёрна прысл.
[сьць]
нераўнамёрнаець

-цю
нераўнамёриы
нераўнапраўе -ўі (ўйі]

нерацыянальнаець

[сьць]

-цю
нерацыянйльны

нерашуча прысл.
нерашучасць [сьць] -цю

нерашучы

перв -ва, -ве, -ваў

нервавянпе [цьне] -ипі
нервавацца хезак., первўюся, -ўсшся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

нерваваць пезак.,

нервўю,

гўеш, -ўе, ўюць

первёцыя

бат.,

заал.,

зыі

[ыйі], -ый
первізм фізіял., -му, -мо
нервбва прысл.
первбва-мышачны лед.
первбва-сасудзісты хед.
иервбваець [сьць] -цю
первовахвбрая прым., наз.
первовахвбры прыж., наз.
нервбвы
нервбзна прысл.
первбзпаець [сьць] -цю
первбзны

нервюбра ав., грзіт., “ры, -рР
нержавёйка разм. -ёйцы,
-бек
пержавёючы прым., тэг.

пёрка заал., -рцы, -рак
пербл 2ім., -лу, -ле
нербліевы іх.
пёрпа заал., -пе, г ё -паў
иёрпавы
нерпянй і нерпянё для абодвух РДМ-пяці, -нём, мн.
-пйты, -нят, -пятам, -нятамі, -нятах

нерукатвбриы высок.
нерупаіва прысл.
перупліваець [сьць] -дю
неруплівы
нерухава прысл.
нерухавасць [сьць] -цю
перухавы

нерухбма прысл.
нерухбмаець [сьць] -цю
нерухомы
нёруш разм., шаў
Пёрчыпек г. Нёрчыпска,

Неёрчыпеку

пёрчыпскі

Пёрчыцекі хрыёббт Нёрчынскага хрыбта
перытмічнасць [сьць] -цю
нерытмічны
нерэалізавапы
перэалістічны
перэйльна прыса.
перэйльнаець [сьць] -цю
зверэальны

нерэгулярна прыса.
нерэгулярпасць [сьць] -цю
перэгулярны

нерэіда (эйі]
“дзе, -д

міф.,

заайл.,

нерэідавыя (эйі] заал., наз.

пераўнапраўны
нераўня разм., м. і ж. ДМ
гі, Т -пёй і ёю

нераздзёльны [зьдзе]
перазаўчиікі зааг., -каў

неразмённы [зрмо]
перазмяшчэнне
[пьне] ші

[сьць]

нераўнапраўцаець
-цю

пнерэптабельна прысл.
[сьць]
мерэнтабельпасць
эк., “цю
перэптабельны
миесабрацы

псеакрушальна прысл.
[сьць]
псеакрушальнаець
-цю
исеакрушальны
пнесалёцы
песалідарны

пссалідна прыс.

песаліднасць сьць] -цю
иссалідны
несалодкі [15]
цссамавіта прысл.

песамавітаець [сьць] -цю
несамавіты
прым.,
песамакіравальны
паліт.

песамакрітычны

несамастойна прысл.

несамастбішасць [сьць] -цю
песамастбйны
песамахбднпытэг.

несамахбць разм., прысл.
несапраўднасць [сьць] -цю
песапраўдны
несапсаванасць [сьць] -цю

несапсаваны
несардэчна прысл.

несардзчпасць [сьць] -цю

несардзчны
несартавія
несаіозны

несваббдна прысл.
несвабодны
песвоечасбва прысл.
несвоечасбвасць [сьць] -цю

несвосчасбвы
песвядбма [сьвя] прыса.
несвядбмасць (сьвя] [сьць]
-цю

несвядбмы [сьвя]

пссвятбчны [сьвя]
несерыйпы
несіметрична прысл.
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пнесімпатіычня
песканчбна прысл.
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пескладаны
пескладия

неўміручы

а50

псекладовы

ХА

вссудзімасць

пескладдвы лінгв.

исскланяльнасць [сьць] -дю
,
пескланйльцы грам.
[цьце] -ппі

пнескліканне

песлуяіббвы

.

пбелух разм., -ха, -ху, “хаў
исемярбтнаець [сьмя] [сь-

юр.

[сьць]

-цю

иесудзімы юр.
нссуднахёднаець
-дцю
исеудпахбдны

[сьць]

-Яно, -ЯП

песуладцы
песумлёцна прысл.
песумлёйнасць [сьць]
песумлёнцы

песпагадліва

ё неспагадна

,
прыса.
исспагадлівасць і неспагадпасць [сьць] для абодву?
-цю
'

псеспагадлівы і псеспагадны

песпадзявёна і разм. неспанеўспадзёўкі

дзёўкі,

прыся.

песпадзявацаець [сьць] -цю

неспадзяванка разм., -нцы,
-пак
неспадзяваны

пеепажыты
неспазнаны
неспакбй -бю, -бі [ойі]
[сьць]
псеепакбйлівасць
разм., -цю
песпакойлівы разм.
песпакойна прысл.
неспакбйны
нсепакўшаны
песпецыялізаваны [сьпе]
-ста,
неепецыяліст [сьпе]
-сце [сьце], -стаў
неспрабаваны

,

песулёддзе [дзьдзе] -ддзі

ць] -цю

,

песулёднаець [сьць] -цю

-цю

иневумиённа прысл.

песумиённаець [сьць] -цю

цесумнённы
невумяшчальцаець [сьць]
-цю
несумяшчальны
песупадаючы
песупадзённе [пьне] -шні
песупастаўляльны
несупынна прысл, часцей
пяегпынпа.
нссупіцнасць [сьць] “цю,

неставаць

незак.,

пестаё,

пеставала
пестандарт разм., -рту, -рце
нестандартнасць [сьць] -цю
псетапдартны
местандартызаваны
иестары
не стблькі ... кблькі злучн.
нестраявік разм., пестраевіка, -ку, «коў
пестраявы вает., наз.
исестрыманне [цьце] -цпі
пестрыманы часцей нястрыманы
несувымёрнаець [сьць] -цю

псеувымёрцы

нееугўчнасць [сьць] -цю
нссугучны

і

петактычна

истактоўнасць і петактбіч-

пасць [сьць] для абодвух
-цю
нетактоўны і нетактычны
исталенавітаець [сьць] -цю
петаленавіты
петапір заал., -ра, -ры, -раў
нетарбпкі
петарыфны
пе тблькі.. алё злучн.
пе тблькі.. кблькі злучн.
не тб... не тб злучн.
пе то што злучн.
нетрадыцыйны
иётры -раў, адз. нётра, -ры
нетрывала прысл.

петрываласць [сьць] -цю

ць] разм., цю

ны

несуразмёрна [зьме] прысл.
[зьме]
несуразмёрнаець

несуразмёрны [зьме]
несур'ёзна прысл.
нееур'ёзнаець [сьць] -цю
несур'ёзны
песусвётнасць [сьве] [сь-

нсевуцёшнаець [сьць] -цю
нееуцёшны
невуцішцы
[сьць]
невуцяшальнаець

[сьць]

нетактоўца
прысл.

неўгрунтаванасць
цю
неўгруптаваны

песушннычасцей няспын-

[сьць]

иеспрацаванасць
-цю
неспрыяльна прысл.
песпрыйльнасць [сьць] -цю
неепрыяльны
пеетабільнасць [сьць] -цю
псетабільны

иетаварыскі

[сьць] -цю

часцей няспиннаець

несусвётны [сьве] разм.
разм.,
иесусвёціца [сьве]

иеспрактыкаванасць [сьць]
-дю
песпрактыкавапы

нетаварыскасць [сьць] -цю

нетрывалы
нетрывіЯльны
петрымённе [ньпе] -нні
нетутэйшы
петыпбвы
пеўварбткі абл.
пеўвядальнасць [сьць] -цю

песправядліва прысл.
[сьць]
несправядліваець
-цю
несправядлівы
нсспрагальнасць
грам., -цю
неспрагальны

нёта гандл., прысл., прым,
нескла.

ипесулёдна прысл.

исемярбтны [сьмя]
песмяйна [сьмя] нар.-паэт.,

песямёйны

-ды, -Ц

несуцёшна прысл.

-цю
несуцяшальны
нссучасна прысл.
исехаваны

пёсці [сьці]

незак., пяс,

пясёш, пясё, пясём, лпесяцё, нясуць; пёс, пбела,
пбелі [сьлі]; пясі, нясіце;

(аб птушках) пясё, ня-

суць; пёсла, пёслі
[сьці]
несціскальнасць
[сьць] -цю

несціскальны [сьці]
иёбеціся [сьці] кезак., пясуся, пясбштся [сься], пясёдцца, пясёмся, песяцёся,
пяеўцца; пёсся, пбслася,
пёсліся; (аб птушках) пнясёцца, пяеўцца; пёслася,

пёсліся

исеціхапа [сьці] прысл.
песціхацасць [сьці] [сьць]

-цю

песціхйаны [сьці]
иеецэпічиасць [сьць] -цю
неецэнічпы

песябрбўскі

неўвядальны
неўгамбннасць [сьць] -цю
пеўгамбнныі пеўгамдплівы

пеўдасканаленаець

[сьць]

[сьць]

-цю
неўдасканалены
пеўжывальнаець [сьць] -цю
неўжывальны

неўжывінне [ньне] -ипі
неўжывіны

неўзабаве прысл.
пнеўзамётку разлм., прысл.
неўзараны
неўзгаральнаець [сьць] -цю
неўзгаральны
зак.,
[зьлю]
пеўзлюбіць
пяўзлюбіш,
неўзлюблю,

-біць, -бім, -біце, -бяць
пеўзнакі абл., прысл.
(сьпеўкамплсктаванаець

ць] -цю

пеўкамплсктаваны

неўключэзне [ньпе] -нпі
неўладкаванасць [тк] [сьць] -цю

пеўладкавашце [тк] [пьие]
-ппі
пеўладкаваны [тк]
пеўласціва [сьці] прыся.
пеўласціваець [сьці] [сьць]

-цю
неўласцівы [сьці]

неўмалбтнаець [сьць] с.-г.,

-цю
пеўмалбтны
пеўмацавапы
пеўміручасць [сьць] -дю

пеўмірўчы

азі

неўмяшанне

УЕЎ

МЬ
РЕАРММАЬМ

неўспрыімлівасць

неўмяшанне [пьпе] -цні
неўпікиёпасць [сьць] -цю

[сьць] -цю

неўнраварбт разм., прысл.
пе ў приклад прыназ.
неўпрыкмёт разм., прыса.
неўпрыцям разл., прысл,
неўраджай -аю, -і [айі],
гаяў

заджайпаець [сьць] -дю

неўрадлівасць [сьць] -дю
неўрадлівы і пеўраджайны
[ньсе]
пеўрадыспансёр
мед., -ра, -ры, -раў

пеўразумёла прысл.
пеўразумёлы
пеўразумёнпе [нцьпе] разл.,
-нпі
неўразумённы разл.
пеўралагічны
пеўралгічны

неўралсія мед., Яі [ійі]
пеўралбгія мед., -і [ійі]

пиеўранал фархм., -лу, -ле
неўрапёт мед., -ёта, -ёце,
-атаў
неўрапаталагічны

неўрапаталбгія -іі [ійі]

пеўрапатка -тцы [цц], -так
неўрапатблаг -га, -гу, -гаў
пеўрапатычны

пеўрапётыя -ыі [ыйі]

неўрастэпік мед., -ка, -ку,
-каў

пеўрастэнічка “чцы [цц],
-чак
[сьць]
псўрастэпічнасць
-цю
неўрастэпічны
пеўрастэнія -іі [ійі]
пеўратамія мед., Зі [ійі

-ыі

[ыйі]

неўратычны
пеўраўнаважана прысл.
неўраўпаважанаець [сьць]
-цю
неўраўпавёжаны
пеўрбз мед., -зу, -зе
пеўрблаг мед., -га, -гу, -гаў
пеўрбма мед., -ме
пеўрбн анат., -цу, -не
пеўрбтык лмед., -ка,

-каў

-ку,

пеўручэние [ньпе] -нпі
пеўрылёма біял., анат., -ме
неўрыни 2ім., -пу, -пе
пеўрыт мед., -ыту, -нце
[сьвя]
пеўсвядбмлена
прысл.
[сьвя]
пеўсвядбмленаець
[сьць] -цю

пеўсвядбмлены [сьвя]
пёўскі

пеўспрыімлівы [ыйі]
пеўспрымальнасць

[сьць]

-цю

пеўспрымальны
пеўсталявапасць [сьць] -цю

пеўсталяваны

пеўпарадкавйны [тк]
пеўнлывбвы

мед.

[ыйі]

[сьць] -цю

неўнікнёпы
неўпясённе [пьпе] -нпі
пеўпапад прысл.
[т]
неўпарадкаванасць

пеўратызйцыя

пезканомны
МРРЁЁЁХЬА

пеўспадзёўкі прыса., часцей
нсепадзявана

пеўстанбўлены
пеўстрыманне [цьпе] -ппі

пеўтаймавёна ў пеўтаймбўна прысл.

неўтаймаванасць ё поўтаймоўнаець [сьць] для абодвух -цю

пеўтаймаваны

неўтаймоўны
неўхвалённе [пьпе] -шші
неўціхамірапы

печакапа прысл.
печаканасць [сьць]
-цей

-цю,

нечаканы
печалавёчна прысл.
печалавёчнасць [сьць] -цю

печалавёчны

печалавёчы
печапаны
печаргбовасць [сьць] -цю

нечарговы
печарпазём'е -г'і [міі]
печарпазёміа
печасаны часцей нячэеапы
печаснараздзёльна [зьдзе]
прысл.
печленараздзбльнасць [зьдзе] [сьць] -цю

неф аргіт., нёфа, нёфе, пё-

печаснараздзёльны [зьдзе]
печувапа прысл.

пефарбаваны

нечуваны
пнечулліва Ільлі]

фаў

пефаскби метэар., -па, -пе,

-паў
нефелін мін., -ну, -не
пефелінавы
пефралагічны
нефралітаияз лмед., -зу, -зе
нефралбгія мед., -гіі [ійі]
пефрблаг -га, -гу, -гаў
нефрыт мед. -ыту, -ыце;
мін., ляту, -ыце, -ытаў
нефрытавы мін.
нехадавы

нехацбине [ньпе] -нні
нёхаця

і

разм.

нёхаць

прысл.

нехлямяжа прысл.
нехлямяжасць [сьць] -цю
цехлямяны
пёхрыець [сьць] разм., уст»

-ця, -цю, -цяў

нехрышчбны прым., наз.
нёхта гайм., Р пнёкага, Д
нёкаму, ТМ нёкім
пнедвярёза [цьвя] прыс.
пецвярбзаець [цьвя] [сьць]

-цю
асцвярбзы ([цьвя]

нецікава прысл.
нсцікаваець [сьць] -цю
нецікавы

нецікаўнасць [сьць] -цю
нецікаўны
[сьць]
пецырымбшнаець
-цю
нецырымбнны
нецэнзурна прысл.
нецэпзўриаець [сьць] -цю
пецэпзурны
пецэнзўршчына разл. -ны,
-не
нецямнёючы прых.
нецярпённе [пьпе] -пні
пецярпіма прысл.
пецяриімаець [сьць] -дю
нецярпімы
исцярпліва прыса.
пецяриліваець [сьць] -цю
пецярплівы
пёчага займ. Д пбчаму, ТМ
пёчым

прыся.

печуллівасць [льлі] [сьць]

-цю
нечуллівы [льлі]
нёчызайм., Р нёчага, Д вбчаму, ТМ пёчым і нёйчы

печыстата -ацё
печыстбты -т ў -таў
нёчыець [сьць] разм. -цю

нечытабельна прыс.
[сьць]
нечытабельнаець
-цю

нечытабельны
нечытэльна прысл.

печытэльнаець [сьць] -цю

нечытэльны

пешапцавённе [ньне]

-пні

нешляхётны уст.
нешматлікаець [сьць] -цю
нешматлікі
нешматлюдна прысл., часцей пемнагалюдна
[сьць]
нешматлюднаець
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-дю, часцей пемпагаслоў-

наець
псшматслбўны часцей
мнагаелбўны

пбшта займ. Р пёчага,
пёчаму, ТМ нёчым

иеД

иёшта прысл.

пёштачка разм., займ.
нешчасліва [сьлі] прыся.
,
м
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а
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і]
ьл
[с
ц
е
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а
ч
пеш

ўцаў
Аўца, -іўду, -Іі]
нешчаслівы (сьл
пешырбкі
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нсэкапамічны

неэканбмна прысл.
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э
с
у
пеэкапдмны

нікудышны
нсэквівазситнасць

[срць]

пеэквіваабитнаець
-дю

Пёман р., Нёмапа, Нёмапе
нёманскі
пі часц.

ніадкуль [тк] прысл.
нібы і нібыта злучн., часц.
.
шва піве, піў
півелір геад., -ра, -ры, -раў
півеліраванне [пьпе] -пві
півеліравапы
півеліравацца зак. і незак.,
нівеліруецца, -уюцца

півеліраваць зак. і незак.,

-уе,

нівелірны
нівеліровачны
півелірбўка геад, “бўцы,
-бвак
півелірбўшчык -ка,-ку, -каў
нівеліроўшчыца -цы, -д

півбдны і ніводзін займ.,
для абодвух Р -днага, Д

гднаму, 7.-дным

Нігер (рака і дзяржава)
Нігера, Нігеры
лігерскі
нігерыец -ыйца, -ыйцу, -ый-

1,
жаў
нігсерыйка -ыйцы, -ыек
нігерыйскі
нігерыйцы -цаў

Пігёрыя Нігёрыі [ыйі]
[сьце],

-стаў
нігілістка -тцы [с'ц], -так
пігілістычны
пігіліецкі
пігразін 2ім., -пу, -не
мігрбя тэх., -лу, -ле
пі гугў разм.
нідзё прысл.
нідэрлёндзец [ньдзе]

шш], -дцу, -дцаў

нідэрландка
[тк]
[птд], -дак
нідэрландскі [пцк]

-дца
“дцы

нідэрлёндцы Ілдц] -дцаў

Підэраёнды Нідэрлёпдаў
шукай

ніжойацісаны

нізкасбртнаець [ск]

[сьць]

піжэйназваны
пніжэйпададзены

иізкасбртны [ск]
нізкаствблы [ск]

прыся.

піяшсдпяпрбўекі

піжнедэвбонскі геал.
піжпенямёцкі

піхнстагільскі
піжнстунгускі
піяшечацвярцічны [цьвя]
ена

Шані Тагіл г., Піжжпяга Тагіла, Шжпім Тагіле
піжнялўжыцкі

-цю
пізкарбслы [ск]
пізкарэнтабельны
-ю

піжэішадпісаны [тп]

пізкасцябабвы [скасьця]

піжэйпералічаны
піжэйпрывёдзены
ніжэйсказацы уст.
піжэйуказаны

с-г., -цю
пізкаўдбйцы [ск]
нізкаўраджайнасць

пізкатэмператўрны [ск]
пізкаўдбйшасць [ск] [сьць]

пніжэйпамянёпны

неяскравы

нігілізм -му, -ме
пігіліст -ста, -сце

[сьць]

ніжэйзгаданы

неядавіты
псядбмасць [сьць] -цю
нсядбомы
пбяк прысл. і пейк

-уеш,

пнізкапрббны [ск]
пізкарделасць [ск]

няй Тунгўскі
ніжэй прыся.
пніжэйадзначаны

псэквівалбнтны
неэлегаптна прыс.
пеэлегантны
пеэтичнасць [сьць] -цю
неэтычны

півслірую,
-гуюць

ніжнясківічны анат.
Шэнля "Тунеўска р, Ніж-

[сьць] -цю

ніжэйшы

ніз пізу, пізе, лн. шізы, нізоў

пізавбшта

прысл.,

часцей

пізаштб

нізавы
нізальшчык спец., -ка, -ку,

-каў

нізальшчыца -цы, -ц
шзам прысл.

пізённе [ньне] -нні

пізасць [сьць] -цю

ніжацца,
пізАцца незак.,
піжуцца
нізаць незак., ніжў, ніжаш,
ніжа, ніжам, піжаце, ніжуць

нізаштб прысл. і нізавбшта
разм.,
[ньня]
нізвання
прысл.
нізенечкі разм.
нізецькі
нізіна -іне, -ін
нізінка -нды, -нак

пізінны
шізка [ск] -зцы [сц]
нізка [ск] прысл.
нізкааплатны [ск]
пізкаарбітальны [ск]
нізкаббртны [ск] мар.
нізкавёта [ск] прысл.
пізкаваты [ск]
шзкавольтны

[ск]

і пізкавбль-

тавы [ск] эл.
пізкавуглярбдзісты [ск]
[ск]
пізкагатункбваець
[сьць] -ецю
пізкагатункбвы [ск]
пізкакаларыйны [ск]
пізкалегіраваны [ск]
цізкалббы [ск]
нізканапбрпы [ск]
пізкапаклбннік [ск] [пьпі]
-ка, -ку, -каў
нізкапаклбнніца [ск] (нь-

пі] -цы, -ц

пізкапакабншіцкі [ск] [пьш]
пізкапаклбнпічаць
[ск]
[тыні] незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пізкапакабиства [ск] -ве
нізкапрадуктыўны

нізкапрацбнтиы [ск]
нізкапрббпа [ск] прысл,
нізкапробнасць [ск] [сьць]
“сцю

пізкаўраджайны [ск]
[ск]
нізкачастбтнаець
[сьць] слец., -цю
нізкачастбтны [ск] спец.
нізкаштамбавы [ск] сад.
шзкаякасны [ск]

пізкі [ск]
нізбўе -ўі [ўйі], -ўяў

нізы -збў
нізюткі разу.
Нікабарскія астравы Піка-

барскіх астравоў

нікагўсенькі разм., займ.
Ціказія г., Ніказіі

Нікалаеў г., Нікалаева, Нікалёеве

Нікалаеўская вобласць Нікалаеўскай вобласці
ПНіПікалаеўск-на-Амўры
калёеўска-на-Амўры
нікалаеўскі

ніканіянец рэл., -нца, -ицу
ніканіяцства рэл., -стве

Нікарагуа ж., нескл.
пікарагуйнекі
Пікасія г., Пікасіі [ійі]
пікасійскі
нікацін -ну, -не
нікацінавы
нікаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пікслевы
пікеле-хрбмавы
нікеліц тэг., лін., -цу, -пе
нікелінавы
піксліраванне [пьпе] -нпі
нікеліраваны

пезак., -ру-

нікеліравацца

.оцца, -рўюцца

пікеліраваць

зак.

ў

незак”,

рую, -русш, -рўе, “руюць

пікелірбвачцы

пікеліроўка -бўцы

пікелірбоўшчык
-каў

-ка,

-ку,

піксліроўшчыца -цы, -ц
нікелісты
пікель -лю, -лі
піклы
шмікпуць незак, -цу, -неш,

-не, -пуць

пікблечкі разм., прысл.

пікблі прысл.
пікблькі прыся.
нікуды прысл.
пікудыціны разл.

Повасібірскія астравы
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пікчэмиасць

ААА

АЎЙЁЙЁЙА
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Ў
А
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Ў
Ў
А
Ў
Ў
А
Р
Ё
Р
Р
Р
У
М
Ў
ЎЖХЯЎЯХЎЁЎЙЖ

ММИЫНКЬУЎЯЎДЙДЯЖ

[сьць]

пікчэмнаесць
-цю
пікчэмнік
-каў

-ка,

разм.

пітрафбска
“фосак

-ку,

-фосцы,

е.-г,

пітрацін хім., ду, -не

шкчэмпіца разм., -цы, -Ц
нікчэмны

пітрацыя аім., -ыі [ыйі]

пільскі
пімб -ба, -бе, -баў
німбуе -са, -се
пімфа міф., заал., -фе, -Ф
і -фаў
лімфамёнія мед., -іі [ій1]
пнімфаманка -пцы, -нак
пімфаліда заал. -дзе, -Д,

пітрашбўк спец., -ку

пімфёя бат., -ёі [ейі]

пітріт гім. -іту, -ыце
пітрытны

нітрацэлюлдза зім., -зс

пітрацэлюлбзны

Піл р., Ніла, Ніле

пітраэмаль -ллю [льлю]
нітроза гім., -зо

-кўюць

пітрыфікацыя
[ыйі]
нітчатка [чч]

стцы (ца.

ніце,

уст., піта,

мн. піты, -таў; тэкст. нітаб, ціцё, мн. ніты, нітоў
нітавённе [ньне] -нні, нняў
нітавёцца тэг., незак., ні-

туецца, -ўюцца

-ўеш, “ўе, -ўюць

нітачка -чцы [цц], -чак

нітачнік -ка, -ку, -каў
нітачніца -цы, -ц
нітачны
нітка пітцы [цц], вітак
піткавёты
піткападббны

піткасшывальны
спец.

нітбн 2ім., -ну, -не

-ыі

[пьпе]

гўюцца

[ыйі],

піцепадббны
ніцкі

і

пітрагліцэрынавы

нітразлучэцне [пьпе] гіх,
й
-пні, -нпяў
пітраклятчатка [чча] гім.,
“тцы [ця]

.

.

пітраманіт жхім., -іту, іце

нітрамёбтрыя гім., -ыі [ыйі]
пітрёт гім., -йту, -аце
пітраталуба гім., -пу, -ле
пітратны 2ім.
пітратил гім., -лу, -ле

пітрафарба -бе, -баў

незак.,

-ўеш, -ўе, -ўюць

-ўюць
пітрагён г2ім., -ну, -пе
нітрагіп с.-г., -пу, -не
пітрагліцэрина гім., -не

нітрафарбавальпік 2іх., -ку,

-каў

-ццяў

[н”и], -дду, -дцаў

повазелёйндка

ніцую,

ніцма і разм. ніцам прыса.
піцшэйнец [чш] -нца, -вцу,
цаў
піцшэйнекі [чш] філас.

ніцшэйнства [чш] -ве

ніцы
ніць ніццю Іцьцю], -цей

ніцяни
пічагўсенькі разм. і пічагўткі разм., прысл.

пічўць прысл.
пічыб займ. Р пічыйго, Д
пічыім
7
лічыйму,
[ыйі]

нічый займ. Р пічыйгё, Д

пічыйму
[ыйі]

ТМ

поваарлеёнскі
поваасўшаны
новабудоўля -лі, -ляў
новагвінёйскі
повазеландзец [ньдзе] -дца

піцавёцца незак., піцўецца,

незак., пітрую, -ўеш, “ўе,

пітралак -ку
пітралёкавы

новазапавётны царк.

піцаваць

нітраваць гім, тэх, зак.

новаабраны часцей пававібраны
поваадкрывальнік [тк] -ка,
-ку, -каў
поваадкрыты [тк]

кому, ТИ пікім
ніц прысл.
Піца г., Ніцы

[шш]

тэх., -цні

иббіль гіст., -ля, -лю, -ляў

цоваадкрыццё [тк] [цьцё]
-цці, мн., поваадкрыцці,

ніцаваны

гім,

но выкл.
Пббелеўская
нббелеўсіі:
прэмія
иббелій хім., -ію, -і (ійі]

ніўх -ха, -ху, -хаў
піўхі -хаў
піўхка -хцы, -хак
ніўхекі
піхрбм тэх., -му, -ме
піхрбмавы

ніцаванне [ньне] -нні

гый
нітрабензба хім. -лу, -ле

пітраванне

заайл.,

ніхтб займ., Р нікога, Д пі-

пітавы тэз.

нітрабактэрыя

не-

піўка піўцы, нівак

нітую,

незак.,

ніякі займ.

-ыі

спец.
бат.,

піштб прыся,
пішчіімпіца разм., -іцы
нішчымны разм,
нішчыцца хезак., “чыцца,
-чацца
нішчыць кезак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
пішчанне [пьне] -ппі
Піягара р., Ніягары
піягарскі
піяк прысл.
-цю
ніякаваты разм,

зак., -куецца, -куюцца
пітрыфікаваць спец., зак. і
незак., -кўю, -кўеш, -кўе,

піббій -ію, зі [ій
ніпель фіз, тэз, -ля, “ль,
-ляў
піпельны
пірвана -не
пістагм хед., -му, -ме
пістацін фарч., -ну, -пе,

пітаваць

спец.,

нітрыфікавацца

лічому, ТМпізым

ніякавата разм., прысл.
пілкаватасць [сьць] раз..,

пітряд гім, -ду, -дзе
пітрил гім., -лу, -ле

ні-ні часц., злуч".
піббісвы хім.

тэх,

-ры,

пітрбметр ім. -ра,
«раў
пітрби тэкст., -ну, -пе
пітрбпавы

-даў

ціт

піштб займ., Р цічбга, Д

пітрафенба гім., -лу, -ле

раз“,

пічыім

нічыйны спарт., шагм.
пічый займ., РДМ пічыёй,
В пічьо, Т пічыёй і -ёю
пічый спарт, шатм., наз.,
пічыёй
піша пішы, піш
пішкам разм., прысл.
піштава4та разм., прысл.
піштаваты разл.

[нтк]

“дцы

[нтц], -дак

новазеландскі [те]

повазеландцы [н”ц], -дцаў

повазямёльскі
повагаін [айі] -ну, -не
новакаінавы [айі]
повакаледбиекі

Повалукбмль г., Новалукбмля, Новалукомлі
повалукбмскі
нованабраны
нованабінты

пованарбджаны прым., наз.
повапасёлены
повапабудавапы
повапасялёнец -нца, -пцду,
-пцаў, часцей павасёлец,
павасёл
повапрыбыўшы прым., наз.
повапрыдбаны
повапрыёбзджы [ждж]
повапрызпачаны
Поварасійск г., Новарасійска, Поварасійску
поварасійскі
Повасібірск г. Новасібірска, Повасібіреку
Повасібірская вобласць Повасібірскай вббласці
повасібірскі
Поавй
астр
кія
Повасібірс
васібірскіх астравоў

А5А

новаспечаны

шярнуць

АБЖ

поваспбчаны сьпе] разм.
поваствбраны

новаўвёдзены
поваўвядзённе [шьпе] -лпі,
ашяў
поваўзараны і нававорпы
поваўтварэнпе [пьпе] -нпі,
-шяў
поваўтвбрапы
р
а
ч
а
в
о
Н
г.
к
с
а
к
р
а
ч
Нова
каска, Новачаркаску
повачаркёскі

іГв
й
ва
Нб
,
в.
я
ё
п
і
в
Г
я
а
в
Пб

иёбі
Побвая Зеландыя (востраў і
дзяржава) Нбвай 8еландыі

Пбвая Зямля в., Новай Зямлі
Ибвая Каледбнія в., Нбвай
Каледбніі
нбвенечкі разм.
пбвенькая разм., наз.
ибвепькі прыл., разл., наз.
ибвы
Нбвы Арасан г., Нбвага Арлейёла, Нбвым Арлейне
Повы Паўдпёвы Ублье Новага Паўдпёвага Уэльса,

Нёвым Паўднёвым УэЭльсе
пбгаць -гця [хц], -гці, гцяў
пбгцевы [хц]
погцепадббиы [хп]
пбгцік [хп] -ка, -ку, -каў
нбеў каўчэг міф., ибева каўчэга
нож нажа, нажы, нажбў
нбжанкі -нак
пожападббны
пабжачка -цы [цп], -чак

нбжка [шк]
-жак

-жцы

[шц],

нбжпы пожан і ножшпаў

пбжык -ка, -ку, -каў

нбжычак -чка, -чку, -чкаў

нбэдра -дры, -драў
пбздравы

нок мар., пбка, пбку, пбкаў
ибканне [вьпе] разм., -нпі
ибкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пбкпуць разм. зак, -пу,
-пеш, -пе, -пуць
ибпа муз., літ., ибпе, нон
поніўе геад., -са, -се, -гаў

пбпесне х., хескл,

пбраў -аву, -аво

порд мар., -ду, -дзе
нёрдавы
порд-вёет хмар., порд-вёсту,
норд-вёсце [сьце]

порд-бст

порд-бету,

бсце [сьце]

порд-

Пердкап [тк] (мыс) Пбрд:
капа, Нордкапе
пбрдкапскі [тк]
нбрка -рды, -рак
пбркавы
порма пбрме, порм ё пбрІ
Р
маў

нормакамиаёкт -кта,

-ЕЦе,

фарм.

-лу,

-ктаў
пореульфазбл
-ле

пбрыя. тажх.,

гыі

[ыйі], -ый

пос нбса, ибсе, мн. пасы,
насбў

нбсік -ка, -ку, -каў
пбска посцы, часуей пашэнне
ибекасць [сьць] -цю

ибскі

пбечык [шч] -ка, -ку, гаў

пбсьбіт [зьбі] -іта, -іце,
-ітаў
пбеьбітка [зьбі] -тцы [цо],
-так
ибта муз., дыпл., пбце, нот

потабёна ж., неска.
потаграфічны: муз.
потаграфія -іі [1й1]

потадрукаванне [нье] муз.
.
-нпі
потадрукарня, “пі, -няў
потадрукарскі
ибтка -тцы [цц], -так
нбтпіца -цы, -ц
нбтны
Нбўгарад г.
Нбўгарадзе

),
Ноўгарада,

поч нбччу; мн. нбчы, вачэй
пбчанька -ньцы, -нек
нбчачка -чцы [цц], -чачак
пбчвачкі -чкаў

нбчвы -ваў

пбчка нбчцы [цц], ночак

нбччу прыса.

нбша -шы, -ш
нбшаны
нбшка -шцы, -цак
пб-шпа фарм., пб-шпы, нб-

шпе
ну выкл., часц.

ну-пу выкл.
Нуакшбт г., Нуакшота, Ну-

акшбце
пуакшбцкі
нубісц пубііца, су, -цаў
пубійка -ійцы, -іск

Нубійская пустіыпя, Нубійскай пустыні
нубійскі
нубійцы -цаў
Нўбія Цубіі [1]
пувариш разл, -ша, -шу,
“цоў
пуда пудзё
пудзёць незак. -бю, -беш,
-ве, “ёюць
пудзіцца пнезак., пуджўся,
пудзішся [сься], -дзіцца,
“дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
нўдзіць лезак., -іць; -іла

пудліва прысл.
нудліваець [сьць] -цю
пудлівы
иўдна прысл.

пуднавата разм., прысл.
нуднаваты разм.

гўднасць [сьць] -цю
пуднёй прысл.
ну,дниёйшы

иўдны
пудёта -бце
пу дыкчасц.

му і часц.
ну іну выкл.

нуу канне [пьне] раза., “апі
иўкаць разлм., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

нуклеін [ейі] 2ім., -пу, пуклсінавы [ейі]
нуклебль фіз., -лю, -лі
пўклеуе с.-г., -су, пукаби фіз., -па, -пе, -паў
нўкнуць разм... зак., -пу,

гнеш, -не, -нуць
Пукўе г., Нукуса, Нукўсе
нукускі
нуль -ля, -лі, -лёў

нулёўка разх., -лёўцы, -аё-

вак
пуліфікаваны
нуліфікацыя кніжн., “ыі
[ьш]
пулявы
нўмар-ра, -ры, зн. нумары,
роў .
пумаравальны
нумараванне [ньне] -ппі
пумаравёны прым., дзеепрым.

нумаравацца незак., -руец-

да, “рўюцца

нумараваць незак. “рўю,

“рўеш, -рўе, -руюць

нумаратар-ра, -ры, -раў
пумарацыйпы
нумарацыя -ыі [ыйі]
нумарны прыхм., наз.
нумарбк -рка, -рку, -ркоў
пумарёўка -ўцы
нумарбўшчык-ка,-ку, -каў
пумарбўшчыца -цы, -ц
нумёба х., неска.
нумізмат -ата, -аце, -атаў

нумізматыка -ыцы
пумізматычны

пумуліт пагеант., “та, “це
нумулітавы
ну-ну выкл.
иўнцый -ыя, -ыю, -ыяў

нут бат., путу, нуце
ну так выкл.

путацыя

фіз.

бат.,

-ыі

[ыйі].
путрамёр спец, -ра, -ры,
“раў
путраны
путрб -ры
путрысвы
иўтрыл заал., -ыі [ыйі]
иутрэц

-дбў

вет., путрацё, -цы,

пнырённе [пьпе] -пні
ныраць незак, -4ю, -асш,
-ае, -4юць і пырцаваць
пырачнакамёнцы
нярачны анат.

ппрка анат., -рцы, грак

пыркападббпы
пыркбвы

нырнуць зак, -пу, -пбш, б,

-пём, -пяцё, зіўць

455

пырок

нягода

анна

лырбк у розн. знач. пырка,
ў, -коў, часцей нырэц

пезак.,
пырцаваць разм.,
пырдуўю, -ўеш, -ўе, -ўюць,

часцей ныраць

пырцдм прыс.
пырэц (пра чалавека) пырца, -ду, -цоў; (птушка;
скачок у ваду; спарт.)
пырца, -цы, -цоў і пырбк

ныцік разм., -ка, -ку, -каў
ныццё [цьцё] разх., -цці
ныць незак., пыю, нысеш,
пае, пыюць
иыючы прым.
Ныо-Пбрк г.,

Нью-Г8брка,

Ныов.,
Ньюфаўндленд
фаўндлепда, Ньыюфаўндлёпдзе [ньдзе]
ныофаўндленцд (парода сабак) -да, -дзе, -даў

пыофаўндлёндскі [цк]
Ньяса воз., Ньясы, Ньйясе
Ньясаленд Ньясаленда, НьЯсалдендзе [ньдзе]

ньйсалендскі [нцк]
ньйскі
нэндза разм., -дзы

нэп (нбвая эканамічная палітыка) гіст., нЭпа, ніпе
пЭпаўскі гіст.
нпман гіст., -на, -не, -паў
нпманка -нцы, -нак
инпманскі
нюйне -су, -се, -саў
пюансаванне [ньпе] -ині
ніоансаваны
нюансавацца незак., нюап-

сўецца, -ўюцца
зак.

і

незак.,

нюапеўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
пюапсірбўка -бўцы, -бвак
нюня разл., агульн., М. і ж.

РДМ-ні, Т -пяй і -няю,
мн. пні, пюняў
нідніць разл., незак., -ню,
піш, -піць, -няць

Нібриберг

няблага разм., прысл.
няблізкі [ск]
пяббга (пляменніца) абл.,
-ббзе, -ббг; (ласкавы зварот да малодшага па га-

дат) разм., ж.
пябдя: (пляменнік)

г,

Нюрпберга,

Нюрнбергу

шбрабергекі [хск]
шох пюху
шбхальны
пбхальшчык -ка, -ку, -каў
нюхальшчыца -цы, -ц
шбханпе [ньпе] -ппі
нібхаўка разм., -аўцы, -авак
-аюся,
пезак.,
ніхацца
[сься], -асцца,
гаешся
-аюцца
нюхаць лезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

шохнўць зак, -аў, -пбш,
нё, -пём, -пяцб, -иўць

абал.,

жка, -жу, -жаў; (ласкавы
зварот да малодшага па
гадах) разм., м.

пяббжа (ласкавы зварот да

пяббжчык
-каў

гадат)

па

малодшага

разм., м.

Ныо-Пбрку
пыд-йбркскі

шоансаваць

няббена-блакітны
нябёсны
нябёсы -с і -саў, адз. нёба
нябіты

няволя -лі
пявбляй прысл.
нявбпытпаець ўсьць] -цю
нявопытны
нявбраны г неарапы
пявывучанаець [сьць] -цю

нявіивучаны
нявіягада -дзе

нявыгадна прысл.
нявіягадцасць [сьць] -цю
нявыгадны
пявіндадзепы
пявіядапы
нявыдача -чы

нявиезд -зду, -здзе [зьдзе]
пявызпачанасць [сьць] -цю

[шч]

-ка, -ху,

пяббжчыца [шч] -цы, -ц

пяббйка прысл.
няббйкі
няббсь разм., часц.
пябрыдкі [тк]
нябрыты
нябыт -иту, -ыце
Нява р., Нявё
пяважкі [шк]
няважна прысл.
няважны
пявартыразл.
пнявёбданне [ньпе] -пні
пявёра разм. (адсутнасць

веры) -ры; агульн. м. ДМ
-ру, Т -рам, ж. ДМ -ры,
Т -рай і -раю, мн. Р -р

нявёр'е -р'і [рйі]

нявёрнасць [сьць] -цю
нявёрны

пнявёруючая прым., наз.
нявёруючы прым., наз.
пявёсела прысл.
нявёста -сце [сьце], -т і -таў
пявёстка -тцы [с'ц], -так
пявёстчын [с"ч]
пявёсцін [сьці]

пиявётліва і нявётла прысл.
пявётліваець [сьць] -цю
нявётлівы і нявётлі

нявёчаше [ньпе] -ппі

пявёчыцца. незак, -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,

“чацца
пявёчыць незак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
иявёлны
нявідны

нявінна прысл.

нявінпаець [сьць] -цю
пявінпіца [пьпі] -цы, -ц

нявінны
няводны 2ім.

пявбліцца

незак.,

-ЛІЮСЯ,

лішся

[сься],

-ліцца,

нябачаны

“ляцца
пявбліць пезак., -лю, -ліш,

пябачны
нябёдна прыс.
нябёдны
нябблены

нявбльпік -ка, -ку, -каў
пявольпіца -цы, -Д
пнявбльніцкі
нявольніцтва -ве
нявдольнічы

пябдчна прысл.
нябачпасць [сьць] -цю

нявбльны

-ліць, “ляць

пявізпачаны
нявыйгрышны
пявиказапы
нявикапаны
нявикарапены
инявыкарыстапы
разм.
нявыкрутка

“тцы

[цц], -так

нявикручаны
пявыкрыты
нявыпатрабаваны
мявыпечаны
нявыплаканы
нявыплата -аце
пявыплачаны

нявыпрабавапы
нявыпраўлены

пявіпрацаванасць

[сьць]

шиявісветленасць

[сьве]

-цю
нявыпрацаваны
нявираблены
нявырашанасць [сьць] -цю
нявіярашаны
пявінсахшы ў нявыеахлы
[сьць] -цю

нявісветлены [сьве]
нявыспаны
пявытрымана прысл.

пявітрыманасець [сьць] -цю

пнявитрыманы

нявіяхаванасць [сьць] -цю
нявыхаваны
пявіяхад -ду, -дзе
нявіиціенуты
пявияўлепы

нявязка

[ск]

спец.,

“зцы

[ед]

нявянучы
иягаспучы
нягішаны: пягашапая ваппа
пягёглы [з выбухн. г] разм.
нягібка [пк] прысл.
пягібкасць [пк] [сьць] -цю
нягібкі [пк]
иягайдка [тк] прысл.
пягладкі [76]
пяглёдзячы па прыназ.
пяглёдзячы на тбе, што
злучн.
пягиўтка прысл.
нягиўткасць [сьць] -цю
пягиўткі
нягода -дзе, -Д

456

нягоднасць

пягбдпасць [сьць] -цю
пягбдпік разм., -ка, -кУ,
-каў
нягбдціца разх., -цы, -Ц
нягбдшіцкі разл.

ць

нядобраўпарадкаванаець
[тк] [сьць] -цю
нядобраўпарадкавалы [тк]
пядббры
пядббрыцца разх., пезак.,

-рыцца

нягодны разм.

пядбімка [ойі] -мцы, -мак
нядбімкавы [ойі]
пядбімшчык [ойі] -ка, -ку,

нягбды пягбд

пягбжа разм., прыся.

пягбжыразл.
нягблаена прысл.

няголены

пягбрды
пягрбблівасць [сьць] -цю
пягрбблівия
нягўста прысл.
пягўчна прыс.
нягучны

нядаўна прысл.
нядаўні
нядбайла разм., агульн., м.
Р -айлы, Д -айлу, Т -ай-айлам, М -айле, ж.
лы, ДМ -ёйле, Т -ёйлай і
-ёйлаю, мн. Р -айлаў
пнядбайлівы

пядбайна прысй.
пядбайпаець [сьць] -цю
пядбайнік разм., -ка, -ку,

-каў
пядбайніца разл., -цы
пядбайцічаць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пядбайпы
пядбайства -ве

пядбала прысл.

пядбалаець [сьць] -цю
-льца,
разм.,
нядбалец

-льцу, -льцаў

нядбаліца разм., -цы, -ц
нядбалы
нядбальства -ве

пядбанне [ньне] -нні
нядзёйна прысл.

пядзёйнаець [сьць] -цю

пядзёйпы

нядзейены

пядзёльнік -ка, -ку, -каў
пядзёльны
пядзбая -лі, -ль
пядзёючы прым.
пядзіўна прысл.

пядббрае прым., наз.
пядобразычліва прысл.

пядобразычліваець [сьць]
-цю
пяддоб
обрраз
азыычл
чліівец “іўц
-Іўа,
ца, -іў
-іў-

пу, ўдаў ц.
пядодр

азычлівіца -цы, -ц

нядобразычлівы

[сьць]

уст., -цю
нядобрападзбішы уст.
нядобрапрыстбіша прысл.
нядобрапрыстбйнасць
[сьць] -цю
нядобрапрыстбйны
вядобрасумлённа прысл.
нядобрасумлённпасць [сьць]
-дю
пядобрасумаёбнпы

Дмбе Т -байі “баю, ми,

пяздара разм., агульн., м. р
-ры, ДЛ -ру, Т -рам, ж,

РДМ -ры, Т -рай і -раю

мн. Р-р

!

няздатпасць [сьць] -цю
няздатны
няздзёйсиасць

[зьдзе]

..
-каў
пядбімшчыца [ойі] -цы, -ц
нядёйны
нядбказнасць [сьць] -цю
нядбказны
пядбая -лі
пядбпуск -ку

[сьць] -цю
пяздзёйспепаець
[сьць] -дю

пнядбрага прысл.

пязжаты [жж]
пязжыты [жж] разм.
нязладжана прысл.
нязайаджанаець [сьць] -цю

пядбеыць прысл.
пядбўга прысл.

пядоўгатрывалы
пядоўгачаебвы

пядбўгі
нядбшлы
нядружна прысл.

нядружны
нядрэмны
пядрднна прысл.

[зьдзе]

[сьпе]
пяздзёйены [зьдзе]
няздбльнаець [сьць] -цю
няздбльны

нязлбсна прысл.

нядрэнны

пядўжасць [сьць] -цю
нядўжаць незак., -аю, -аеш,

:
-ае, -аюць
нядўжы
нядўжыцца незак., -кыцца,
-жылася
пябзджаны [ждж]
няёмка прысл.
няёмкасць [сьць] -дю
няёмкі

пяжвачныя з3аал., наз.

нязбытнасць [сьць]
нязбытны
пязбыўны
нязваны

пяздзейснепы

[зьдзе]

няздаджаны
нязабмна прысл.
пязабмнаець [сьць] -цю
нязлбмиы

-цю

пязвёданасць [зьве] [сьць]
-дю
нязвёданы [зьве]
нязвыкла грысл.
нязвыклаець [сьць] -цю

нязвыклы

нязвычна прыс.

пядббра прысл.

нядобрападзёішасць

някомплекепас

нязвычнасць [сьць] -цю
нязвычны

пязвязна [зьвя] прысл.

нязвязнасць [зьвя] [сьць]
-дю
пязвязпы [зьвя]
пязгаслы разм,
пязгасна прысл. і псзгаеальна
пязгасны ё пезгасальны
нязгода -дзе

иязгбднасць [сьць] -цю
пнязгбдны
нязграбна [з выбухн. г]
прысл.

нязграбнасць [з выбухн. г]
[сьць] -дю
нязграбны [з выбухн. г]

нязгрэба [з выбухн. г] абл.,

агульн. м. Р -бы, Д -бу,

Т -бам, М -бо, ж. Р -бы,

нязлбенаець [сьць] -цю
нязабены
[зьменьлі]
нязмёнлівасць
[сьць] -цю

нязмёнлівы [зьменьлі]

нязмённа [зьме] прысл.
нязмённаець [зьме] [сьць]

-цю
пнязмённы [зьме]
нязмёрна [зьме] прысл.
пязмеёрнасць [зьме] [сьць]
-цю
нязмёрны [зьме]
пязмбўчна прысл,
нязмбўчны

нязмыўны
пязнайка агульн., х. Р -айкі, ДА] -айку, Т -айкам,

ж. Р -айкі, ДМ -айцы, Т
-айкай і -айкаю, мн.
-аск
пязнапы разм.
пязпатнасць [сьць] -цю
нязпатиы
пязпёчпа прысл.
нязначнасць [сьць] -ю
плзначны
нязпбспа прысл.
нязпбснасць [сьць] -цю
нязнбены
пязбрка астр., -рцы, -рак
пязруўчна прысл.

пязручнасць [сьць] -цю
пязручны
няйначай і разм. няйнакш
прысл.
пякёмлівасць і някёмпаець
[сьць] для абодвух -цю

пякёмлівы і някёмны
инякёпеска прысл.
пякёпскі
някідкі [тк] разл.
някабтачныспец.
пякбмплекеца прыс.
[сьць]
пякбмплекеснасць
-цю
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пякомплсісны

нястрымна
нааанннннннн

аанааааннн
на
аа
на
ан
на
аа
на
аа
Аа
АА
АЬ
МЛ
/А

пякбмилекспы
пякбрмлены
някоўкі тэг.
пякбшаны
пякрануты
някратаны
пякрыты
няладна разм., прыса.

няладныразл.
нядлёска пяласцы
пяліёскава грысл.
пялйскавы
нялёжкі

кезак.,

“чуся,

“чышся [сься], -тыцда,
-чацца
пяньчыць незак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
няпёмятлівы
пяпарнакапітныя

заал.,

прысл,

часцей пелітасціва
нялітасцівы [сьці] часцей
нелітасцівы
мялішне грысё.
нялішні
нялбўка прысл.
нялбўкаець [сьць] -цю

пнялбўкі

пялўджаны

нялібба прыса.
нязюбаець [сьць] -дю
нялюбы
пнялбдска [цк] прыса.

нялюдскі [цк]
няма
пямёзапы

нямала прыса.
пямаркі
пямарна прыса.
нямарны
нямашака разм.
нямая наз.

нямёраны
нямёеячны

пнямёцкі
пямёць незак., -бю, -беш,
-бе, “ёюць
няміла прысл.

няміласціва [сьці] і пямі-

ласліва [сьлі] прысл.
пяміласцівы [сьці] і няміпаелівы [сьпі]
няміласць [сьць] -цю
пямілы

нямірны
пямнбга прысл.
нямнёгае прыхм., наз.

нямпбгія прым., паз.
пямбглаець [сьць] разм,
-дю
нямбглы разм.
нямбжацца разм., незак.,
жкацда
пяможца прысл.
нямоўчны
нямбцпа прысл.
пямдциы
нямбшчаны
нямы прыхм., паз.
нянавісць [сьць] -цю
няпаскі разм.
нянёціскцаець [сьць] -цю
ияпечка -чцы [цц], -чак

нясібранасць [сьць] разл,

-цю і нескарбцасць
няскбраны і нескарбны
пяскбшаны
няскрбмна прысл.
пяскрбмнасць [сьць] -цю
няскрбмиы
няслава -ве
пясаёвіцца мезак.,

пяслўшна прысл.

ияпісаны
няплёта -аце
няплаўкі
няплёцна прыс.

пяслўшны

няплённаець [сьць] -цю
няплённы
няплбдпаець [сьць] цю
пяпабдны

няпбспех [сьпе] -ху
пяпбоўна прысл.
няпбўпасць [сьць] -цю
няпбўпаецю [сьцю] прысл.
пяпбўны

няправедны уст., рэліг.

няправільна прысл.

няправільнасць [сьць] -цю
няправільны
няпраўда -дзе

пяпрбсты
пяпрбфільны
няпрошаны
няпэўна прысл.
няпэўнасць [сьць] -цю
пяпэўцы

нярадасна прысл.
нярадасны
пярапа прысл.
нярбдны '
нярбўпа прысл.
пяроўнастарбнні нат.
нярбўнасць [сьць] -цю, -цей
няроўны
нярудныгеал.

пярэдка [тк] прысл.
пярбдкаець [тк] [сьць] -цю
нярэдкі [тк]
нярэзкі [ск]
пярэчыўнаець [сьць] -цю
пярэчыўны

няевбжы [сьве]
Пясвіж [сьві] г. Пясвіжа,
Нясвіжы
[сьвіск]
Пясвіжекі раён
Нясвіжскага раёпа
пяевіжскі ўсьвіск]
пясёпие [цьпе] -ппі

нясілець пезак., -сю, -ееш,

-се, -еюць

нясіліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЛЯцЬ
пяскладна прысл.
няскладнасць [сьць] -цю
пяскладпы

пясклёпісты разз.
няскбпчапасць [сьць] -цю
няскончаны

-віцца,

“вяцца
няславіць пезак., -аўлю,
-авіш, -авіць, -авяць
нлелёаўцы

пяпарнаець [сьць] -цю

пяпарны

нялёгкі [хк]

пяміяты

няньчыцца

наз.

нялёгка [хк] прысл.

пялітасціва [сьці]

цяньчыН

няпалены
пяпамятліваець [сьць] -цю

пялёскавасць ўсьць] -цю

пялётны

ияцька пяньцы, няпеі:
пяпьчанне [цьпе] -ппі

няелўішнаець [сьць] -цю

пясмёчна прысл.

пяемачны
пясмёла сьме] прысл.
нлсмёлаець [сьме] [сьць]
-цю
нясмёлы [сьме]
нясбнечпы
няспённе [ньне] -нпі
няспблаець [сьце] [сьць]
-цю
няспёлы [сьпе]
няспбшна [сьпе] прыся.
няспёшпаець [сьце] [сьць]
-цю

пяспбшны [сьпе]
няспбрна прысл.
няепбриы

няспраўджанаець

[сьць]

-дю

пняспраўджаны

няспраўпа прысл.
пяспраўнасць [сьць] -цю,
-пей
няспраўны
пяспритпа прысл,
няспратпасць [сьць] -цю
няспрытны
няспиниа прысл. і песупінпа

пяепіннасць сьць] -цю і
пссупіиннасць
няспынпы і несупынпы
нястала прысл.
нясталаець [сьць] -цю

нясталы
пяетаць зак., пястапе; пястала
нястача -чы
пястбйкасць

[сьць] -цю

пястбйкі
пяетбмна прысл.
пястбмпасць [сьць] -цю
пястбмпы
нястраўпасць [сьць] -цю
пястрога прысл.
нястрбгасць [сьць] -цю
иястробгі
пястрбйпа прысл.
пястрбйпасць [сьць] -цю
пястрёйны

пяетрбмкі

пяетрінжапы

нястрымаца прысл.

нястримапаець [сьць] -цю
пястрыманы і псетрыманы
нястрымна прысл.

няш чадна

нястрымнасць
ПАРАД

няўклюда разм., агульн., м.

нястримнасць [сьць] -дю
,
,
пястрімиы

няеўха разм., -ўсе, “Ух
няеўчаець [сьць] -цю

плеўчы тэ2., прыз.
пяеўшка с.-г. -шцы, -шак
пясхільны (да каго-чаго)

пясхбдна разм., прысл.
няехбднасць [сьць] -цю
ияехбдиыразм.
пясцёрппа [сьце] прыс.

пяецёршнасць [сьце] [сьць]
-цю
пяецёраны[сьце]

пясціпла [сьці] прысл.

нясціплаець [сьці]
-цю

[сьць]

нясціплы [сьці]
няеіятны
пяеыты

нятрапны

пяўбраны

пяўвага -азе
пяўважліва няўважна
прысл.
пяўважлівасць і пяўважнаець [сьць] для абодвух
-дю

пяўважлівы ў няўважны
няўвязка [ск] -зцы [сц],
-зак

няўдалаець ўсьць] -цю

агульн.,

м. Р. -ды, ДМ -цу, Т -цам,
ж. РДМ -цы, Т -цай

і

-цаю, мн. Р -ц

няўдалы

няўдача -чы, -ч
пяўдачліваець [сьць] -дю
пяўдачлівы
пяўдёчна прысл.
пяўдачнік -ка, -ку, -каў

няўдёчніца -цы, -ц
пяўдАчны
пяўдзёчца прысл.

пяўдзячнаець [сьць] -цю
няўдзячны
пяўддбіца

пяўдббіа
няўёмны

няўяіб часц.
няўяытнаець [сьць] -цю
няўжытны

ь] -цю
ьц
[с
ць
ае
ыв
ўч
іа
ўж
пя
няўяаяўчывыь
няўзбрбенаець [сьць] -цю

пяўзбрбены

няўзгоднепаець [сьць] -цю

ияўзгбдпены
пяўзнак прысл,
няўзибе -су, -се

няўклюдныразм.
няўлад прысл.
пяўладжанасць [сьць] -цю
няўладжацы
няўладцы

няўлбўна прысл.
пяўлбўцаець [сьць] -цю

пяўлбўцы
пяўмёка разм., агульн., м.
Р -ёкі, ДМ-ёку, Т -ёкам,
ж. Р -ёкі, ДЛ -ёцы, Т
-бкай і -ёкаю, мн. Р -ёк
няўмёлы
няўмёльства і няўмёлаець

[сьць], няўменне [ньне]

адпаведна -ве; -цю; -пні

няўмёру разм., прысл.
няўмбльна прыс.
няўмбльнаець [сьць] -цю
няўмольны
няўпраўка разм., -аўцы
пяўпраўны
няўпынна прысл.
няўпыннасць [сьць] -цю
няўпынны
няўпэўнена прысл.
няўпэўненасць [сьць] -цю
няўпэўнены
няўразлівасць [зьлі] [сьць]
-цю
няўразлівы [зьлі]
няўрббленаець [сьць] -цю
пяўрбблены

пяўрбд -ду, -дзе, -даў

няўдала прысл.

разм.,

-цю

пяўмёла прысл.

нятанна прысл.
нятлбшшиасць [сьць] уст.,
-дю
пятлённы уст.
нятлўсты
пятбесны
пятбпкі
нятбўсты
нятріппа прысл.
пнятрапнасць [сьць] -цю

няўдаліца

Р -ды, Д -ду, Т -дам, М
-дзе, ж. Р -ды, ДМ -дзе,
Т -дай і -даю, мн. Р-д і
-даў і пяхлюда
пяўклідднаесць [сьць] разу,

няўрбкам прысл.
няўрбчны
пяўрымеліва [сьлі] прысл.
няўршмеліваець
[сьць] -цю
няўрымелівы [сьлі]

[сьлі]

пяўсёдлівасць [сьць] -цю
яяўсёдлівы

няўелужліваець [сьць] -цю
няўелужлівы
ияўстбйка -ўцы
няўстбііліва прысл.
няўстойлівасць [сьць] -цю
пяўстбілівы
няўстрыманасць [сьць] -цю
няўстрыманы
пяўстўпчываець
[сьць]
-цю
няўетўпчывы
няўсухбджаець [сьць] -цю
пяўсходжы
нпяўтдльна прысл.

няўтдльнаець [сьць] -цю
пяўтбльцы

няўтомна прысл.

пяўтбмнасць [сьць] -цю
няўтбмныразм.
пяўтратпа прысл.

'няўтратнаець [сьць] -цю
пяўтратны

пяўтульна прысл.

няўтульнасць [сьць] -цю
няўтульны
пяўхільна прысл.

няўхільнасць [сьць] -цю
няўхільны
няўцёшна ёі няўцёшліва
прысл.

пяўцёшнаець

і

няўцёшалі-

ваець [сьць] для абодвух
-дю

няўцёшны і пняўцёшлівы
пяўцям разм., прысл.

няўцямна разм. і пяўцямліва разм., прысл.
пяўцямнаець разх. і няўцямліваець [сьць] разх.,
для абодвух -цю

няўцямны разм. і пяўцямлівы разх.

пяўчае прысл.
няўчаена прысл.
пяўчасцаець [сьць] -цю
пяўчаены

няўяўна прыс.
няўяўны (які цяжка ўявіць)
пяформенны
цяхай часц.
няхвётка -тцы [цо], -так

няхітра прыс.
няхітрасць [сьць] -цю
няхітры

няхлюда агульк., м. Р -ды,
Д -ду, Т -дам, М -дзе, ж.
Р -ды, ДМ-дзе, Т -дай і
-даю, мн. Р-д, часцей
няўклюда
няхбджапы

няхбдкі [тк]
няхрышчаны прых.
няцвёрда [цьвё] прыс.
пяцвёрдасць [цьвё] [сьць]
-цю
пяцвёрды [цьвё]
няцбтны

пяцяжка [шк] прысл.
нияцяяўкі [шк]
пяцямліваець [сьць] разх.,
“цю
пяцімлівы разм. і няцямкі
разм,
нячаеты
нячўла прысл.
пячўласць [сьць] -цю
нячулы
нячўтна прысл.
нячутны
нячаста прысл.

нячыстакроўны

нячысты прым., міф. наз.

пячнецікю [сьці] разх., -ка,
-ку, -каў

пнячышчаны прых.
пячбсаны і нечасапы
пяшкодна прысл.
пяшкбдпаець [сьць] -цю
няшкбдны
няшмат прысл.
няштатны

няшчадна прыс.
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няшчадны

паабвешваць

няяспа прысл.
няйспаець [сьць] -цю
ияяепы

пяшчира прыс.

няшзчадны

пяшчасцы прым., наз.
пяшчаеце [сьце] -ці, -цяў
няшчыльна прысг.
пяшчыльны (які няшчыльна прылягае)

няшчырасць [сьць] -цю

плішчіяры

пяйсыць

няйдзерны
няякасны

заал, -ццю

цю], -цей і -цяў
пяяўка -ўцы

няяркі

(ць-

0
о (назва літары, якая абазначае гук [о] ) и., неска.

о выка.

Об р., ж., Обі

ббер -ра, -ру, -раў

ббер-афіцэр ваен, ббср-афіцэра, ббер-афіцэру, дберафіцэраў
ббер-афіцэрскі

ббер-кандуктар уст., ббер-

кандуктара, ббер-кандўк-

тару, ббер-кандўктараў
ббер-лейтэнант ббер-лейтэббер-лейтэнапце
папта,
[ньце], ббер-лейтэнантаў
ббер-майстар ббер-мёйстра,
ббер-мёйстру, ббер-майстраў
уст.,
ббер-паліцмайстар
ббер-паліцмайстра, дбер-

паліцмайстру, ббер-паліцмайстраў

ббер-пракурбр

рбра,

ббер-праку-

ббер-пракурёру,

ббер-пракурбраў
ббер-яфрэйтар ббер-яфрэіббер-яфрэйтару,
тара,
ббер-яфрэйтараў
Обская губа Обскай губё
ббскі
огб выкл.
0-го-гб выкл.
бда бдзе, од

одапісец одапісца, -цу, -цаў
бдум разм., -му, -ме
Одэр р., Одэра, Одэры
бдэрскі
ой выха.
бйча уст., м.
бкапие ([ньпе] лінгв., -нні
бкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

бкаючы

бкекі (да Ака)

бкефард г., Оксфарда, Окефардзе

бкефардскі [рпк]
ом фіз., бма, бме, бмаў, (пры
падліку) ом і бмаў

оммётр фіз., -ра, -ры, -раў
бмпібуе уст., -са, -се, -саў

бмпібусны уст.
Омск г., Омска, Омску
[сьць]
Омская вббласць
Омскай вббласці
бмекі
бмуль заал., -ля, -лі, -ляў
бпіке мін., -су, -се
бніксавы
бпера -ры, -р

бпера-буф бперы-буф
бпериы

оперупаўнаважаны наз.

бній бпію, -іі [ійі]

бпійны
бпіум -му, -ме
бпіумны
бптам прысл.
оптаэлектрбніка -іцы
оптаэлектрбнны
бптык -ка, -ку, -каў
бптыка -ыцы
бптымум -му, -ме

бсла г., х., нескл.
белаўскі
бемае фіз., -су, -се
бсмісвы [сьмі]

бсмій [сьмі] зім., -ію, -іі

[ші

ост дбсту, бсце [сьце]
остгбты [дг] гіст, -таў
остгбцкі [дг]
остзбец [дз] -зёйца, -зёйду,

-зёйцаў

остзёйка [дз] -зёйцы, -збек
остзёйскі [дз]
остзёйцы [дз] -зёйцаў

ост-індскі [пцк]
Ост-індыя Ост-індыі [ыйі]
бступам абл., прысл.
от разм., часц.
оталарынгалагічны хед.
оталарынгалогія -іі [ійі]
оталарынгблаг -га, -гу, -гаў
отарыналарынгалагічнылед.
Юю
отарыналарыцгалбгія
[йі]
отарыналарынгдлат -га, -гу,
-ггаў
отаскапічны лед.

бпуе -са, -се, -саў

отаскапія -і [ійі]

бракі бракаў
бракекі

ох выкл.

отб абл., часц.
бтрак гіст., -ка, -ку, -каў
бфіе -са, -се, -саў

орагепёзіс геал., -су, -се
брак-ка, -ку, -каў

бхабепь гіст, -бпя, -дпі,
-бняў
бхра -ры, часцей вбхра

брач -ча, -чу, -чаў
брачекі

брачы брачаў

брган -на, -пе, -паў

бхравы часцей вбхравы
бхраны часуей вбхраны

брдэн -па, -не, -паў
брдэпекі
ёрдэр -ра, -ры, “раў

бхрысты часцей вохрысты

бргія -іі [ійі], -ій

бхрыць незак., бхру, бхрыш,

брдэрны
Орск г., Орска, Орску
брекі

орт мат., брта, брце, бртаў
Орша г., Оршы

ёхрыць, бхраць,
вохрыць
Ош г., Оша, Ошы
бшская вбблаець
бшскай вббласці
бшскі

часцей

[сьць]

П
п [пэ] (назва літары, якая
абазначае гук [п]) чн.,
неска.
па прыназ.
па 1., нескл.
паабагўльваны
паабагульваць зак., -аю,
-аеті, -ае, “юць
паабапал прысл., прыназ.
паабардчваны

паабарбчвацца зак., -аецца,
гаемся, -аецёся, -аюцца
-аю,
зак.,
паабарбчваць
-асш, -ас, “юць

паабвальваны
паабвальвацца зак., -аецца,

-аюцца

паабвальваць

зак.,

-асш, -ас, -аюць
паабварваны

-аю,

паабварвацца зак., -асцца,
гасмся, -аецеся, -аюцца
паабварвацьзак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паабвёшваны
паабвёшвацца захк., -аюся,
[сься], -аёцца,
гасшся
гаюцца

паабвешвацьзак., -аю, -асш,
-ас, “аюць

паабмерваць

аб0

ы
н
а
в
і
в
б
а
а
п
ААА

паабвіваны
паабвівацца

-ёецца,

зак.,

,

,

юцца

паабвіваць зак., -аю, -асш,
-4е, -4юць
паабвінавачваць зак., гаю,
,
-аеш, -ае, -аюць,
паабвісаць зак., -ас, -аюць
0,
паабвбдвапы
ь
ц
і
з
д
о
в
б
а
а
п
і
ь
ц
а
в
ж
д
б
в
б
а
а
п
зак., адпаведна -аю, -аеш,

,
ш
і
з
д
,
у
ж
д
;
ь
ц
ю
а
с,
га
-дзіць, -Дзяць

,

,

о
в
,
у
ж
о
в
,
к.
за
ь
ц
і
з
б
в
б
паа
зіш, -вбзіць, -возяць

паабвбрвацы
зак.,
паабвбрваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,
зак.,

[сься],

-пешся

-нецца, -пуцца

паабвязваны
паабвязвацца
-аешся

зак., -аюся,
[сься], -аецца,

-аюцца
паабвязваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паабгаблёўваны
паабгаблёўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

паабгаджваны разл.
паабгаджвацца разл., зак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, аюцца
паабгаджваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
паабганяны

паабганяць зак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць

паабгарваць

і паабгараць

зак., адпаведна -ае, -аем,
-аеце, -аюць; -4е, -аем,
-ёеце, -бюць

паабгарбдэжвапы

паабгарбджвацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

паабгарбджваць

зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паабгінацца зак., -бецца,
-аюцца
паабгінаць зак., -4ю, -асш,
-де, “аюць
паабгладжваны
паабгладжвацца зак., -асц-

ца, -аюцца
паабгладжваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
паабгніваны

паабгпіваць зак., -4е, -аюць
паабгартваны
паабгбртвацца зак., -аецца,

“аюцца

паабгбртваць
зак.,
“аеш, -ас, -аюць
паабграбаны

-аю,

паабграбаць зак., -4ю, -ёсш,
-ае, юць
паабгрызаны

паабгрызёцьзак., -4ю, -асш,
46, “юць
паабдзёўбвапны

гасш, -ас, -аюць
паабдзіраны

,

-аецца, “аемся,

паабдзірацца зак. -аюся,
-асцца,
-4ешся [сься],
-аюдца

паабкрываць

паабдзіраць зак., -4ю, -аеш,
-ае, “аюць
паабдзьмўхваць

зак.,

-аію,

-аеш, -ае, -аюць
зак.,
паабдурваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,

паабдымёцца

-аецца,

-аемся, -децеся, -даюцца,
часцей паабнімацца
паабдымаць зак., -йю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей паабпі-

паабёдаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць

паабжынаёць зак., -йю, -аеш,

-4е, -бюць
паабзавбдзіцца зак., -бджу[сься],
-бдзішся
ся,
-бдзіцца, -бдзяцца

-аю,

паабзвбньваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць

паабіваны
-аецца,
зак.,
паабівацца
-аюцца
паабіваць зак., -аю, -аеш,
-4е, “аюць

паабіраны
паабіраць зак., -ёю, -веш,
-4е, -ёюць
паабкалбчваны [пк] разм.
паабкалбчваць [пк] раза.
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
паабкіданы

[шк]

паабкідаць

і паабкідваны
і

-бецеся,

-дюцца ў паакрывацца

маць

паабвыкнуцца разм.,

-пуся,

паабкрўчваць [пкр] зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паабкрывацца [пкр] зак.,

-аю,

зак.,

паабдзёўбваць

паабкідваць

[пер]

зак.,

-ю, -беш, -ёе, -ёюць і
паакрываць
паабкўрваць [пк] зах., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паабкўсваны [пк]
паабкусваць [пі] зак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
пааблазіць зак., -зіць, -зяць
пааблёпліваны
пааблёпліваць зак, -аю,

-аеш, -ае, -аюць

паабліваны

пааблівацца зак., -аецца,
гдемся, -аецеся, -а4юцца
паабліваць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
пааблізваны
пааблізваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
зак., гаю,
паабліцбўваць
-аеш, -ае, -аюць
пааблбмліваныі пааблбмваны
пааблбмлівацца і паабабмвацца зак., для абодвуг

-аецца, -аюцца
паабабмліваць і пааблбмваць зак,

для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
паабаўзваны

паабаўзваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пааблўпліваны

пааблаўнлівацца зак., -аец-

ца, -аюцца

гаю,

[пк] зак., адпаведна -ёю,
-аеш, -ёе, -4юць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паабкітбўваць [пк]
зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

паабаўпліваць

паабкладаны і паабкладва-

паабмазваны
паабмазвацца зак., -аюся,
-асшся
[сься], “аецца,

ны [пкл]
паабкладаць ёі паабкладваць
[ткл]
зак.,
адпаведна
-аю, -аеш, -ае, -аюць; -аію,
-аеш, -ае, -аюць

паабклёйваны
аклёйваны

[пкл]

паабклёйваць

[пкл]

ё пазак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць

ёі

пааклёйваць

паабкбпвацы[пк] і паакбцваны
паабкбпвацца

[пк]

захк.,

“асмся, -аецсся, -аюцца і

паакбпвацца
паабкбпваць [пк] зах., -аю,

-асш, -ае, -аюць і паакбп-

ваць
паабкбшваны [пк]

паабкбшваць [пк] зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
паабкручваны [пкр]
паабкручвацца [пер]
“аюся,

-асшсея

“аецца, -аюцца

-аеш, -ае, -аюць
пааблямоўваны
зак.,
пааблямбўваць
-аеш, -ае, -аюць

[сься],

-аю,

-аюцца
паабмазваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паабмакаць зак., -йс, -аем,

-деце, “аюць
паабмалбчвацца разл., зак.,
-асцца, -асмся, -аецеся,
-аюцца
паабмалбчваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паабмарбжжваны

паабмарбжвацца зак., -асц-

ца, -асмеся, -аецеся, -аюцца
паабмарбжваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
паабмацваць зах., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паабмёнуваць

зак.

зак.,

зак.,

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
паабмёрваць
зак.,
-аю,
-асш, -ас, -аюць і паабмяраць

наадбіваны

абі

паабмотваны
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паабмбтваны
паабмбтвацца зак., -асцца,

паабекубёцы і паабскубвапы [пск] часцей пааеку-

паабмбтваць зак., -аію, -асш,

паабскубаць і паабскубваць

гаёмся, -асцеся, -аюцца

гае, -аюць
паабмўльваны
паабмўльвацца зак., -асцца,
гаюцца
зах., -аю,
паабмульваць
гаеш, -ае, -аюць

паабмываны
паабмываёцца зак., -аецца,
-демся, -аецеся, -йюцца
паабмываць зак., -4ю, -аеш,
-46, -Аюць
паабмякаць зак., -ас, -4юць
паабмяраць зак., -ёю, -аеш,
-4с, -бюць, часцей пааб-

меёерваць
паабмярзёць зак., -ёе, -аем,
гаеце, -4юць
паабмятаны

-йс, аюць
паабиімацца зак., -аецца,
гаемся, -аецеся, -дюцца і
паабдымацца
паабнімёць зак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць і паабдымёць
паабпальвацца [пп] зак.,
-аецца, -аемся, -аецеся,
гаюцца і паапальвацца

паабпальваць [пп] зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць і паапаль-

ваць

паабразаны і паабрэзваны
паабразацца зак., -бецца,
гбемся, -аецеся, -ёюцца і
паабрэзвацца
паабразаць зак., -аю, -аеш,
гас, -дюць і паабрэзваць
паабрастаць разм., зак., -ёе,
-дем, -йеце, -бюць

паабрубліваны кравец.
паабрубліваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паабрываны

зак., -аецца,

-аюцца

паабрываць зак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
паабрэзваны часуей паабразапы
паабрэзвацца зак., -аецца,

-аемся, -асцеся, -аюцца,
часцей паабразёцца

паабрэзвацьзак., -аю, -аеш,

гас, -аюць, часцей паабразаць

паабейджваны [пс]

паабеадзкваць [пе] захк., -аю,

-гасш, -ае, -аюць
паабекрабаны і паабекрзбваны [пскр] часцей пааекрабаны
паабекрабаць ёі паабскрэб-

ваць [пскр]
ведна
“юць;
гаюць,
баць

па-абхазеку [пхаск] прые.

баны

паабхіпацца [пх] зак., -йец-

[пск] зак., адпаведна -йю,
меш, -4с, -4юць; -аю,
часцей

-ас, -аюць,

-гаеш,

ца, -асмся, -аецеся, -4юцца, часцей паахінацца

паабхінёць

пааскубаць

паабемальвацца [пем] зак.,

паахінаць

-асцца, -асмся, -аецсся,
гаюцца і паасмальвацца
-ас,

-аю, -асш,

паабцінйць [пп] зак., -аю,
-4сш, -йс, -аюць

зак.,

[псм]

паабсмальваць

ёі

-аюць

пааемальваць

наабембльваны [шсм] і пааембльваны
паабембльвацца [псм] зак.,

гаецца, -аюцца і паасмбльвацца
паабсмбльваць [псм] зах.,
-аю,

-ае,

-аеш,

-аюць

ёі

зак., адпа-

-4е,
-аю, -асш,
-аю, -асш, -ас,
часцей пааскра-

паабстрўгвапы [пстр] і пааетругваны
паабстругваць [пстр] зак.
-аю, -аеш, -ас, -аюць і
паастрўгваць

паабстрыганы [пстр] ё паастрыганы
паабстрыгёць [пстр] зак,
-4ю,

-ае,

-беш,

паастрыгаць

паабеыпаны [пс]
паны

-аюць

і

ё паасызак.

[шс]

паабсыпёацца

гаецца, -аюцца і паасыпацца
паабсыпёць [пс] зак., -аю,
-асш, -ае, -ёюць і паасыпаць
паабсыхаць [пс] зак., -ёе,
-бем, -4еце, -аюць

паабеяваны
паабсявёць
-4еш, -4е,
паабеяканы

[пс]
[пс] зак., -аю,
-ёюць
[пе]

паабсякаць [пс] зак., -ёю,
-4еш, -ае, -ёюць
[пт] зак.,
паабтбитвацца

-аецца, -аюцца

паабтбптваць [пт] зак., -аю,

-асш,-ае, -аюць
паабтбчваны [пт]
паабтбчваць [пт] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паабтрасаны і паабтрэсвамы [птр] часцей паатрасапы
паабтрасацца і паабтрэсвацца [птр] зак., адпаведна -аецца, -земся, -ае-

цеся, -4юдца; -аецца, -аем-

ся, -асцеся, -аюцца, часцей паатрасаёцца

паабтрасаць і паабтрэсваць
[птр] зак., адпаведна -ёю,
гдеш,

-4е,

-йюць;

гасш, -ас, -аюць,

паатраеаць
паабтыкапы [пт]

-аю,

часцей

паабтыкаць [пт] зак., -аю,

-асш, -40, -аюць

[пх] зак., -аю,

-аеш, -4е, -аюць, часцей

паасмбльваць

паабмятаць зак., -4ю, -аеш,

паабрывацца

паабувёць зак., -дю, -аеш,
4, -4юць

паабцірапы [па]

паабцірацца [пц] зах., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюц-

ца

паабціраць [пц] зак., -4ю,
гаеш, -ае, “аюць

паабціекаць [пц] зак., -аію,
-деш, -ае, -ёюць
паабцярэбліваны [пд] і паацярэбліваны
паабцярэбліваць [пц] зак.,
-аю, -аеш,

-ае,

-аюць

паацярэбліваць

ёй

іё па-

паабчышчаны [пч]
ачышчаны

паабчышчацца [пч] зак.,
-бецца, -аемся, -асцеся,

-ёюцца і паачышчёацца

паабчышчаць [пч] зак., -аю,

-беш, -ае, -бюць і паачышчаць

паабч5сваць [пч] цясл., зак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць ёі
паачэеваць

паабшалёўваны [пш]
паабшалёўваць [пш]
гаю,

-аеш,

-ае,

зак,

-аюць

і

паашалёўваць

[ашм]
паабшмбргвацца
разм., зак., -аецца, -аюцца і паашмбргвацца

[ашм]
паабшмбргваць
разм., зак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць і паашмбргваць

паабшчыпваны [пшч]

паабіцчйпваць [пшч] зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
паабшываёны [пп]
паабшываць [пш] зак., -ёю,
-Яеш, -ае, -аюць
зак., “ду,
паабыхбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

пааб'ядйны
пааб'ядацца зак., -бецца,
-бемся, -йецеся, -фюцца
пааб'ядаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -юць
пааб'яздзкаць [ждж] разм.,
зак., (асесці, асунуцца)
-ас, -йюць; (аб'ехаць усё,
-аю, -асш, -ас,
усіх)
.
гаюць
паабяцаны
пааблцаць зак., -аю, -асш,

,
-4е, -дюць
паагітаваць зак., -тую, -ту-

еш, -тўс, тўюць
пааглядаёць зак., -4ю, -асп,
-йс, -Аюць
паадбівацы

паадбівацца
паадбівацца

паадлічваць

аб2
зак., , “ёецца,

-аемся, -асцеся, “аюцца
,
ш
е
а
,
ю
б
,
.
к
ь
а
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з
а
в
і
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паад
-4е, -аюць
паадбіраць зак., -ёю, -аеш,
-де, -аюць
паадбудоўвацца зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
паадбудоўваць зак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць

паадбягаць і паадбягёцца

зак., адпаведна -бем, -йе-

це, “юць: -аемоя, -бецеся,

-аюцца
-аю,
зак.
паадваёўваць
,
-аеш, -ае, -аюць
“аю,
паадвалакаць, зак.,
-бсш, -4е, -ёюць
паадвальвацца зак., -аецца,
гаемся, -аецеся, -аюцца
-аю,
зак.,
паадвёльваць
-аеш, -ае, -аюць
паадварбчвацца зак., -аемся,
-аецеся, -аюцца
паадвёшваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паадвінчвацца зак., -аецца,

-аюцца
-аю,
зак.,
паадвіцчваць
-аеш, -ае, -аюць
паадвісйць разу., зак., -ёе,
-юць
-джу,
зак.,
паадводзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

-бжу,
зак.,
паадвозіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць
паадвўчвацца зак., -аемся,
гаецеся, -аюцца
паадвўчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паадвыкаць зак., -бе, -аем,
-асце, -ёюць
паадвязвацца зак., -аецца,

“аемся, -аецеся, -аюцца
паадвязваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паадгадоўваць
зак., -аю,
“агш, -ае, -аюць
паадганйць зак., -Яю, -яеш,
“Яе, “яюць
паадгарваць іё паадгараць
зак.,
адпаведна
“аюць; -йе, -аюць

-ае,

паадгарбджвацца зак., -аю-

-аі,
зак.,
паадгбртваць
-аеш, -ае, -аюць
паадграбаны
паадграбаць зак., -4ю, -ёеш,
-ёс, -дюць
-4ю,
зак.,
паадгру жаць
-аеш, -ёе, -4юць
,
лаадгрызапы
-аю,
зак,
паадгрызаць
-деш, -ае, -4юць
пааддаваць, зак.» пааддаю,
-абш, -аё, -аём, -аяцё,
гаюць

[дзьдзе]
пааддзёльвацца
зак., -аецца, -асмея, -ае-

цеся, -аюцца, часцей па-

аддзяляцца
пааддзёльваць

[дзьдзе]
гак., -аю, -асш,-ае, -аюць,
часцей. пааддзяляць
пааддзіраны [дзьдзі]
пааддзірацца [дзьдзі] зак.,
-бецца, гаюцца
пааддзіраць ідзьдзі] зак.,
-аю, -беш, -ае, -аюць
пааддзялйцца [дзьдзя] зак.,
-Яецца, -Яемся, -яецеся,
-яюцца і пааддзёльвацца
пааддзялёць [дзьдзя] зак.,
-Яю, -яеш, -яе, -яюць і
пааддзёльваць
па-аджарску прысл,
пааджываць зак., -ёе, -вем,
-аеце, -йюць
пааджынёцца зак., -бемся,
«аецеся, -бюцца
пааджынёць зак., -аю, -аеш,
-йе, -4юць
паадзначаны і паадзначваны

паадзцачаць і паадзначваць

зак., адпаведна -ёю, -асш,
-4е, -аюць; -аю, -асш, -ае,

гаюць

паадзываць зак., -4ю, -аеш,
-йс, -бюць
паадзяваны

паадзявацца

зак.,,

-аецца,

-демся, -йасцеся, -4юцца
паадзяваць зак., -4ю, -4сш,
-де, -дюць
паадказваць [тк] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паадкалўпліваны і паадка-

лўпвацы [тк] разм,

ся, -аешся [сься], -аецца,

паадкалўпліваць і паадкалўпваць [тк] раза, зак.,
для абодвух -аю, -асш,

паадгінацца і паадгібацца
зак., для абодвух -аецца,

-ас, -аюць
паадкаркбўвацца [тк] зак.,
-аецца, -аюцца
паадкаркбўваць [тк] зак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
паадкаеваны [тк]

-аюцца
паадгарбджваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
-дюцца

паадгінаць

і

паадгібаць

зак, дал абодвух
-беш, -4е, -йюць

-аю,

паадгладжваны
паадгладжвацца зак., -аецца, -аюцца
паадгладжваць зак.,
-аю,
“аеш, -ас, -аюць
паадгпіваць зак., -4е, “юць

паадкаевацца

-аецца, -аюцца

[тк]

зак.,

паадкасваць [тк] зак., -аю,

-асш, -ас, -аюць
паадкіданы і паадкідваны
[тк]

паадкідацца і паадкідвацца
[тк] зак., адпаведна -бец-

ца, -ёемся, -йецеся, -бюц-

ца; -аецца, -аемся, -аецося, -аюцца
паадкідаць і паадкідваць
[тн] зак., адпаведна -аю,

-аеш, -е, -бюць; гаю,
-аеш, -ае, “аюць
паадкладаны і паадкзадва-

ны [ткл]
паадкладацьі паадкладваць
[ткл] зак., адпаведна -аю,

-деш,-ёе, юць: -аю, -асш,
-ае, -аюць
паадклёйваны [ткл]
паадклёйвацца [ткл] зак.,
-аецца, -аюцца
паадклёйваць [ткл] зах.,
-аію, -асш, -ае, -аюць
паадкблваны (тк]
паадкблвацца

[тк]

паадкбпвацца

[тк]

зак.,

-аецца, -аюцца
паадкблваць [тк] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-аецца, -аюцца

зак “У

паадкбпваць [тк] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паадкбрулівацца [тк] зак,
-аецца, -аюцца
паадкбрмліваць

[тк]

зак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
паадкбчвацца [тк] разя,
зак., -аецца, -аюцца
паадкбчваць [тк] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

паадкбшваць [тк] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

паадкрўчваны [ткр]

паадкручвацца [ткр] зак,
-аецца, -аюцца
паадкручваць [ткр] зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паадкрываны [ткр]
паадкрывацца [ткр] зак,
“ецца, -бемся, -дсцсся,
гаюцца
зак.,
паадкрываць [ткр]
-4ю, -4еш, -4е, -дюць
паадкрбеліваць [ткр] [сьлі]
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
паадкуплйць і паадкўпліваць [тк] разм., зак., адпаведна -йю, -ясш, -яе,
яюць; -аю, -асш, -ае,

-аюць
паадкўсваны [тк]
паадкусваць [тк] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
паадзёжваць

-аю,

зак.,

-асш, -ае, -аюць

паадлёпліваны

паадлёбялівацца зак., -асцца,

-аюцца

паадлёпліваць зак.,
“аеш, -ае, -аюць

-аЮ,

паадліваны

,

паадліваёць зак., -аю, -асш,
,
-ае, -дюць
паадліпаць зак., -ёе, -аюць
паадлічваны
паадлічнаць зак., -аю, -аеш,

гас, -аюць

паадходаваць-

абз

паадломліваны

А
А
А

паадабмліваныі паадлбмваны
паадлбмлівацца і паадлбмвацца зак., для

абодвух

гасцца, -аюцца
паадабмліваць і паадабмваць зак., для абодвух
-аю, -аеш, -ас, -аюць
паадаўпліваны
паадаўплівацца разх., зак.,
-асцпа, -аюцца
паадаўпліваць разхм., зак.,
гаю, -асш, -ас, -аюць
паадаўчвацца зак., -асмея,
гаецсся, -аюцца
паадлўчваць зак., -аю, -асш,
-ас, “аюць
паадлятаць зак., -йс, -аем,
-4еце, -4юць

паадмарбжваны
паадмарбваць зак.,
гаеш, -ас, -аюць
паадмёпьваць

зак.,

-аю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паадмёрвацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і паадмяраць

паадміраць зак., -ае, -4юць
паадмотваны
паадмбтвацца зак., -аецца,

-аюцца

паадмбтваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

паадмбчваны
паадмбчвацьзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

паадмывёны

паадмывёцца зак., -аецца,
-бемся, -ёецеся, -бюццда
паадмываць зак., -4ю, -ёеш,
-ае, -ёюць
паадмыканы

паадмыкацца зак., -ёецца,
-бюцца.
паадмыкаць зак., -819, -аеш,
-4е, -ёюць
паадмяраць зак., -аю, -беш,
-бе, -бюць, часцей паадмёрваць
-ёе,
Зак.,
паадмярзёць
-дюць
паадмятаны
паадмятаць зак, -4, -аеш,
-ае, -бюць

паадпёквацца разх., зак.,
[сься],
-аешся
гаюся,

-аецца, -аюдца
пааднімацца зак.,
-аюцца

-аецца,

паадпімёць зак., -аю, -аеш,
-ае, юць
-бшу,
зак,
паадиёсіць
-бсіш, -бсіць, «сяць; паадпось
паадпадйць [ти] зак., -ёе,
“юць
паадпайваць [тп] (адпаяць
у многіх месцах) зак,
-аю, -асіп, -ас, -аюць
паадпальваны [тп]
паадиальваць [тп] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

зак., -йе,
паадпаўзаць [тп]
М
-йем, -аеце, “юць і паадмибўзваць
паадпілбўваны [ти]
[ти]
паадпілбўваць

зак.,

гаю, -асш, -ас, -аюць

паадпісваць [тп] разх., зак.,

гаю, -асш, -ас, -аюць

паадпіхёны і наадпіхвацы

[ти] разм,
паадпіхаць і паадпіхваць
[тп] разм., зак., адпаведпа -бо, -асш, -ае, -аюць;
-аю, -асш, -ас, -аюць
паадплятацца [111] зак.,
-асцца, -аюцца
зак.,
[тпл]
паадплятаць
-а10, -йеш, -ас, -аюць
паадпбрваны [тп]
захк.,
[тп]
паадибрвацца
-аецца, -аюцца

паадпбрваць [тп] зак., -аю,

-аеш,-ае, -аюць
пааднибўзваць [тп] зак., -ае,
-асм, -аеце, -аюць, часцей
паадпаўзаць

паадпраганы [тпр]
[тпр]
паадпрагацца

зак.,

-децца, -дюцца
паадпрагаць [тпр] зак., -аю,
-беш, -8е, -4юць
паадпраўляцца [тар] зак.,

-Яецца, -Яюцца
паадпраўлёць [тар] зак.,
-яю, яеш, -Яе, -яюць
паадпрбшвацца [тпр] зак.,

-аемся, -аецеся, -аюцца

паадпусканы [1и]

паадпускаць [тп] вак, -аю,
-беш, -ёе, -аюць

паадрабляць зак., -йю, -яеш,

-Яе, -Яюць
паадразёныі паадрэзваны
паадразаць зак, -аёю, -деш,
-де, -йюцьі паадрэзваць
паадракацца гак, -аецца,
-дсмея, -децеся, “аюцца
паадрастаць зак., -4е, -аюць

паадрываны
паадрывёцца зак., -аецца,
-аюдца,
паадрывёць зак., -бю, -аеш,
-4е, -йюць
паадрэзваны часцей паадразаны
паадрэзваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей паадразаць
паадсаджваць [тс] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

зак.,
[те]
паадсёйвацца
-асцца, -аемся, -аецеся,
“аюцца, часцей паадсявацца

паадсёйваць [тс] зак., -аю,

гаеш, -ас, -аюць, часцей
паадсяваць
паадекакваць ё паадскокваць (тск] зак., для абодвух

-ас,

-асм,

-аеце,

гаюць
паадскрабіны і паадскрэб-

вапы [тскр]
паадскрабаць і паадсерэбваць [(тскр] зак., адпавед-

на -йю, -аеш, -ае, -аюць;
-аю, -асш, -ас, -аюць
паадсбоўвапы [тс]
зак.,
[тс]
паадебўвацца
-асцца, -аемся, -асцеся,
гаюцца

паадсбўваць [тс] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
зак.
[тст]
паадставёць
“таб, -таём, -таяцё, -таюць
паадстаўляны [тст]
зак.,
[тс1]
паадстаўляць
-Яю, -Ясш, -Яе, -Яюць
паадсылёны [те]
паадеылаць [тс] зак., -40,

-аеш, -йе, -аюць
паадсыпёны [тс]

паадсыпацца [зс] зак., (да
сыпаць, адсыпаць) -аецца, -4юцца; да, спаць, адсыпацца) гаемся, -аецеся,

-бюцца
паадсыпаць

[те] зак., -ёю,

-деш, -ае, -аюць
паадсыхёны [тс]

зак., -ёе,

паадсыхёць [1е]

-а4юць
пааделвацца [тс] зак., -ёец-

ца, -аемся, -йецеся, -йюцца і паадсёйвацца
паадсяваць [тс] зак., -аю,

-деш, -йе, -аюць і паад-

сёйваць
паадсякёны [те]
паадсякёць [тс]

зак., -ёю,

-деш, -йе, -4юць
паадсялйцца [тс] зак. -Яецца, -яемся, -яецеся, -Яюцца

паадтаваць і паадтайваць
[тт] зак, адпаведна паад-

таб, -аюць; -ае, -аюць

паадтбптваны [11]

[тт] зак.,
паадтбптвацца
-аецца, -аюцца
паадтбптваць [тт] зак., -аю,
-аош, -ае, -аюць

паадтбчвацца [тт] зак., -аец-

ца, -аюцца

паадтбчваць [тт] зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
паадтыканы [17]

разм.,
[тч]
паадтыкацца
гак., -бецца, -дюцца
паадтыкёць [тт] зак., -ёю,
-беш, -йе, -аюць
паадхіліны [тх]
паадхілйцца і паадхіпацца

[тх] зак., адпаведна -яецца, -Яемся, -ясцеся, -Яюцца: -бсцца, -аемея, -асце-

ся, --бюцца
паадхіляць ёі

паадхіцаць

паадхбджваць

[тх]

[тх] зак., адпаведна -ю,
-ясш, -яЯе, -Яюць; -4ю,
-деш, -йс, -4юць

-аю, -асш, -ае, -аюць

зак,

паасобцы

аба

паадходзіць

А
А
А

зак.,
“дзіце,

[1х]
паадхбдзіць
“дзім,
-дзіць,
-дзяць,

дзіць

[цьцьві]

,
ць
зі
-д
,
к.
за
ь
ц
і
з
д
б
х
ы
д
а
а
п
“дзім, -дзіце, гдзяць і па-

зак.,

адхбдзіць

,
к.
за
]
к
д
а
[
,
ь
ц
а
ж
д
з
я
д'
а
а
п
-ае, -аем, -деце, -дюць.

паадцінёць [цьці] зак., -аю,

-деш, -ае, -4юць

пааяывёць разм., зак, -ае,

паадцірёць [цьці] зак., -4ю,

-дем, -аеце, -ёюць
па-азербайдагйпеку прыса.
-ёюся,
зак.
паазірацца
-аецца,
(сься],
-бешся
-аюцца

зак.,

-й4ю, -аеш, -йе, -бюць

паадцягваны [цьця]
зак.,
паадцягваць [цьця]
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
[чч]
паадчапайцца
-яецца, глюцца, часцей
паадчбплівацца
паадчапайць [чч] зак., -Яю,

па-азійцку прыс,
пааклёйваны часцей паабклёйвапы

пааклёйваць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць, часцей пааб-

каёбйваць
паакбиваны часцей
кблваны

-Яеш, -яе, -яюць, часцей

паадчэпліваць
паадчыпяЯны [чч]

-аецеся,

паадчынйць [чч] зак., -Яю,

-Яеш, -яе, -Яюць
[чч] зак.,
паадчышчёцца
-асцца, -йюцца
паадчышчёць чч] вак., -аю,
-4еш, -бе, -Аюць
[чч]

паакрывёцца зак.,
-бемся, -аецеся,

зак.,

зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць і паадчапаяць

паадшпільваны і паадшпіляпы [тп]
паадшпільвацца і паадшпі-

па-апглійску

паапёрвацца

адпаведна

-ае, -аюць
паапладзіраваць зак., -рую,

“руеш, -руе, “руюць

пааплываць зак. -4е, -аюць
паапбўзваць зак., -ае, -аюці,
часцей паапаўзаць

-“аюц-

ца; -яецца, -йюцца

паапрананы
лаапранёцца зак.,

паад-

-асцца,

-аецсся, -аюцца

ведна

-аюць;
“яюць

[тішч] зак., адпа-

-аю,

-яю,

-аеш,

-яеш,

па-адыгёйску прысл.

-демся,

паапрапёць зак., -4ю, -деш,
“ае, “ёюць
паапусканы

паадшчэпліваць і паадшча-

пайць

-аецца,

паапісваць зак., -аю, -аеш,

пайны [11ч]

зак.,

захк.,

гаюцца
наапісваны

паадшчэпліваны і паадшча-

(тшч]

прыся.

часцей паабпальвацца
паапальваць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць, часцей паабпальваць
-яю,
паапараніняць зак,
-яеш, -Яе, -яюць
паапаўзаць зак., -ае, -аюць
і наапоўзваць

па -аю, -аёш, -ае, -аюць;
-Яяю, -яеш, -Яо, -яюць
паадшруббўваны [ттр]
паадшруббўвацца
[1тр]
зак., -аецца, -аюцца
паадшруббўваць [тр] зак.,
“аю, -асц, -ас, -аюць
паадштурхваны [тшт]
паадштурхваць (т7шт] зак.,
-аію, -асш, -ае, -аюць
паадшукваны [тш]
паадшукваць [71] зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
і

-аюцца,

паападёць зак., -ёе, -ёюць
паапальвацца зак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца,

ляцца (тшп] зак., адпаведна
-аецца,
-аюцца;
-яецца, -яюцца
паадшпільваць і паадшпіляць [тшп] зак., адпавед-

паадшчэплівацца

-4ецца,

часцей паабкрывацца,
паакрывёць зак., -4ю, -беш,
-4е, -бюць, часцей паабкрываць
па-актбрску прысл.
паакўчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
па-албанску прыся,
па-амерыкёпску прыся.

ляцца

[чч]

часцей

-аюцца,

кбпваць

гаецца, -аюцца і паадчап-

шчапляцца

-аемся,

паабкбпвацца
паакбпваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей пааб-

да, -йюцца

паадчэпліваць

пааб-

паакбпвацца зак.,

паадчынйцца [чч] зак., -яец-

паадчэплівацца

,

“дзяцца

“де, -аюць

-деш, -е, -аюць
паадцісканы [цьці]
[цьці]
паадціскёць

зак.,

,
ся
це
зі
-д
я,
мс
зі
-д
а,
цц
зі
-д

паадыхд-

часцей

паадцвітаць

паадыхбддзіцца разм.,

паапуекёцца зак, -4ецца,
-бемся, -аецеся, -аюцца

-ае,

-яе,
'

паапускёць зак., -ё, -асш,
-4е, -аюць
паапуханы

паапухёць зак., -ае, -аем,
-4еце, -бюць
паапірсііваны
паапыреквацца зак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца
паапырекваць
зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паапякапы
паапякёцца

-ёецца,

зак.,

-бемся, -аецеся, -аюцца

паапякёць зак., -ёю, -асш,
-4е, -бюць
па-апякўнску прысл.

па--арабску [пск] прысл.
паараны і павбрапы,

паарёць зак., “рЎ, “рэш, -ра,
“ром, -рацё, -руць
падркушна прысл.

пайркушиты

па-арлінаму прысл.
па-армёйску прысл.
па-армяпску прысл.
паартыкульна прыся.

паартикульны
паарфаваны
паарфавёць зак., паарфуўю,
«ўеш,-ўе, “ўюць
паарыгінальнічаць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
паарыштбўваны
паарыштбўваць зак., -аю,
гаеш, -ае, аюць
паасаджваны
паасаджвацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

па-асёпняму [цьця] прысі.
па-асецінску прыс.
пааскрабаны і пааскрэбваны, лаабскрабаны, паабсірэбваны

пааскрабаць і пааекрэбваць
зак., адпаведна -аю, -ёеш,

-йе, “.Дюць: -аю, -аеш, -ае,
“аюць і паабекрабёць, паабекрэбваць

пааскубаныі нааскуўбвапы,

паабскубаны, паабскўбваны
пааскубаць і пааекўбваць
зак., адпаведна -дю, -аеш,
-ае, -аюць; -аю, -асш, -ас,
гаюць і паабекубаць, па-

абекўбваць
паасмальвацца захк., -асцца,
-аемся, -аецеся, -аюцца,
часцей паабемальвацца
-аю,
зак.
паасмальваць
“аеш, -ае, гаюць,

часцей

паабемальваць
паасмбльваны часцей паабсмбльваны
паасмбльвацца зак., -аецца,
гаюцца, часцей паабембльвацца
-аю,
саст, -ае, -аюць, часцей
паабембльваць
паасббку [пк] і паасббна
паасмбльваць

Зак.

прыса.
паасббнаець [сьць] -цю
паасббпік уст, -ка, -ку, -каў
пааеббпы

Аб5

паасоўвацца

пабелачны

аа

паасбувацца

захк.,

-асцца,

-аюцца
пааставацца зак., паастаёцца, паастаёмся, -аяцёся, аюцца
паастрўгваны часцей паабстрўгваны

паастрўгваць
“асш, -ас,

-аю,

зак.,

часцей

-аюць,

паабстругваць
паастрыганы часцей паабстрыгапы

пааетрыгаць зак., -йю, -4сш,

-де, -аюць, часцей пааб-

етрыгаць
паастўджваць

зак.,

-аю,

-асш,-ае, -аюць
паастываць зак., -йе, -дюць
паагушваны
паасуўшваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паасыпёіцы часцей паабеыпаны
паасыпацца зак., -аецца,
аюцца, часцей паабсыпацца
паасыпаць зак., -аю, -аеш,

падхкаць разм., зак., -аю,

-асш, -ас, -аюць

паахрыпёць

зак.,

-ёеце, “юць

-4е, -бем,

паацірацца разх., зак., -4юся, -4ешся [сься], -аецца,

“юцца
паацярэбліваны часцей паабцярэбліваны
паацярэбліваць
-асш, -ае,

зак.,

-аюць,

-аю,

часцей

паабцярэбліваць
паачуньваць зак., -ае, -аем,
-аецё, -аюць
паачышчёны часцей паабчышчаны
паачышчаёцца зак., -аецца,
-дсмся, -аецеся, -аюцца,

часцей паабчышчацца
паачышчацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -бюць, часцей, паабчышчаць
паачэсваць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць, часцей паабчзеваць
захк., -аю,
паашалёўваць
-гаеш, -ае,

-аюць,

часцей

-4е, -аюць, часцей паабсыпаць
паасядаць зак.,
-деце, -йюць
паатрасапы і паатрэеваны,
паабтрасйны, паабтрэеваны
паатрасацца звак., -ёецца,

паабшалёўваць
паашмбргвацца разм., зак.,
-аецца, -аюцца, часцей
паабшмбргвацца
паашмбргваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей паабшмбргваць
па-ашуканску прысл.

паатрэсвацца, паабтраеацца, паабтрэевацца
паатрасаць зак., -4ю, -деш,
-де, -йюць і паатрэеваць,
паабтрасёць, паабтр5еваць
паатрўчваны

паашчаджаць

-аемся, -асцеся, -бюцца і

паашчаджаны

зак,

-аю,

-аеш, -ёе, -аюць
пабабахаць разлм., зак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць
пабабіць уст.,, зак.,

-блю,

-біш, -біць, -бяць

паатручваць зак., -аю, -асш,

па-бабеку [пск] прыс.
пабавіцца разм., зак., -баўлюся, -бавішся [сься],

паатры-

віўся, -бавілася, -ліся; па-

паатручвацца зак.,

“аецца,

-асмся, -аецеся, -аюцца

-ас, -аюць
паатрымліваць

і

“бавіцца, -бавяцца; паба-

пабалаваць зак., пабалую,
-луеш, -луе, -луюць
пабалакаць разх., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пабалбатаць раз., зак., пабалбачў, пабалббчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
па-балгареку прысл.
пабалсць зак., -ліць, -ляць

па-бальшавіцку прысл,

пабаляваць зак., пабалібю,
-люсш, -ліюе, -лі9юць
пабацкставаць гак., -тўю,
-тўсш, -тўс, -туюць
па-банку карт., прысл.
пабарабаніць зак., -цию, -піш,
-піць, “пяць

пабаразніць [зьпі] зак., па-

баразпію,
пабарбзпіш,
гніць, -пім, -піцо, -няць

пабарапаваны
пабаранаваць зак., -нўю,
ліўеш, -пўе, -нўюць
пабарвавёць і пабарвбвець
зак., абпаведна -бю, -ёсш,

-бе, -ёюць; -ею, -ееш, -ее,
:
-еюць

пабардцца зак., пабарўся,
пабдрашся [сься], -рацца,

амся, -рацеся, -руцца
па арбць зак., пабару, паббраш, -ра, -рам, -раце,

“руць

зак.,
пабарукацца разм.
[сься],
-бюся, -ёешся
-Яецца, “аюцца

пабатальённа прысл.
пабатальённы
па-бацькоўску прысл.
пабачаны
-чуся,
зак.,
пабачыцца
“чышся

[сься],

-чыцца,

-чацца
пабачыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
пабачнне [пьпе] (спатканне) разм., -нні

баўся
пабавіць разм., зак., -баў, “бёвіш, -бавіць, -ба“вяць; пабавіў, -бавіла,
-лі; пабаў
пабагацёць зак., -бю, -ёеш,

пабачэнне [ньце]: да пабачэння
па-башкірску прысл.
па-баявбму прысл.
пабайцца захк., пабаюся, па-

паатрэсванычасцей паатрасаны

пабадзёраць зак., -аю, -аеш,

паатрэевацца зак.,

пабадзёцца разм., зак, -яюся, -Яешся [сься], -яецца,

пабаяўся, -Ялася, -яліся;
паббйся
пабёгаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць; (стаць цель-

мбўваць зак.,, для абодвух

-аю, -асш, -ае, -аюць
паатрэпвацца зак., -аецца,
-аюцца

паатрэпвацьзак., -аю, -асш,

-ае, аюць

-аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца,
часцей паатрасацца

паатрэсвацьзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць, часцей паатра-

саць

па-аўстралійску прысл,
па-аўстрыйску прысл.
па-афрыканску прысл.
пайхаць разя., зак., -аю,
-асш, -ас, “аюць
-аецца,
паахінацца зак.,
-демся, -аецеся, -йюцца і
паабхіпацца
паахінаць зак, -4ю, -аеш,
-4е, -бюць і паабхінаць
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-6е, “ёюць

-ае, -аюць

баішся [айісься], -аіцца,

-вімся,

-аіцёся,

-аяцца;

“яюцца
пабажыцца зак., -кўся, па-

най) -ае, -аюць
паббгласць [сьць] гім. тэг,

-кымся, -кыцёся, -жацца
пабайвацца пезак., -аюся,
-асшся [сься], гаецца,
гаюцца, часцей пабойвацца

пабёглы

ббжышся [сься], -кыцца,

пабайчЭць разм., зак., -9ю,
-бош, -8е, -Эюць
па-баксёрску прысл.
пабалавацца зак., -луюся,
-лусшся [сься], -луецца,
-луюцца

-цю

паббгчы [хч] зак., пабягў,

пабяжіаш, гкЫць, -кымМ,

пабежыцё, пабягуць; пабёг, пабёгла, -лі; пабяжы
пабедаваць гак., пабядўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць
пабёл -лу, -ле, часцей пабёблка
па-беларуску прысл.
пабёлачны

пабубпіць
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паббі [ойі] -бяў
паббішча [ойі]

і

-чаў
паббйвацца незак., -аюся,
-аецца,
гаешся [сься],
гаюцца і пабайвацца
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-ае,
незак.,
паббльваць
-аюць
паббльшацне [пьпе] -нпі
паббльшапы

паббльшацьзак., -ас, -аюць;

паббльпай і паббльшыц-

па-бірмапеку прысл.

ца
паббльшванне [пьпе] -нні

пабіты
пабіцца зак., -б'юся, -б'бш,
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-б
“білася, -ліся; пабіся
пабіць зак., -б', -б'ёш, -б'ё,
-б'ём, -б'яцё, -бтюць; пабіў, -біла, -лі; пабі
паблёжка [шк] разм., кцы
[шц], -жак
паблажліва прысл.
паблажлівасць [сьць] -цю
паблажлівы
паблажэлы
паблажэць зак., -5ю, -Зеш,
-бе, -Зюць

паббльшвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

паббльшваць

кезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паббльшыцца зак., -пыцца,

шацца, часцей паббльшаць
-шу,
зак.,
паббльшыць

-пшыш, -шыць, -шаць; паббльш
паббрнік -ка, -ку, -каў
паббры-раў, адз. пабор, -рУ,
-ры
па-ббеку прысл., часцей паббжаеку
пабоўтаны
паббўтацца зак., (аб вадкас-

па-блазенску прысл.

паблазнаваць разм. зак,
-яўю, -няўеш, -нўе -пўюць

ці) -аецца, -аюцца; (у вадзе) разм., -аюся, -аешся
[сься], -асдца, -аюцца

паблакітнець зак., -ее, еюць
паблёкнуць зак., -пу, -пеш,
-пе, -нуць; паблёк, шаблёкла, -лі, часцей шпаблякнуць

паббўтаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аю,
хезак.,
паббўтваць
-аеш, -ае, -аюць
пабочны
пабрадзіць зак., (пабыць у
стане браджэння) пабрб-дзіць; (пракласці брады;
пахадзіць) пабрад:ку, пабрбдзіш, -дзіць -дзяць;
пабрадзі

паблізу прысл, прыназ. і
пбблізу, пббліз
пабліскаць зак., -ае, -аюць
паблісквание [пьпе] -шпі
-ае,
кнезак.,
пабліскваць
-аюць
“чыць,
зах,
паблішчаць
-ч4Аць
паблудзіць зак., паблудзку,
пабаўдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
паблукаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць
пабліятаны
паблітацца зак. -асцца,
-аюцца
паблытаць зак., -аю, -асш,
-ае, “аюць

пабрадзяжыць зак., -жу,
экыш, -жыць, -жаць
пабразгатаць і пабразгацёць
[з выбухн. г] зак., адпаведна -гачу, пабразгб-

-заш,

пабляднёлы

пабляднёць зак., -бю, -беш,
-ёа, -бюць

пабляклы
паблякнуць зак., -пу, -пеш,
сне, -иўць; пабляк, паблякла, -лі ў паблёкнуць
пабаймкаць разм., зак., -аю

“аеш, -ас, -аюць

-чы, -ч

'

падляяць зак., -ляё, -ляюць

-ча,

-чам,

-чаце,

-чуць; пабразгачы; -гачу,
ггапіш,-гаціць, -гацім, -гаціцё, -гацяць; пабразгаці
пабразгаць [з выбухн. г]

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

пабразгванне [з выбугт. г]
[пьне] -нні
пабразгваць [з выбухі. г]
незак., -аю, -аеш, -ас,
-аюць
зак,
пабразджаць [дж]
даў, -даыш, “дажыць,
-джыМм, -ДЫЦе, -джаць

па-бразільску прысл.
пабракавёны і пабракбваны

пабракаваць зак., “кулю, -нў-

еш, -кўе, -кўюць

-зўю,

гак.,

пабраизаваць

-зуеш, -зуе, -зуюць
пабранзавёць, зак,

-веш, -бе, -бюць
пабраны

зак.,
пабратацца
[сься],
-гасшся

гаюцца
па-братияму,

-бю,

-аюся,
-аецца,

па-братэрску

прыся., часцей па-брацку
зак.

пабрахаць

-брэша,

“брэшаш,
шуць

-брашу,

-брэ-

пабрацім -ма, -ме, -маў

пабрацімскі

пабрацімства -ве
па-брацку прысл. і па-братняму, па-братэрску
пабрацца зак., тпабяруся,

-рэшся

-рбмся,

[сься],

-рэцца,
на-

паберацёся,

бярўцца
пабраць зак., пабярў, -рЭш,
-рэ, -рбм. паберацб па-

бярўць

пабрбспець [сьпе] зак., -ее,
-еюць
пабруджаны
пабрудзіцца зак.,

-дзіцца,

-дзяцца

пабрўдзіць зак., -да:у, -дзіш,
-дзіць, -Дзяць

пабрукаваныі пабрукбваны
зак., -кўю,
пабрукаваць
-кўеш, -кўе, -куюць
пабрыгадна прысл.
пабрыгадны
пабрыдчэлы [чч]
пабрыдчЭць чч] зак. -5ю,
-Зеш, -5е, -Эюць
пабрыкёцца зак.,

-йЮсЯ,
-аецца,

аешся [сься],
-тоцца
пабрыкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пабрыкаць зак., -4ю, -йсш,
-де, -Аюць
пабрикваць разм.,

незак,
гаю, -асш, -ас, -аюць
пабрындаць раз, зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пабрыпкацьраз.м., зак., -аю,
-асш,-аес, -аюць
пабрысці

[сьпі]

па-

зак.

брыдў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дуць

пабрыты
пабрацца зак., “люся, -лешся [сься], -ясцца, -ыюцца

пабриць

,

зак.,

-ыю,

ыс,

гыб, -нюць; пабрыў, гыла,

лялі; пабрый
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-ае, -аюць
пабубніць разм., зак. -пю,
ліш, -ніць,
-няць

-иім, “Інце,

пабудаваны

аб?

паварочаны

ААА

пабудаваныі пабудбваны
пабудавацца зак., пабудўюся, -ўсшся [сься], -ўецца,
-ўюцца

пабудаваць Зак.,

-ўсш, -ўе, -ўюць

пабудую,

пабуджальнік кніжн., -ка,
-ку, -каў

пабуджальны кніжн.
пабўджаны
пабуджаць кніжн., пезак.,
-4ю, -йеш, -йе, -4юць
пабуджёние [цьце] кніжн.
ні, -нняў

па-будзённаму прысл.
-дзіце, -дзяць

-дак

[75]

-дды

[пд],

пабудбва -бве, -бў
пабудбваны сё пабудаваны
пабузаваныразл.
пабузаваць разм., зак., пабузўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
пабуішёпне [цьце] -ині
пабуйнёць зак., -ёс, “ёюць
пабуксаваць зак., -суе, -сўпабунтавацца. разхм.,

зак.,

-тўецца, -туюдца

пабунтаваць зак., -тўю, -тўсш, -туе, -туюць
пабурапыразл.
па-бурацкупрыся.
пабуркаваць зак., -кўю,-ку-

сш, -кўе, ўюць

разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пабурлёчыць уст., зак.,

“чыш, -чыць, -чаць

“чу,

пабурліць зак., гліць, “ляць

пабурчаць зак., -чў, -чыш,

-чЫцЬ, -чым, “чыц, -чаць

пабуршцца разм., зак., па-

бўрыцца, -бўрацца

пабурыць, разм., зак., пабуру, пабўрыш, -рыць, -раць
пабурэлы
пабурбнне [ньпе] -нпі
пабурэць зак., -Эе, -5юць
пабўхаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пабушавёць зак., пабушую,
“ўеш, “ўе, “ўюць
пабуяпіць зак., -пю, -піш,
-піць, “няць

пабуяць зак., -яе, -яюць
пабываць зак., -4ю, -беш,
“ас, -дюць
па-былбму прысл.

пабіиўка -ыўцы, -ывак

пабыць зак., пабуду, -дзеш,

-дзе, -дуць; пабы
бы, пабы-

ла, -ло, -лі; пабудзь
пабягўшкі: па пабягушках

пабядзіт тэх., -іту, -іце
паблдзітавы

пабядпёць зак., -бю, -сеш,
-бе, -бюць
пабялблы
108

бёліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
пабяляцыразм.
пава -ве, паваў

павабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць; паваб

павабна ў павабліва прысл.
павабнасць [сьць] -дю
павага -азе
павагацца захк., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -бюцца

павагаць

зак., -4ю, -аеш,

-йе, -Аюць

павадзіць зак., паваджу, паводзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
павадка [тк] -дды: [цц],
-дак
павадкбвы [тк]
павадбк -дкёа [тк] , -дЕў,
-дкбў

павадыр -ра, -рў, -роў

юць
пабунтаваны раз».

пабўркваць

-лімея, -ліцося, -ляцца
пабяліць зак., пабяліюю, па-

павабны г паваблівы

пабудзіць зак, пабуджу,
пабудзіш, -дзіць, -дзім,

пабудка

пабялёць зак, -бю, -беш,
бе,6юць
пабяліцца зак., пабяліся,
пабёблішся [сься], -ліцца,

павалаводзіць

разм., зак.,

“дку, -дзіш, -дзіць, -дДзяць
павалачі зак., павалаку,

павалачэш, -45, -чбм, -ча-

цё, павалакуць; павалок,
павалакла, -лб, -лі; павалачы
павалачися зак., (цягнуцца

волака.м)
павалачэцца,
павалакуцца; (ісці з цяжкасцю) разм., павалаку-

ся, павалачэшся [сься],
“цца, -чбмся, -чацёся,
павалакўцца

павалачыцца

разлм.,

зак.,

павалачўся, павалбчышся
[сься], -чыцца, -чымся,
“чыцсся, -чацца; павалачыўся, -ылася, -ыліся
павалачиць зак., павалачу,
павалбочыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць; павалачіяў,
павалачыла, -лі
павалены
паваліцца зак., павалібся,
павалішся [сься], -ліццда,
“лімся, -ліцеся, -ляцца

паваліць зак.,

(прымусіць

упасці; зваліць усю воў-

павадырка -рды, -рак
па-ваённаму прысл.
паважанне [ньне] -нні

паваліш,
павалю,
ну)
-ліць, -лім, -ліце, -ляць;

паважаны
паважаны

ліць, “ляць

паважацца гезак., -бецца,
-аюцца
паважаць лезак., -4ю, еш,
-йе, -дюць

паваждацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

паважліва прысл.
паважліваець [сьць]
паважлівы

паважа прысл.
паважнасць [сьць] -цю
паважнёць разм. зак., -6ю,
-беш, -бе, -ёюць
паважнічаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паважны
паважчэць [шч] разм., зак.,
бю, -бош, -5е, -Зюць
павёжыцца
зак.,
-жуся,
-жышеся [сься], -жыцца,
-жацца
паважыць зак., -ку, -кыш,

-жыць, -жаць
павазіцца зак.,,

,
паважуся,

павозішся [сься], -зіцца,
-вімся, -зіцеся, -зяцца

павазіць зак., паважу, павбзіш, -зіць, -зім, -зіце,
-зяць
па-вайсковаму прысл.
паваксавіпы разм.
зак.,
павакеавіць разм.,
-сўю, -сўсш, -сўе, -еўюць
павал -лу, -ле

павалаводзіцца разл., зак.,
-джуся, -дзішея [сься],
“дзіцца, -дзяцца

(пайсці натоўпам) пава-

павалбка -бцы
павалбчаны
павалтўзіцца зак., -ўжуся,
-ўзішся [сься], -ўзіцца,
-ўзяцца
-ўжу,
зак,
павалтўзіць
эўзіш, -ўзіць, -ўзяць
павальна прысл.
павальпёй прысл.
павальнёйшы
павальны
павалэндацца разм., зак.,
[сься],
-аешся
-гаюся,
-аецца, -аюцца
паваляны
-ЯЮСЯ,
зак,
паваляцца
[сься], -яецца,
-Яешся
-яюцца

павалйць зак., -яю, -яЯсш,
-Яе, -Яюць

павацдраваць

зах,

-рую,

-руеш, -руе, -рўюць
паваражиць зак., паваражу, паварбжыш, -кыць,
-ліым, зкыце, -жаць
паварапы
па-варварску прысл.
паваркатаць зак., паваркбча, -чуць
паварбт -бту, -бце, -бтаў

паварбтка -тцы [цц], -так
паварбтліва прысл.

паварбтлівасць [сьць] -дю
паварбтлівы

паварбтпасць [сьць] -цо
паварбтиы
паварбчапы
павардчацца зак.,
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паварбчвацца лезак., -аюся,
гасшся

-аецца,

[сься],

-аюцца
-аю,
паварбчваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
павартаваць зак. “тўю, -зў,
еш,-туе, ўюць
паварухиўцца зак,

“нуся,

ліёшся [сься], “нёцца,
-пёмся, гляцёся, “аўцца
паварухнўць гак., “аў, -нёш,
16, нём, пяце, -аўць
паварўшаны

паварўшвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
паварўшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паварушацца зак., паварупаварўшышея
шуўся,

[сься],шыцца, -шымся,

“шыцёся, -шацца
паварушыць зак., паварушу, паварўшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
паварчўк разм, -ка, -ку,
-коў.

павариха -исе, -ЫХ
паварыцца зак., паварыц-

ца, -рацца

паварыць зак., павару, паварыш, -рыць, -рым, -рыце, “раць
паварлвацца зак. павар”ююся, -бешся [сься], -юецца, зоюцца

павар'яваць зак., павар'юю,
-юеш, -юе, -оюць

павар'яцёць зак., -ёем,

”
абе-

це, -бюць

па-ваў'яцку прысл.
паваскаваныі паваскдваны
паваскаваць зак., -кўю, -нў-

еш,-кўе, гиўюць
павастрасябвіць зак., -бўлю, -бвіш, -овіць, -бвяць
павастрыць зак., павастру,
павбстрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
павастрэць захк., -Зе, -зюць
па-вашаму прысл.
павашчиць зак.,

павашчў,

павбшчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
паваяваць
зак.,
паваюю,

абеш, -юс, зоюць
павёдаміцьзак., -млю, -міш,
“міць, -мяць; павёдамі

паведамлённе [пьпе] -нні,
ляў
паведамлены
паведамляльнік -ка, -ку,
“каў
паведамляльніца -ды, -ц
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павёдаць зак., гаю, -аеш,
-ас, -аюць
павбдзены
павёзены
павёзці [сьці] зак., павязў,
-зёш, -зё, -зём, павезяцё,
,
а
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павбзлі [зьлі]; павязі
павёйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павёк прысл.
павёка -ку, -каў
павелічальніе -ка, -ку, -каў
павелічальны
павелічэнне [ньце] -пні,
-нняў

па-венгёрску прысл.
паверадзіцца зак., паверапавярэдзішся
джўся,
[сься], -дзіцца, -дзімея,
-дзіцеся, -дзяцца і павя-

рЭдзіцца

паверадзіць

зак.

павера-дзіць,

джу, павярёдзіш,

-дзім, -дзіце, -дзяць і па-

вярэдзіць
павёраныназ.
павёрачны,
павёр'е -рі [рёі], -р'яў

павёрка -рцы, -рак
павёрнуты
павёрсе прысл.
павёрх -рха, -рсе, -рхаў
павёрх прысл., прыназ.
павёрхавасць [сьць]
павёрхавы
павёрхневы
павёрхвя -пі, -няў
павёрыць зак., -ру, -рыш,

“рыць, -раць
павёсіцца
зак.,
-ёсітся
-ёсяцца.

,
-ёшуся,

[сься], -ёсіцца,

павёсіць зак., -ёшу, -ёсіш,
-ёсіць, -ёсяць

павеславацьзак., павяслую,

зўеш, -ўс, -ўюць

па-вееснавбму прысл.
павёстка -тцы [с"ц], -так
павёсці [сьці] зак., павя-

ду, -дзёш, гдзе, “дзём, паведзяцё, павядўць; павёў,
павяла, -лб, -лі; павядзі
павёсціся [сьці] захк., (адбыцца; стаць прывычным)
павядзёцца;
павялося;
(пладзіцца-- пра жывёлін). павядзёцца, “дуцца;

павёўся, павялёся, -адся,

“ліся; (пачаць сябраваць)

разм., павядуся, -дзёшся
[сься], -дзёцца, -дзёмся,
паведзяцёся, павядўуцца

павееялёлы
павесялёць згак., -бю, -ёеш,
-бе, -бюць
павесяліцца

зак.,

павеся-

люся, павясёлішся [сься],

-ліцца,

-ляцца

“лімся,

-ліцеся,

павесяліць зак.. павесялі,
павясёліш, “ліць, -лім, гі.

це, -ляць

павёт гіст., -бта, -ёце, -стаў
павбтка -тцы Іа], “так,
часцей навёець

па-в'етнамску прысл.
павётра -ры
паветраабмён -ну, -пе
паветрааддзёльнік [дзьдзе]
гім., тэж, -ка, -ку, -каў

паветраапбрны тэг.
паветраахаладніальнік тэж,
-ка, -ку, -каў

паветраахаладаійльпы
паветраачыцчальнік тэг,
-ка, -ку, -каў
паветраачышчальвы
паветраббйны ваен.
паветравбд -да, -дзе, -даў

паветравбз горн., -за, -зе,
-заў
паветрадуўка тэг., “ўўцы,
-ўвак
паветрадуўўны
паветраёмістасць
[сьць]
-цю

паветразабеспячэнне [сьпя]

[пьпе] -ппі
паветразаббрнік -ка,
-каў
паветразаббрны
паветразббрнік -ка,-ку,
паветралячэние [цьне]
паветрамёр фіз., -ра,
“раў
паветранагнятальны
паветранагравальнік
-ка, -ку, “каў
паветрапагравальны

-ку,

-каў
-нві
-ры,
тэх.,

павбтрана-дэейнтны ваён.

павбтрана- каемічны [сьмі]
павётрана- кісларбдны
павбтрана-марскі
павётрана-пазёмны
павётрана-плазменны
[зьме]
павётрана-ракётны
павётрана-рэактыўны
паветранепранпікальны
павстранёены
павётраны
павстрападагравальнік 7э2.,
-ка, -ку, -каў
павстрападаграванне
[ньне] -ніі
павстрападббны фіз.
паветранлавальнік -ка, -ку,

“каў

паветраплавальны
паветраплёванне
-шші
паветраправбд

“дзе, -даў

[пьпе]

тэг,

паветраправодиы
паветрапранікальнасць
[сьць] -цю

павстрапрапікільны
паветраразмеркавальпік
[зьме] -ка, -ку, -каў

“да,
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павстраразмеркавальны

павыводзжаны

аа

павстраразмеркавальны
[зьме]
паветраўлоўнікае., -ка, -ку,
-каў
павёў павёву, -пе, -ваў
павёўны
павёць “ццю [цьцю],

-цей

і -цяў і паветка
павсчарэць зак., -3е; -Эла
павёшанне [пьне] -нні
павешаны
павёшаць разх., зак., -аю,
-асш,-ае, -аюць
павёяць зак., (усё правеяць,
веяць некаторы час) -ёю,
-беш, -бе, -ёюць; (пра вецер; абдаць павевам) -ёе,
-ёюць
павіваны аб..
павівацца кезак., -аецца,
-аюцца
павіваць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць
павідла -ле
павіднёць зак., -ёе; -ёла
павільваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павільгатнёлы
-ёе,
Зак.,
павільгатнёць
-ёюць
павільён -на, -не, -наў
павільённы
павілясты абл.
павіляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
павінен
павініцца і павінаваціцца
адпаведна
зак.,
разм.,
“нюся, “пішся [сься], “іцца, -пімся, -ніцёся, -няц“вёцішся
-вачуся,
ца;
[сься], -ваціцца, -вацяцца
павіннасць [сьць] -цю, -цей
павіншаваны
-піўю,
павіншаваць зак,

-шўсш, -шуе, -шуюць

павіны (які мае

адносіны

да павы)
павісаць незак., -ёю, -деш,
-йе, -аюць

павіеёць зак., павішу, павісіш, -сім, -сіцё, -сяць

павіскванне

[пьне]

-нні,

-нпяў
павіскваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
павіслы
павіснуць зак., -ну, -неш
[сьпе], -не, -пуць; павіс,
павісла, -лі [сьлі]

павітацца зак., -4юся, -дешся [сься], -Зецца, -Яюцца

павітаць зак.
-ёе, ёюць

-ёю,

-деш,

павітўха (павівальная бабка) уст., -ўсе, гух; бат,
-ўсе
павітўхавыбат.
павітухавыя бат., каз.
павіты
павіхляць разм., зак., -яю,
-Яеш, -йе, -Яюць

павіцца зак., паўёцца, паўюцца; павіўся, павілася,
-пбся, -ліся

плавіць зак. паўю, паўёш,
паў, паўём, паўяцё, паўюць; павіў, павіла, -ло,
-лі; паві
павішчаць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чам, -чыцб, -чаць
павіян заал., -ца, -не, -наў

паводдаль прысл., прыназ.
павёддзе

[дзьдзе]

-ддзі

павбджваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць
павбдзіны -н
паводзіцца разм.,
“дзіцца; -дзілася

павбдзіць

-аю,
пезак.,

незак,

-джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць; паводзь

павбдка

-дцы

[тк]

[ца],

-дак

паводкавы [тк]
павбдле прыназ.

павбзачны прыхм., наз.
павбзка [ск] -зцы [сц], -зак
павбйкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павойпік (жгут з тонкіх галін; памітка) -ка, -ку,
-каў; бат., -ку
па-вблатаўску прысл.
Павдлжа н., Павблжы
павблжескі [лшск]
павблі прысл.
павольна прысл.
павбльнасць [сьць] -цю
павбльны
павбрапы ў паараны
павбетраны
па-вбсьмае прысл.

па-вбўчаму

і

па-вбўчы

прысл.
павбхкаць разл., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць

павўдзіць зак., -джу, -дзіш,
“дзіць, -дзяць; павудзі
павўжапы
павужаць незак., -аю, -ёеш,
-де, -аюць
па-вужачаму і па-вужачы
прысл.

павужние [ньпе] -нні
павузёць г павўзіцца зак.,
адпаведна -ёе, -ёюць; -зіцца, -зяцца

павўзіць зак, -ўжу, -ўзіш,

-ўзіць, -ўзяць; павўзь
павўк -ка, -ку, -коў
павукападбблы

павукападббныя заал., наз.

павукбвы і павучыны
павуціна -пе, -

павуціпавы
павуціністы

павуцінка -нды, -нак
павуцінне [пьпо] -ппі
павуцінны
павучальна прыся,

павучальнасць [сьць] -цю
павучальны
павучанне [ньпе] -нпі, -шшяў

павучацца незак.,
-аюцца

-асцца,

павучаць незак, -аю, -деш,
“с, -дюць
па-вучаёўску прыса,
павучок -чка, -чкў, -чыбў
павучыны часцей павукбвы
павучыцца зак., павучуся,

павучышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
павучиць зак., павучу, павучыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць

па вушы прысл,
павыбсльваны
павыбёльвацца зак., -асцца,

гаюцца
павыбёбльваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
павыбіваны
павыбівацца зак., -аецца,
-аюцца
павыбіваць зак., -аю, -аеш,
-йе, -дюць
павыбіраны
павыбірацца зак., -аемся,
-аецеся, -ёюцца
павыбіраць зак., -4ю, -аеш,
-йе, -аюць
павыблитвацца гак., -асмся,
-аецёся, -аюцца
павыблытваць
зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
павыбрукбўваць зак.,

-аю,

-аеш,-ае, -аюць
павыбрываны
павыбрывацца зак., -демся,
-йецсся, -аюцца
-ёю,
зак.,
павыбрываць
-йеш, -йае, -ёюць
павыбягаць зак., -ае, -аем,
-деце, -йюць
павывалакаць і павывалакваць разм., зак., адпаведна -ёю, -аеш, -ёе, -ёюць;
гаю, -аеш, -ае, -зюць
павывальваны
павывальвацца зак., -аецца,
“аемся, -аецеся, -аюдца
-аю,
зак.,
павывальваць
-аеп, -ае, -аюць
павыварваны
павыварвацца зак., -асцца,
гаюцца
павыварваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павывардчваны
павыварбчвацца зак., -аецца, -асмся, -асцеся, -аюцца
зак., -аю,
павыварбчваць
-асш, -ас, -аюць
павывёшваны
-аю,
зак.,
павывёшваць
-асш, -ас, -аюць
гаю,
зак.,
павывіпчваць
-аегш, -ае, -аюць
павывіхваць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
павывбоджаны

павыкусвапы
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павывбдзіцца зак., -дзіцца,
“дзяцца

павывбдзіць

зак,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
павывбзіць зак, -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
павывбрваны
павывбрвацца зак., -аедца,
-аюцца
павыворваць зак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
зак.,
.,
зі
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а
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ы
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б
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-аю, -аеш, -ае, -аюць
павывучваны
павывучвацца зак., -аецца,
гаемся, -аецеся, -аюцца

павывўчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
павыгаблёўваны
павыгаблёўвацца зак., -аецца, -аюцца
павыгаблёўваць зак.,

-аю,

-аеш -ае, -аюць

павыгадбўвацца разм., зак.,

-аецца, -аемся, -аецеся,
-аюцца
павыгадбўваць разм., ак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыганяны
павыганяць зак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
павыгараёць і павыгарваць
зак., адпаведна -ёе, -ёюць;

-ае, -аюць
павыгарбджваць разл., зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыгінацца зак., “аецца,
-аюцца
павыгінаць зак., -4ю, -аеш,
-ёе, -йюць
павыгладяівапы

павыгладзжвацца зак., -аецца, -аюцца
павыгладжваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
павыгдртваны
павыгортваць

зак.,

-аю,

-4е, “аюць
павыгруяганы

павыгруж ацца зак., -аецца,
-аемся, -асцеся, -бюцца
павыгружаць зак.,
-аю,
-бсш, -4е, -4юць
павыгр ызаны

павыгрызаць зак., -а, -ёеш,
-4е, -ёюць
павыдавацьзак., павыдаю,
-аёш, -аё, -аём, -аяце,

“аюць; павыдаваў, “вала,

-валі; павыдавай
-ает, -ас, -аюць

-аю,

павыдзёўбваны

павыдзёўбваць зак.,
-аепі, -ае, -аюць
павыдзімёпы разм.

павыклёейваны

-яе, “яюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
павыдўшваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

павыкбнваць зак., -аю, -аеш,

зак., адпаведна -Яю, -яеш,

павыдыгаць [з, выбутн, 2]

разх., зак., “алю, -аеш, -4е,
-йюць
павыдыхаць разм., зак., -8е,
-юць
павыжываць зак., -4е, -аем,
-беце, -4юць
павыжыпнёны
павыжынаць зак., -4ю, -аеш,
-йс, -4юць
павызваляцца зак., -яецца,
-яемся, Яецеся, “яюцца

павызваляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
зак.,
павызпачаць разм.,
-бю, -беш, -ёе, -ёюць
павызўбліваны

павызублівацца зак., -аецца,

-аюцца
павызубліваць

-аю,

зах.,

-аеш, -ае, -аюць
павызываць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
павыказваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыкалўпліваныі павыкалўпваны

павыкалупліваць і павыкалўпваць зак., для абодвух

-аеш, -ае, -аюць
павыграбапы
павыграбацца зак., -ёсцца,
-дюпца
павыграбаць зак., -аю, -аеш,

пашыдаткбўваць зак.,
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-4ю, -4сш, -4с, -йюць
,
павыдзіраны
павыдзірацца зак., -аецца,
-дюцца
павыдзіраць вак., -бю, -аеш,
-4е, -йюць
павыдзьмўхваны разл.
павыдзьмуўхваць разл., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыдумайць і павыдўмліваць, вавыдўмваць рагм.,

-аю,

-аю, -асш, -ае, -аюць
зак., -яю,
павыкарацяць
-Яеш, -Яо, -яюць
лавыкарчбўвапы
павыкарчоўваць зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
павыкасбўваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
павыкачваць

разх.,

зак.,

-аію, -асш, -ае, -аюць
павыкідйпы і павыкідваны

павыкідацца і павыкідвацца
зак., адпаведна -децца,
-йсмся, -йецсея, -йюцца;

-асцца,
-аюцца

-асмся,

павыкідаць ў

-аецеся,

павыкідваць

зак., адпаведна -ёю, -аеш,
-де, -дюць; -аю, -асш, -ае,
-аюць
павыкінаць зак., -4с, -йюць

павыкладйць зак,
-беш, -4е, -4юць
павыкладпаны
павыкладваць зак.,
-асш, -ае, “аюць

-аю,
-аю,

павыклёйваць

зак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
павыклікаць зак., -4ю, -беш,
-4е, -йюць
павыключаны
павыключацца зак., -аецца,

-аюцца
павыключаць, зак.,
-аеш, -йе, -ёюць

-ёю,

павыкблваны
павыкблваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

гае, -аюць
павыкбпваны
павыкбпваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыкбрмліваны
павыкбрмліваць зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
павыкоўваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
павыкбўзваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыкбчваныразл.
павыкбчвацца разл.,

зак.,

-аецца, -аюцца

павыкдчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

павыкбшваны
павыкбшваць

-аю,
зак.,
-аеш, -ае, -аюць
павыкрадапыі павыкрадвапы
павыкрадаць і павыкрёд-

ваць зак., адпаведна -аю,

-деш, -ае, -аюць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыкрасёць зак., -б1о, -асш,
-йс, -йюць
павыкрбйваны
зак., -аю,
павыкрбйваць
-асш, -ае, -аюць
павыкрўчваны
павыкручвацца зак., -аецца,
гаюцца
зак., -аю,
павыкручваць
гаеш, -ае, -аюць
,
павыкрываны
-аю,
зак,
павыкрывёць
-бсш, -4е, ёюць
павыкрімшваны

павыкрышвацца зак., -аец-

ца, -аюцца
павыкрыишваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павыкреліваны [сьлі]
павыкрэсліваць [сьлі] зак»
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыкўльвапиыраза.
павыкўльвацца разм., зак»

-асцца, -асмся, -асцёся,
-аюцца
павыкўльваць разм., Зае»
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыкупяйць,

зак,

-ЯЮ,

-Ясш,-яе, -яюцДь
павыкўрваць зак., -аю, -аёші,
-ае, -аюць
павыкўсваны

ат

павыкусваць

павыпяканы

АХ

павыкўсваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павылазіць зак., -зіць, -зім,
-зіце, -зяць

павылёжвацца зак., -аецца,
-аемся, -асцеся, -аюцца
павылёнліваны

павылёбпліваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павылёчваны

павылёчвацца зак., -асмся,
“аецеся, -аюцца

павылёчваць зак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
павыліваны
павылівацца зак., -ёецца,
гаюцца
павыліваць зак., -4ю, -аеш,
-йс, -4юць

павылізваныразм.
зак.,
павылізвацца разм,
“аемся, -асцеся, -аюцца
павылізваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
павылічваны

павылічаць

павылічваць і

зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
павылбмліваны ё павылбм-

ваны

павылбмлівацца і павылбмвацца зак., для абодвух

-аецца, -аюцца
павылбмліваць і
ваць зак,

павылбмабодвух

для

-аю, -аеш, -ае, -аюць
павылоўліваны
павылбўліваць

зак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
павыдузваныразм.

павылўзвацца разм.,

зак.,

-деце, -аюць
павымазваны

павымазвацца зак., -аецца,
-аемся, -асцеся, -аюцца
павымазвацьзанк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павымакаць зак., -ае, -аем,
зак,

-аеш, -ае, -аюць
павымйны разм.

павыміраць разх., зак., -ае,

-аю,

павыпісваць зак., -аю, -агш,
-ае, -аюць
павыпіханы ёі павыпіхваны
павыпіхаць і павыпіхваць

зак., адпаведна -аю, -аеш,
-4с, -4юць; -аю, -асш, -ае,
гаюць
павыплакваць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
павыплачваны

-дем, -асце, -4юць
павымдочваны
павымбчваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
павымбшчваны

павынлаёчваць
зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
павыплёўваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
павыплываць згак., -ае, -аем,

-демся, -аецеся, -аюцца
павымывёць зак., -4Ю, -аеші,

-деце, -аюць
павыплохвацца разх., зак.,
-аецца, -зюцца
павыплюбхваць разх., зак.,
гаю, -аец, -ае, -аюць
зак.,
павыцлятаць разлм.,
-йю, -деш, -ае, -аюць
павыпблвапы
павыпблваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

павымбіцчваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
павымывёны
павымывацца гак., -аецца,

-4е, -йюць

павымяраць зак., -аю, -аеш,
-йе, -4юць
павымярзаёць зак., -ёе, -ёюць
павымятаны
павымятаць зак., -4ю, -аеш,
-49, -ёюць
зак.,
-ёю,
павынішчаць
-ёеш, -ае, -4юць
павынёсіць зак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -бсяць
павыняньчваць

зак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
павыпадаць зак., -4е, -а4юць
павыпалбскваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павыпальвапы
павыпальвацца зак., -аецца,

-аюцца

павыпальваць

-аецца, -аемся, -аецеся,
-аюцца
зак.
павылузваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павылўпліваныразм.
павылўплівацца раз.., зак.,
-аецца, -аюцца
павылупліваць разлм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павылучаць зак., -аю, -аеш,
-йе, -аюць
павыялўшчваны
павыяўшчвацца зак., -аецца, -аюцца
павылўшчваць зак, гаю,
гаеш, -ае, -аюць
павылягаць зак., -4е, -4юць
павылятаць зак., -а0, -асм,

-деце, -4юць
павымалбчваць

павымёцца разм., зак., -Аецца, -4юцца
павымёць разлм., зак., -аю,
аеш, “ае, -аюць; павымаў, -мала, -малі; павымай
павымёцьвапы
павымёньваць зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць

зак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
павыпампбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павыпарваны
павыпарвацца зак., -аецца,

-аюцца
павыпарваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павыпасвацца разл., зак.,
-аецда, -аюцца
зЗак.,
павыпасваць разм.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
павыпаўзаць зак., -ёе, -аем,
-деце, -аюць і павыпбўзваць
павыпіваны
павыціваць зак., -йю, -аеш,
-4е, -ўюць
павыпілбўвапы
павыпілоўваць зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
павыпіпапы

павыпінацца разл.,
“аецца, -дюцца

зак.,

павыпінаць зак., -4, -аеш,
-4с, -юць
павыпіраць разм., зак., -4ю,
-деш, -ае, -4юць
павыпіевапы
павыпісвацца захк., -асцца,
гасмся, -асцеся, -аюцца

павыпбрваны разл.
павыпбрваць

разм,

зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыпбўзваць зак., -ае, -аем,
-аеце, -аюць,

часцей

па-

выпаўзаць
павыправаджваць

разм.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
павыпраганы
павыпрагацца зак., -аюцца
павыпрагацьзак., -ёю, -аеш,
-йе, -дюць
павыпраебўвацца разл., захк.,
-аецца, -аюцца.
павыпраебўваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыпраўляны
зак., -яю,
павыпраўляЯць
-Яеш, -яе, -Яюць
павыпрбетваны

павыпрбствацца зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
павыпрбстваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павыпусканы
-4ю,
зак.,
павыпускаць

-4еш, -йе, -4юць
павыпўчваны
павыпучвацца зак., -аецца,

-аюцца
зак.,
павыпўчваць разм.,
-ае, -аем, -асце, -аюць

павыпыльваны
-аю,
павыпыльваць зак.,
гасш, -ае, -аюдь
павыпіярхваць разх., зак.,
-ае, -аюць
-аю,
Зак.,
павыпытваць
-аеш, -ас, -аюць
павыпэцкваны разл.
павыпбцквацца разх., зак.,
-асцца, -аемся, -асцеся,
“аюцца
павыпэЭцкваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыцякапы

ат?

павыпякаць

павыпякаць захк., -4ю, -йеш,
-4е, -4юць
павыраблйны
-яю,
павырабляць зак,

-Ясш, -Яе, -Яюць
павыразаныі лавырэзваны
павыразёцца зак. -бецца,
-бюццаі павырэзвацца
павыразёць зак., -йю, -аеш,
-бе, -аюць і павырэзваць
павыракёцца разм, ака
-бемся, -йецеся, “ёюцца
павырастаць зак., -ае, -аем,
-деце, “юць
павыратбўвацца разм., зае.,
гаемся, -аецёеся, -аюцца
павыратбўваць разм., зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

плавыраўнбўвацца занк., -аец-

ца, -аюцца
павыраўнбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павырашаць зак, -ёю, -йсш,
-ае, -аюць
павырбшчваць

-аю,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
павыручёць разм., зак., -ёю,
-деш, -йе, -ёюць
,

павырывёпы

-аецца,

паварывёцца зак.,

-Ясмся, -аецеся, “яюцца
павырываць зак., -ёю, -беш,
-йс, -бюць
павырэзваны часцей павы-

разаны
павырззвацца зак., “аецца,
-аюцца, часцей

павыра-

звацца

павырэзваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей павыразаць
павысгаджваны
павысадзжвацца зак.,

-аец-

ца, -аёмея, -аецеся, -аюцца
павысёаджваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
нпавысвідроўваны [сьві]
павысвідрб ўваць [сьві] зак.,

-аю, -асш, -ас, -аюць
павысёджваць
зак.,
-ае,
-аюць
павысёрбваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павысіцца зак.,
-ытуся,
лясішся [сься], -мсіцца,
-нсяцца
павысіць зак., жяшу, -ясіш,
“сіць, -ИСЯць
павысцакваць зак., -ас, -агм,
-аеце, -аюць і павыскбкваць
павыскальвацца зак.,

-аец-

ца, -асмся, -аецеся, -аюцца
павыскальваць і павыскаляць зак., адпаведна -аю,
-яю,
-асш, -ае, -аюць;
“яеш, -яс, -Яюць
павыскаляцца зак.,

-Ясшся
-гяюцца

лавыцярушваць

[сься],

-Яюся,

-яецца,

павыскбкваць

разм., Зак

,
ь
ц
ю
а
,
е
ц
е
а
,
м
е
а
-ае,
часцей павыскакваць
павыскрабёны і павыскр5бвапы
павыскрабаць ў павыскрёб-

ваць зак. адпаведна -дю,

-деш, -4е, -ёюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
а
в
б
ў
к
с
ы
в
а
ы
п
п
і
ё
б
у
к
с
ы
в
па
ны
павыскубаць і

павыскўб-

ваць зак., адпаведна -84ю,

-4еш, -4е, -бюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
павысмальвацы разм.
павысмальваць разх., зак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
павысмбктваны раз.
павысмбктваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыебўвацца зак.,

-аецца,

гаемся, -аецеся, -аюцца

павысбўваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

павыспяваць [сьпя]
-ёе, -ёюць
павыстаўляны
зак.,
павыстаўляць
-Яеш, -яе, -тюць

зак.,

-яю,

павыстрбчваны кравец.
павыстрбчваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
павыстрўгваны
-аю,
павыстругваць зак.
-аеш, -ас, -аюць
чавыстрыганы
-4ю,
зак.,
павыстрыгаць
-деш, -йе, -4юць
павыстўджваць зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
павыступаць зак., -йе, -4юць
павысуджваць зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
павысўшваны
павыеўшвацца зак., -аецца,
-аемся, -асцеся, -аюцца
павысўшваць

захк.,

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
павыесціланы сьці]
зак.,
павысцілйць [сьці]
-49, -4сш, -ае, -аюць

павысылапы
павысылёаць зак., -Аю, -4сш,
-4е, -бюць
павысыпапы
павысыпйцца зак., (да

вы-

сыпацца) -ёецца, -йюцца;
(да выспацца)
-асмся,

-аецеся, -йюцца

павысыпаць зак., -4Ю, -аеш,

-йс, -фюць
павысыхаць зак., -ас, -асм,

-асце, -4юць
павысядаць зак., (пра валасы) -йе, -4юць; (высадзіцца) -дсм, -аеце, -аюць
гнавысякапы
павыеякаць зак., -аю, -йсш,
-йе, “юць
павыеяляпы

павысяляцца

-яецца,

зак.,

гЯсмся, -яецсея, -яюцца

павысяляць зак., -Яю, -Ясиші,
-Яе, -яюць
павытбптваны

-аю,

зак.,
павытбптваць
гаеш, -ае, -аюць
павытбчваны

павытбчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
павытрасёны і павытрэсваны
павытрасацца і павытрэсвацца

-бёецца,

зак,

адпаведна

-аюцца;

-аецца,

-аюцца
павытрасёць і павытрэсваць
зак., адпаведна -дю, -беш,

ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
павытупайцца і павытуўплівацца

зёак.,

адпаведна

-яецца, -яюцца; -аецца,

гаюцца
павытупайць і павытуплі-

ваць зак, адпаведна -яю,

-Яеш, -яе, -яюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак.
павытўрваць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павіятчык [чч] гіст., -ка,
-ку, -каў

павытырканы

павытыркацца і павытырквацца разл,зак., адпавебна -асцца, -аемся, -аецеся,
-аюцца; -аецца, -аемся,
-аецеся, -аюцца

павытыркаць разм., зак,
-419, -ёсш, -ае, -4юць
павыхваляцца разм., зак.
[сься],
-ясшся
яюся,
-яецца, -Яюцца
павыхбдзіць зак., -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць
зак.,
[цьві]
павыцвітаць
гае, -4юць
павыціраны

павыцірацца зак., -ёсцца,
гдемся, -аецеся, -аюцца

павыцірйць зак., -4ю, -асш,
-4е, -дюць
павыцісканы
павыціскацца разх.,
-йсцца, -йюцца

зак.,

павыціскаць зак., -йю, -4еш,

-йс, “юць
павяць зак., -ышю, -ыиеш,
-ле, -ыюць
павыцэдзжваны
павыцэдзжвацца зак., -аецца,
гаюцца
павыцэджваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

павыцягвапы

павыцягвацца зак., -аецца,
гасмся, -асцеся, -аюцца
павыцягваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
павыцякаць зак., -4е, -аюць
павыцярўшваць раз.м., зак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
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павыцярэбліваць зак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць
павыцяенйць [сьня] зак.,
-яю, -Яеш, -яЯё, -Яяюць
лавычышчаны
-49,
зак.,
павычышчаць
-деш, -йае, -4юць
павычэриваны
-аю,
зЗак.,
павычэриваць
-агш, -ае, -аюць
павычэрчваны
-аю,
павычэрчваць зак.
-аёш, -ае, -аюць
павычэсваны
павычэсвацца зак., -аецца,
“аюцца
павычЭсваць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
павышаны

павышарбўваны
павышарбўваць

зак.,

-асш, -ае, -аюць

павышацца

-ёешеся
-дюцца

-аю,

-аюся,

незак.,

[сься],

-аецца,

павышаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -Аюць

павышмбргваны разх.

павышмбргвацца разх., зак.,
-аецца, -аюцца
павышмобргваць разл., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
павыштўрхваны разм.
павыштурхваць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
павышўкваны
-аю,
зак.,
павышўкваць
-аеш, -ае, -аюць
павышчыпваны разм.
павышчыпваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

павышчэрбліваны і павышчарбляны
павышчэрблівацца і павы-

шчарбайцца зак., адпавед-

па -аецца, -аюцца; -яец-

ца, -Яюцца

павышчэрбліваць

і

павы-

шчарбаляць зак., адпавед-

на -аю, -аеш, -ае, -аюць;

-яю, -ясш, -яе, -Яюць
павышчэрваць разм., зак.,

-ае, -асм, -аеце, -аюць

павышываны

павышываёць зак., -4ю, -аеш,
-ае, -бюць

павышэлыразл.
павышбние [пьпе] -нпі

павышць зак. -Зю, -5сш,
е, -бюць
павыядёны
павыядёць зак., -ю, -аеш,
-бе, -бюць
павыязджаць, ркдяі]

зак.,

-4е, -дем, -деце, -йюць
павзиджаны
зак.
[цьдзі]
павэндзіціь
гджу, -дзіш ўпьдзі], гдзіць,
“дзяць; павэпдзь
павявённе [пьпо] -ппі
павяваць
павязаны

пезае., -ве, -мюць

павязаць вак., павяліў, павякаш, -ка, зкам, -ка-

це, -куць
павязачны
павязваць незак., -аю, “аеш,

гас, “аюць
павязка [ск] -зцы [сц], -зак
павялены
павяліць зак.,

-лю,

-ліш,

-ліць, “ляць
павялічаны
павялічванне [ньне] аші
павялічвацца лезак., -аецца, -аюцца
павялічваць лезак., -аю,
-аеш, -ае, -аіюць
павялічыцца зак., -чыцца,
-чацца
павялічыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
павйлы разм.

павянуць зак., -не, -нуць;
павяў, -яла, -ялі і павяць
павянчаны
-аюся,
зак.,
павянчацца
-аецца,
[сься],
-дешся
,
-аюцца
павянчаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць

павярнўцца зак., павярнуся, павёрнешся [сься],
гнецца, -немся, -нецеся,

,

“нуцца

павяриўць зак., павярну,
павёрнеш, -пе, -нем, -не-

де, -нуць

,

павярстёаць палігр., зак.
-4ю, -аеш, -ёе, -аюць
павяртацца разл., (вярнуцца) зак., -аемоя, -аецеся,

-аюцца;
незак.,

(паварочвацца)
-аешся
-аюся,

[сься], -ёецца, -ёюцца
павяртаць разм., (вярнуць

каго-, што-н.) зак., -аю,
-деш, -ас, -аюць; (паварочваць), незак. -бю, -ёеш,
-бе, -ёюць

павярхбўна прысл.

павярхбўнасць [сьць] -цю
павярхбўны
павярэдзіцца разм., зак.
-джуся, -дзіцсея [сься],
“дзіцца,

-дзяцца,

часцей

паверадзіцца
зак,
разм.,
павярэдзіць
-джу, -дзіш, -дзіць, -ДЗЯЦЬ,
часцей паверадзіць

па-вясбнняму [ньня] прысл.
па-вяскбваму прысл.
па-вяснбваму прысл.
павятбвы
павйцьзак., -Яла, -япуць;
павяў, -Яла, -ялі, часцей
павянуць
павячэраць зак., -аі, -асш,
-ае, -аюць
па-вячэрняму прысл.
пагабляваны і пагаблёваны
пагаблявацца зак., -лі9ецца,
-глююцца

пагаблявёць
зак.,
-ліою,
-моеш, -цое, -лююць

пагаварыць зак., пагавару,
пагаворыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
пагавёць захк., -бю, -беш, -бе,
-бюць
пагавбрваць і пагаварваць
незак., для абодвух -аю,
-асш, -ае, “аюць
пагада -дзе, -д
пагадаваны
пагадавацца зак.,

-дуемся,

-дўецеся, -дўюцца

пагадавёць зак., пагадуію,
гўеш, -ўе, “ўюць; пагадўй
пагадаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -дюць
пагаджальны
пагадяійцца пезак., -аюся,
-бешся
[сься],
-ёецца,
гаюцца
пагаджаць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -Яюць
пагадзінна прысл.
пагадзінцы

пагадзіцца зак., пагаджўся,

пагбдзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца

пагадзіць зак., пагаджу, пагбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
-нпі,
[ньне]
пагаднёнце
-пняў
пагадніцца зак., пагадию-

ся,

пагоднішся

-піцца,

-пімся,

[сься],

-ніцеся,

-няцца

пагадніць зак.. пагадню,
пагбдніш, -піць, -нім, -пі-

це, -пяць

пагаднйцца незак, -яЯюся,
“яешся [сься], -яецца,
яюцца
пагадбва прысл.
пагадбвы

пагазавацьразм. зак. пагазую, -ўеш, -ўе, -ўюць
пагаіцца [айі] разх., зак.,
пагбяцца

пагаіць [айі] зак. пагаю,
пагбіш (ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць
-аюся,
зак.,
пагайдацца
[сься], -аецца,
-бешся
гаюцца і пагойдацца
пагайдаць зак, -4ю, -ёсш,
-4е, -ёюць і пагойдаць

пагайсаць разм., зак., -ёю,
-йсш, -ае, -4юць, часцей
пагбйсаць

пагаладёць зах., -аю, -аеш,
,
-йе, -бюць
пагаласіць зак., пагалашу,
пагалбсіш, -сіць, -сім, -сі,
це, -сяць
пагалёць зак., -ёю, -ёсш,
-бо, -бем, -бсце, -сюць
пагалёкаць разлм., зак., -аю,
гасп, -ае, -аюць
пагаліцца абл., зак., -люся,

паглядаць

АТА

пагаліцца

ААА
глішся

[сься],

-ліцца,

,

“ляцца

пагаліцца зак., пагаліюся,
пагболішся (сься], -ліцца,

“лімся, -ліцеся, «ляцца
пагаліць зак., пагалю, пагбліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць

пагалбека -бсцы, -бсак

пагалоўе -ўі [ўйі]
пагалоўна прысл.
пагалёўны
пагаманіць разм, гак. пагамашд, пагамбніш, -піць,
-нім, -піце, -пяць
пагапа прысл.
паганарыцца зак, -рЎся,
“рышся [сься], -рыцца,
-рымся, грыдёся, -рацца
пагандлявёць зак., -люю,
-лібеш, -люе, -лююць
паганец разл., лаянк., -нца,

-пцду, -нцаў

разх.,
паганіцца
міцца, -пяцца

лезак.,

паганіць разлм., (пэцкаць,
ганіць) незак; (дрэнна

адазвацца.) зак., -ню, -ніш,
гніць, “няць
паганка -нцы, дак
паганскі разг.
паганства -ве
паганы

паганьбаваць зак, -оўю,
-бўепі, -буе, -бўюць

паганялка -лды, -лак
паганяты наз. ў пагбншчык

паганяцца разл., зак., -яюся, -Яешся [сься], -яецца,
-яЯюцца
паганяць (ганяць пекаторы
час; акучыць) зак.; (прымушаць ісці гутчэй), незак., -Яю, -Ясш, -Яе, -Яюць
пагаравёць зак., пагарўю,

“ўеш, -ўе, -ўюць

па-гарадскбму [цк] прысл.
пагарачыцца зак.,
-чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
“меся, -чыцёся, -чацца
пагарачэць зак., -5с, -зюць
пагарбаціцца разм., зак.
-ёціцца, -ацяцца

пагарбёць разм., зак, -ёю,
-беш, -бе, -бюць
пагарда -дзе
пагарджальна прысл.
пагарджальнасць
зю

[сьць]

пагарджальна

пагарджапне ([пьпе] -ші
пагарджаны
пагарджаць
пезак.,
-аю,
-бсш, -4е, “аюць

пагардліва прысл,
пагардлівасць [сьць] -цю
пагардлівы
пагарлапаніць і пагарлапіць
разу, гак.,

для

абодвух

-пю, -піп, -піць, -няць
пагариўцца” разм., зак., пагарпуся,
пагбрпешся

-немся,

[сься], -цецца,
-пецеся, -пуцца
пагартавацы

пагартавацца зак., -тўецца,

“туюцца

пагартаваць

зак.,

-тую, -тў-

еш, “тўе, -туюць,

пагартаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -бюць

зак.

разм.,

пагарцаваць

-уўю, -уўеш, -пўе, -цўю-9ць
е,

пагарчбць рагм., зак.,
,

юць

пагаршацца незак., -аецца,
-шюцца
пагаршёцьнезак, -ёю, -йеш,
-бе, -аюць
пагаршэнне [чьне] -ші ёі
пагбршанине
пагарэзаваць і пагаразіць,
пагарэзнічаць [зьпі] зак,
-зую,

адпаведна

-зуеш,

-зуе, зуюць; пагарэзаваў,
-ала, -алі; пагарэзуй; пагарэжу, пагарозіш, -зіць,
-зяць;пагарэзіў, -іла, -ілі;
пагарэзнічаю, -асш, -ае,
-аюць
пагарэлае каз.

пагарэлец

-льца,

-льцу,

-льцаў

пагарэлішча -чы, -ч ў -чаў
пагарэлы прых., наз.
пагарёць зак., -ру, “рыш,
“рыць, грам, -рыцё,-раць
пагаейание [льпе] -нні
пагасаць незак., -а9, -4юць
пагасіць зак., пагапіў, пагасіш, -сіць, -сім, -сіце,

-сяць

па-гаспадарску прысл.
пагаепадарыць зак., -ру,

“рыш, -рыць, -раць
пагасціць [сьці] г пагаецяваць [сьця] зак., адпаведпагосціш
на пагашчў,

[сьці], -ціць, -цім, -піце,

-цяць: пагасцібю, -юеш,
-юе, -бюць
пагатавацца зак., пагатусц-

ца, -ўюцца

,

пагатаваць зак., пагатўю,
-ўеш, -ўе, зўюць
пагатоў прысл.
пагаўкаць разм., зак., -аю,

-аепг, -ае, -аюць
пагаўкваць разл, пезак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
пезак.,

-асцца,

-дюцца
пагашаць пезак., -4ю, -йсш,
-4е, -аюць
пагацаше

-птняў

пагібельнаець [сьць] -цю

пагібельны
па-гігапцку прысл.
пагіцацыя кніжн., -ыі [ыйі]
пагіцуць зак., -не, -пем, -пе-

це, -нуць

пагладжаны

паглёдзжванне [пьне] -нні

пагладжваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пагладзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць

пагладчёць [чч] зак., -Эю,
-беш, -80, -Зюць
паглуміцца зак., паглумлюся, паглўмішся [сься],
гміцца,

-мімся,

-міцеся,

-мяцца

паглуміць

разм., зак., па-

глумлід, паглўміш, -міць,
-мім, -міце, -мяць
паглўхцуць разх., зак., -пем,
-цеце, -нуць; паглўхлі
паглушіяць зак., паглупіў,
паглушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
паглушэць зах., -5ю, -Зеш,
-бе, -бюць

паглыбёлы
паглыбёць зак., -ёе, -бюць
паглыбіцца зак., -блюся,
“бішся [сься], -біцца, -бяцца
пагліябіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

паглыблена прысл.
паглыібленаець [сьць] -цю

паглыблённе

]цьне]

-пні,

-ппяў

пагаелы
пагаснуць зак., -не [сьпе],
-нуць; пагас, пагасла, -лі
[сьлі]; пагаслі [сьпі]

пагашаны
пагапёцца

пагібель -ллаю [льлю]

[пьпе]

пагсктарпа прысл.

пагектариы
па-терёйеку прысл.

-ппі,

паглыблены
паглыбайцца незак., -Яюся,

-Ясшся

гяюцца

паглыбляць

-яецца,

[сься],

кезак.,

-ЯЮ,

-Ясш, -яе, -яюць

пагліябнік тэг., -ка, -ку, -каў
[сьць]
паглыпальпасць
спец., -цю
паглынальнік спец., -ка, -ку,
гкаў
паглынальны

паглынанне [нпьпе] -ппі

паглынацца хезак., -сецца,
-йюцца

паглынаць хезак., -4ю, -аетш»
-4е, -4юць
паглынўты
паглыцўцца

зак.,

-пёцца,

-іўцца

паглыпўць зак., гіу, -пёш,
-пб, -иём, -пяцё, -нўць
паглытаць зак., -аю, -асш,
-4е, -аюць
пагляд гдУ. -дзе, -даў, чае-

цей пбгляд
паглядйние і паглядвацие
[пьпе] для абодвух -ші

паглядаць і паглйдваць незак., адпаведна -йю, -аеш,

49, -йюць; -аю, -аеш, -ас,
гаюць

паглядзецца

пагрызці
зак.,

паглядзёцца

-Дўся,

“аеш, -ас, “аюць і пагай-

пагранічны

-дзішоя [сься], гдзіцца,
“дзімся, пагледзіцёся, паглядзяцца
,
паглядзёцьзак., -джу, -дзіш,
“дзіць, -дзім, пагледзіцё,
паглядзяць

сёць
пасдлены
пагён (наплечны знак) ваен., -па, -ие, -паў; (дарога) -пу, -це, паў
пагонны
.

пагранічча -чы
паграшійць зак., паграшу,
пагрэшыш, -цыць, -шым
'
-шыце, -шаць
пагроза -зе, -з
пагрбзліва [зьлі] прыса.

пагдяпцаваны

пагоншчык -ка, -ку, -каў,

пагрбзліваець [зьлі] [сьць]

пагпиаіць [айі] зак., пагиаю,

пагбрак -рка, -рку, -ркаў
пагбрачак -чка, -чку, -чкаў

-біце, -бяць
пагнёпы
пагнацца зак., паганюся, пагбопішся [сься], -піцца,
цімся, -піцеся, -няцца
пагнаць зак., пагапю, пагбпіш, -ціць, -нім, -піце,
-яць
-аюся,
зак.,
пагнёвацца

пагбрбіцца зак., -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца
пагбрблены
пагбркнуць зак., -не, -гуць;

паглянцавёць зак, ўю,
ўеш, -цўе, -цўюць

пагибіш [ойі], -біць, -бім,

-асшся

[сься],

-аецца,

гаюцца
пагвісці і пагніць зак., для
абодвух пагніб, юць; па-

гніў, пагпіла, -ло, -лі

пагносцы

пагнутаець [сьць] -цю
пагиўты

(зрабіцца
пагиўцца гак.,
наро ўным) -нёцца, -нўц(ад голаду) -пёмся,

няцёся, -нўцца
пагнўць зак., -ну, -нёш, -нё,
-нём, -няцё, -нўць

пагнібсіцца разх., зак., папагнюсішся
гпюшўся,
[сься], -сіцца, -сімся, -сі-

цеся, -сяцца

пагніёсіць разм., зак., Ппагнюшуў, пагнюсіш, -сіць,
-сім, -сіце, -сяць
пагбда -дзе
пагбджанаець [сьць] -цю
пагбджаны

пагбдзіцца

(распагоджвац-

ца) незак., -дзіцца;

-дзі-

лася
пагбдзіць (пра добрае панезак.
разм,
двор'е)
-дзіць; -дзіла
пагодлівы
пагбдна-кліматичны
пагбднены
пагбдны
пагбепы
-аюся,
зак.,
пагбйдацца

[сься], -асцца,
-аешся
-аюцца, часцей пагайдацца

пагойдаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей пагайдёць

пагбйдвацне

[пьце]

-нпі,

-нляў
пагойдвацца лпезак., -аіюся,
-аецца,
[сься],
-асшся
“аюцца
пагойдваць

лпезак.,

-аю,

-аеп, -ас, -аюць
пагбойсаць разл., зак.,

-аю,

часцей наганяты
пагбия -пі, -няў

пагбрк, -кла, -клі

па горла прысл.
[цьне]
пагбршанне
часцей пагаршбнне
пагбршаны

-нпі,

нагрбмлены

пагрбмны
пагрбмшчык -ка, -ку, -каў
пагрубёлиы
пагрубёць зак., -бію, -беш,

-ве, -ёюць
пагрубіяціць

зак.,

разх.,

-шо, -піш, -ніць, -няць

пагбршаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

пагбршванне [пьне] -ші
пагбршвацца хезак., -аецца,

-аюцца

незак., -аю,
пагбршваць
-аеш, -ае, -аюць
пагбршыцца зак., -шыцца,
-шацца
пагбршыць зак., -шу, -шыш,
-шыць, -шаць; пагбрш

пагбрыстасць [сьць] -цю
пагбрысты

пагбст уст., -ста, -сце [сьце],
-стаў
пагбцаць разлм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пагбдкацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
пагбцкаць разм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
пагбцквацца разх.,
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца

-цю
пагрбэлівы [зьлі]
пагрбзна прысл.
пагрбзны
пагрбм -му, -ме, -маў

незак.,
[сься],

пагражальна прысл.

,
пагражальны
-ёю,
незак.
пагражаць
-дспт, -йе, -йюць
пагражаючы
пагразіцца разм., зак. папагрбзішся
тражуся,

[сься], -зіцца, -зімся, -зіцеся, -зяцца
пагразіць зак., пагра, пагрбзіш, -зіць, -зім, -зіце,
-Зяць
па- грамадзяпеку прысл.
паграміць разм, зак. паграмлі, пагрбміш, -міць,
“мім, -міце, -мяць
(паггранічны
паграпатрад

атрад) гда, -дзе, -даў
(паграпічная
паграпахбва

ахбва) -во
паграпзастёва (пагранічная
застава) -ёве, -аў
паграпіць зак, паграшо,
паграпіш, -гіці» “пім, -підб, -ияць; пагран
паграпічнік -ка, -ку, -каў

па-грубійнеку прысл.
пагружаны
пагружацца кезак., -ёюся,
-аецца,

[сься],

-дешся
-аюцца

-аю,

незак,

пагружёць

-деш, -йе, -4юць

пагрузёць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -аюць

пагрўзачна- разгруўзачны
пагрўзачны

па-грузінеку прысл.

пагрузіцца зак., пагружў[сься],
ся, пагрўзішся
-зіцеся,

-зімся,

-зіцца,

-зяцца
пагрузіць

зак., пагружу,
пагрузіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць
пагрузка [ск] -зцы [ец],
-зак
разхм.,
пагрузнёць [зьне]
зак., -ёю, -беш, -ёс, -ёюць
(завязнуць)
пагрўзнуць

зак., -ну, -нет [зьне], -не,
-пуць; пагруз, пагрузла,
-лі зьлі]; пагрузні [зьні]

пагрўзчык [шч] спец., -ка,

-ку, -каў
пагрукатаць і пагрукацёць
разм.

зак.

адпаведна

пагрукачу, пагрукдчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць; пагрукатаў, -ала, -длі; папагрукачу,
грукачы;
-аціш, -аціць, -ацім., -аціцё,
“ацяць; пагрукацёў, -ёла,
-ёлі; пагрукаці
пагрукаць разх., зак., -аію,
-асш, -ас, -аюць
пагруўкванне [цьпе] разм.,
“ці, -ппяў
пагрўкваць разм, незак,
-аю, -аеп, -ас, -аюць
пагризваць

разм.,

незак.,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

пагріязены

пагрінзці [сьці] зак., пагры-

зу, -абш, -36, -зём, -зяцё,
-зўць; пагрыз, пагризла,
глі [зьлі]; пагрызі

пададзеты

алб

ААА
пагрызціея

пагрізціея [сьці] гак, пагрызуўся, -зёшся [сься],
-зёцца, -зёмея, -зяцёся,
-зўцца; пагрызся [сься],
пагрызлася, -ліся [зьлі];

,
пагрызіся
пагрымасцічаць [сьні] зак,
гаю, -аеш, -ае, аюць .,
пагримванне [пьие] -нпі

пагрымёць зак., -Мміць
пагрымліваць і пагрымваць
разлм., незак., для абодвух

-ае
пагрэбаваць зак., -бую, -бу-

,
еш, -буе, “буюць
пагрэбці [пц] зак., паграбу,
-бёш, -б6, -бём, -бяцё,

“буць; пагрбб, пагрЭбла,
пагрэЭблі
пагрёбціся [пд] разм., гак,
паграбўся, -бёшся [сься],
-бёцца,

-бёмся,

-бяцёся,

-бўпца; пагробся [пс], пагрэблася, пагрэбліся

пагрэты

пагрэцца зак., -Эюся, -зешся [сься], -Зецца, -зюцдца
пагрэць зак., -Зю, -зеш, -9е,

-Зюць
па-трэчаску прысл.

пагубіцца зак., пагубіцца,
пагўбімея, -біцеся, -бяцца, часцей пагубляцца

пагубіць зак., пагублю, па-

губіш, -біць, -бім, -біце,

-бяць

пагубляны
пагубляцца

зак.,

-яецца,

-Яемся, -Яецеся, -яюцца і

пагубіцца
пагубаяць зак., -яю, -яеш,

-Яе, -яюць
-яўлю,
зак.,
пагугнявіць
-явіш, -явіць, -Явяць
пагудзёць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць,
-дзім,
-дзіцё,

-дзяць; пагудзёў, -ёла,
-ёлі; пагудзі, часцей патусці
пагудка [тк], -дцы [цц],
-дак
пагукаць зак., -4ю, -аеш,
-бе, -аюць

пагўкваць разл., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пагўльваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пагультайпічацьі пагультаяваць, пагультаіць [айі]
разм., зак., адпаведна -аю,

пагусці [сьці] зак., пагуду,
гдзбш, -дзё, -дзём, -дзяце,
“дуць; пагуў, пагула, -ло,

-лі; пагудзі і пагудзёць

пагўтарыць зах., -ру, рыш,

,
-рыць, раць.
пагучёць зак., -чыць, -чаць

пагучиёць зак., -ёе, еюць
пагўшкацца разхл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

пагўшкаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пагўшкванне [ньне] разм.,
-нні, -нняў
пагўшквацца разм., незак.,
[сься],
-аешся
-гаюся,

-аецца, -аюцца

пагўшкваць

разм.

пнезак.,

гато, -аеш, -ае, -аюць
пагыркацца разж., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

пагыркаць разм., зак., -аю,

-аегш, -ае, -аюць
пагіиркваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пагэтуль прысл.
пад (пада-- у спалучэнні:
пада мпой) прыназ.
падабарбнны юр., наз.
падабацца незак., -ёюся,
[сься], -ёецца,
-дешся
-аюцца

падабаць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -ёюць
падабёд -ду, -дзе
падабёнства -ве
падабівёць зак., -аю, -аеш,
-ёе, -аюць
падабраны
падабрацца зак., падбяруся, -рэшся [сься], -рэцца,
“ромся, падберацёся, пад-

бяруцца;

падабраўся,

падабралася, -ліся
падабраць зак., падбяру,
“рэш, -рэ, -ром, падберацё, падбяруць; падабраў,
падабрала, -лі; падбярі
падабрэлы
падабраць зак, -5ю, сп,
-бе, -юць
падабудоўваць ' разм., зак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падабуць разм., зак., -ўю,

-ўсш, -ўе, -ўюць

падавальшчык -ка, -ку, -каў

падавальшчыца -цы, -ц

падавіць зак., падаўлю, падавіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць

падавбрвацьзак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
падавўчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
падавязваны

падавязваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
падагарваць і падагараць
зак., адпаведна -ае, -аюць;
-йе, -дюць
па-дагестанску прысл.
падаглядаць зак., -ёю, -ёеш,
-4е, “юць
падагнаны

падагнацца разх., зак., падгоніцца, -няцца
падагнаць зак. падганю,
падгбніш, -ніць, -цім, -піце, -няць
падагніваць зак., -ёе, -4юць
падагнўты
-нёцца,
падагиўцца зак.,
-яўцца
падагаўць захк., -ну, -пёш,
-нб, -нём, -няцё, -нўць
падёгра -ры

падагравальнік -ка, -ку, -каў
падагравальны
падагравённе [ньне] -нні
падагравацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
падаграваць незак,
-деш, -4е, -йюць
падёгрык разм., -ка, -ку,
-каў
разм, -чцы
падагрычка

[цц], -чак

падагрычны
падагрэты

падагрэў -Эву, -зве
падагрэўнытэг.
зак,
падагрэцца

Зешся

[сься],

-Зюся,

-Зецца,

-бюцца

падагрэць зак., -эю, -зеш,
-бе, ёюць

падагулены
падагуліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць; падагуль
падагўльванне [пьге] -ині,
“нияў

падагульвацца кезак., -асцца, -аюцца
падагульваць незах., гаю,
-асш, -ае, -аюць
падагульнёбнине [ньне] -нпі,

10Юю, -тасці, -тае, -таю-

падавапне [пьпе] -ншпі
падавёцца хезак., падаюся,
-абшся
[сься],
-аёцца,
-аёмся, -аяцёся, -аюцца

-алі;

пагультаю,

[айі],

-аіш

-ёіць, -аяць;

па-

падаваць
хезак.,.
пада,
-абш, -аё, -аём, -аяцё,

пагуляць

падагульняцца незак., -Яецца, -Яюцца
-яю,
незак.,
падагульняць
-ясш, -Яе, -Яюць

захк., -йю,

падавіваць разм., зак., -аю,

падагульняючы

-аеш, -ас, -аюць; пагультайпічаў, -ала, -алі; -таюць; пагультаявіў, -ала,
тультаіў, -біла, -аілі
“яе, -йюць

-яеш,

пагусцёлы [сьце] разм.
пагусцёць [сьце] зак., -ёе,

-бюць

-абць
падавёц падаўца, -цу, -цёў

-асш, -ёе, -йюць
падавіцца зак., падаўлідся,

падавітся [сься], -віцца,
“вімся, -віцсся, -вяцца

-пняў
падагуўльнены
падагульцяльны

пры.

пададдзёл [дзьдзе] -ла, -ле,
-лаў
пададзены
пададзёты

падаспець

КІ

пададзецца

А
А
А

пададзёцца разм, зак., :бпуся, -ёнешся [сься], -ёпецца, -ёпуцца; пададзёнься
пададзёць разм., зак., -ёцу,
-бпеш, -ёпе, “ёпуць;
дадзёць

па-

пададзьмўць зак.-мў, -мёш,
-мё, -мём, -мяцё, -муць

пададзявённе [пьпе] разх.,
-ппі
пададзявацца разм., незак»
[сься],

-асшся
-фюся,
-йсцца, -ёюцца

пезак.,

разм.,

пададзяваць

-Аю, -аеш, -4е, -юць
разм., зак.,
падажываць
-дем, -йеце, -аюць
падажынаць зак., -4ю, -4еш,
-йс, -аюць
падазваны

падазвйць
-вёш,

зак.

-вё,

падзаву,

-вём,

-вяцё,

-вўць; падазваў, -звала,
-звалі, падзаві
падазравацца , незак., пада[сься],
зраюся, -аёшся
-абцца, -аёмся, -аяцёся,

габцца і падазраваюся,
-йецца,
[сься],
аешся
гбемся, гдецеся, “аюцца;
падазраваўся, -алася,-аліся
падазраваць пезак., падазраю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, -абць і падазраваю,
-деш, -й4е, -бем, -8еце,
-бюць: падазраваў, -аёла,
-ёлі
падазрбна прысл.
падазрбнаець [сьць] -цю
падазрбны

-ші,
[ньне]
падазрэнце
-ипяў
падаіць [айі] зак., падаю,
падбіш, [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць; падаі [айі]
-аю,
зак.
падаканчваць
-гасш, -ае, -аюць,

часцей

падакбнчваць

падакараць зак., -йю, -деш,
йе, “ёюць:

падакляравёць разм., зак.,
-рўю. “русш, -рўе, “рўюць
падакбине [ньне] -шпі

падакбиннік [чьпі] -ка, -ку,

-каў,
падакбниы
-аю,
зак.,
падакбцчваць
-асш, -ае, -гаюгь і падакапчвань
падакбняаць зак., -аю, -аеш,

-с9, “аюць
падакбшваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
-аю,
зак.
падакрўчваць
-асш, -ае, -аюць
падакурваць разх., гак., -аю,
гасш, -ае, -аюць

падёлей разм., прысл.
паддлець абл. зак., -лёе,
-леюць
надалёшпік бат., -кУ

падаліваны
падалівёць разм., зак., -4ю,

-дсш,-4е, -аюць
зак., -бю,
падалікатиёць
-беш, -бе, -бюць
падалікатпічаць разхм., зак.,
гаю, -асш,-ае, -аюць
падалкі абл., -лак, адз. падалка, -лцы
падалучёцца разм., зак,
-аецца,

-аемся,

-аецеся,

-бюцца
падалучёць разм., вак, -4ю,
-аеш, :46, -йюць
падамалёўваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падамалбчваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
па-дамашняму прыся.
паданне [ньне] -нні
паданне [пьне] -нні, -нпяў

паданбшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
падапальваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падапёчная каз.
падапёчны прыж., наз.

падапівёць разм., зак., -аю,
-ёеш, ёе, -4юць
падапілбўваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

падапісваны
падапісваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аю,
зак.,
падаплачваць

-аеш,-ае, -аюць
падаплёка -ёцы
падаплятаць зак., -ёю, -аеш,
-4с, “ёюць
незак., -йе,
падаправаць
-ёюць
падапрадёць разм. зак,
-4ю, “ёеш, -4е, -юць
падапранённе (пьне] разм.,
-япі

падапранёцца разм., незак.,

-Ёюся, гасшся [сься], -вец-

ца, -бюцца

падапранаць разм. незак.,

-4о, -деш, -йе, -аюць
падапрапўты разл.
падапранўцца разм., зак,
падапранўся, падапраёпешся [сься], -пецца, -пемся,

-пецсея, -пуцда
падапрануць разм., зак., падапранў, падапрапеіш, -пе,
-пем, -пеце, “пуць

падапрэлы

падапрёць зак., -бе, -бюць

падацхиўты
падапхиўць зак. гаў, -пёш,
пё, -нём, -іяцб, -аўць
ю,
-4
к,
за
.
з
а
р
ць
ка
пя
да
па
-дсш, -4с, -бюць
падараванне [ньпе] -ппі
,
падараваны
падаравёць зак., падару,

ўеш, -ўе, “ўюць
і
п
п
]
е
ц
ь
ц
[
е
н
п
а
ж
а
р
а
д
па
а
ў
ц
ц
а
ш
ы
в
а
п
а
(
ц
ц
й
і
ж
а
р
а
д
а
п

-асцца,
цане)
цезак.,
гаюцца
падаражаць (павысіцца ў

цане) зак., -йе -юць; падаразкіў, “Ала, -алі; (павышаць кошт чаго-. н.) пе-

зак., -4ю, -беш, -4е, -бюць
падаражйць, разм.зак., зЕў,
зкыш, ЗнЫЦЬ, АМ, -КЫце, каць

падаражэць зак., “бе, -бюць;
падарайізў, -Зла, -Элі
падарак. -рка, -рку, “ркаў,
часцей падарунак
падараныі падвбраны
падараць разм. Зак., -рУ,
“рэш, зрэ, “рём, -рацё,

“руць: падараў, -арала,
“аралі; падары
падарачны часцей падарўнкавы

падарбітальныанат.
падарваны
-вўся,
зак,
падарвацца
-вёцца,
-вёшеся [сься],
-вёмся, -вяцбся, -вўцца
падарваць зак., -ву, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вуць
падарбжжа -жжы, -кжаў
па-дарбжнаму прысл.
падарбжная гіст., наз.
падарбжнік (асоба.) -ка, -ку,
-каў; бат., -ку

падарожніца -цы, -ц
падарбжніцкі
падарбжніцтва -ве

падарджнічаць незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
падарбжны прым. наз.
абл.,
[сьле]
падарселець
зак., -ею, -ееш, -ес, -еюць
падарунак-нка, -нку, -акаў
і падарак
падарункавыі падарачны
падарфавйць разм. зак.

-фую, -фуеш, -фуе, -Фуюць

падарысбоўваць

зак.

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

падарыць зак., падару, падбрыш, -рыць, -рым, -ры-

це, граць

падасінавік -ка, “ку, -каў
падаелёны
падаслацца разм., зак., падсцялюся (тсьця], падсцё-

[сься], -лецца,
лешся
-лемся, -лецеся, -люцца;
падаслаўся,, -алася, салі
ся; падсцяліся [тсьця]
ы
с
д
а
п
а
д
(
,
к.
за
ь
ц
а
падаел
,
ё
л
,
ёш
-л
,
д
і
л
ш
а
д
а
п
)
ь
ц
а
л
а
д
а
п
ў
ь
ц
б
л
д
ё,
яц
-л
,
ём
-л
слаёў, -йла, -йлі; падашлі;
я
ц
с
д
а
п
)
ь
ц
а
л
і
ц
с
д
а
п
(да
ло

(тсьця],

падсцёлеш,

;
ь
ц
ю
л
е,
ец
-л
,
ем
-л
е,
-л
падаслаў, -бла, -ёлі; пад-

сцялі Ітсьця]
падасибва -бве, -бЎ

ю,
-б
,
к
а
з
е]
ьп
[с
ь
ц
палаенё
-беш, -ёе, “ёюць

падборка

Ат8

падаставаць

РАА

аставаць зак., падастаю,
габш, -аё, -аём, -аяцё,
,
,
-аЮць
падеылёць зак., -аю, -аеш,
-ае, -ёюць
падасыпаць зак, -4, -асш,
-4е, -юць
падасяваць зак, -дю, -йеш,
-йе, -аюць
падатак -тку, -ткаў
[пкл]
падаткаабкладапие
[пьпе] -ппі
[сьць]
падатказдбльнасць
-цю
падатказдбльцшы
падаткіпы о
-ка,
падаткаплацёльшчык
-ку, -каў
падаткаплацёльшчыца -цы,

падахбдны
падацвітаць [цьві] захк., -4е,
-Аюць
падаціраць зак., -аю, -аеш,
-8е, -4юць

па-дацку прыса.
падацца зак., падёмся, падасіся, падасца, пададзімся, падасцёся сьце], пададўцца; падаўся, падалася, -лбся, -ліся; падёйся

падаць

лезак., -аю,

-аеш,

,
-ае, -аюць
падаць зак., падём, падасі,

падасць [сьць], пададзім,
падасцё [сьце], пададуць;

падаў,
падай

падала,

-лб, -лі;

“ц

-тчацё,СТКУЦЬ; падатча[чч]

падачытваць зак., -аю, -аеш,

падаткиўты раз,
падаткнўцца

разм.

ліўся, -пёшся
-ибцца, -нёмся,

зак,

[сься],
-пяцёся,

-аўцца

падаткиўць зак. даў, -аёш,
іё, -нём, -няцё, -іўць
падаткбвы
падётліва прысл.
надётлівасць [сьць] -цю
падатлівы
падатнасць [сьць] -цю
падатны
падатрад заал., -да, -дзе,

аў.
падаўжальнік -ка, -ку, -каў

падаўжальны
падаўжацца хнезак., -4ецца,
“бюцца

падаўжаць незак., -аю, -беш,
-бе, -ёюць
падаўжбнне [пьне] -пні
падаўжэць (стаць

даўжэй-

шым, больш працяглым)

зак., -Зе, -зюць
падаўлёиие
[ньне]
таяў
падаўлены

-ппі,

“яюцца
падаўляць незак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
падаўна прысл.
па-даўнейшаму
прыса.

разм.,

падаўпіца -ды, -ц
падахвбціцца зак.з “бчуся,
-бцішся

[сься],

-бціцца,

“бцяцца
падахвбціць
зак.,
-бчу,
-бціш, -бціць, -бцяць
падахабчаны

падачка разм., -чцы
-чак
-ае, -аюць
падачэрчваны
зак.,
падачэрчваць
-аеш, -ае, “аюць

[цц],

-аю,

падашукёцца раз»., зак.,
-дюся, -асшся [сься], -аецца, -юцца

падашукаць разм., зак., -4ю,
-ёеш, -4е, -ёюць,
падашуўквацца разм., незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецда, -аюцца
падашўкваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падашываць зак., -4ю, -аеш,
-бе, -4юць
падаючы
падаядаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -4юць
падбавіцца
зак.,
-віцца,
-вяцца
падбавіць зак, -аўлю, -ёвіш,

-ёвіць, -авяць

падбадзёраны
падбадзёрванне [пьпе] -нтпі

падбадзёрвацца кезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

падаўляцца незак., -яецца,

падахвочвае [пьце] чі,
“яў
падахвбчвацца лезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
падахвбчваць хезак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць

гаюцца
падбадзёрваць мезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць

падбадзёрлівы
падбадзёрыцца зак., -руся,
“рышся [сься], -рыцца,

“рацца

падбадзёрыць

-люцца
падбаўлйць

незак.,

-яшю,

-Яеш, -яе, -Яюць
падбаць зак., -ёю, -беш, -ае,
-бюць
падбёгчы: [хч] зак., падбягу, падбяжыш, яць, -Ым,
падбежыцё,
падбягўць;
падбёг, падбёгла,-лі; падбяжы
падбёл бат., -лу, -ле
падбёлены
падбёлка -лцы
падббльванце [ньпе] -ппі
падбёльвацца незак., -аецца, -аюцца
падбёльваць незак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

падача -чы, -ч

падаткаць разм., зак, “тЕў,
яш [чч], чэ, -тчом,

падбаўлены
падбаўляцца лезак., -яецца,

зак.,

-ру,

“рыш, -рыць, -раць
падбарабаншік [ньці] 7эх.,
-ка, -ку, -каў
падбародак -дка [тк], -лку,
-дкаў
падбарбдачак “ка, -чку,
-чкаў
падбарбдачпиы

падбарбддзе [дзьдзе] -ддзі,

“ддзяў

падбардднік -ка, -ку, -каў
падбарбдпы
падбаўка -аўцы, -авак

падбаўлённе [пьпе] -ппі

падбёльшчык спец., -ка, -ку,
-каў
падбёльшчыца спеў., -цы, -ц

падбіванне [ньне] -пні

падбівацца незак, -аюся,
-ёешся [сься],
-асцца,
-аюцца
падбіваць хезак., -4ю, -аеш,
-ае, -бюць
падбівачны
падбінтаваны
падбінтаваць гак., -тую, -тў-

еш, -туе, “тўюць
падбінтоўваць незак., -аю,
-агш, -ас, -аюць
падбірапне [ньне] -нпі
падбірацца незак., -аюся,
-ёсшся
[сься],
-аецца,
гаюцца
падбіраць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -Аюць
падбіты
падбіўка “ўцы, -івак
падбіцца зак, падаб'юся,

-б'ёшся

сься], -б'ёцца,

-'іёмся, -б'яцёся, -б'юцца;

падбіся
падбіць зак., падаб'10, -б'ёш,

-6'6,-б'ём, -б'яцё, -б'10ць;
падбі
падбліжацца незак.,, -аюся,

-йешся

[сься],

-поцца
падблізіцца

зак.,

-пізішся

-4ецца,
-ліжуся,

[сься], -лізіцца,

-лізяцца; падблізься [сь-

ся]

падблытацы
падблитаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
падблимтваць кезак., -аю,
-аспі, -ас, -аюць
падббечпы
падббй -аю, -бі [ойі], яў

падббйка спец., -бйцы, -бек

падббйшчык -ка, -ку, -каў
пад ббкам прысл.

падббльшыць разл., зак.,
-шу, -цыш, -шыць, -шаць
падбор (абцас) -ра, -ры,
граў; (дзеянне) -ру, -ры

падббрка -рцы, -рак

падборны

ат9

падббриы

падвабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
падваблены
падваблівацца хезак., -аецца, -аюцца
падвабліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць

падвсеачцы
АААААА
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падбдртны
падборшчык -ка, -ку, -каў
падбёршчыца -цы, -ц
зак.,
падбрдснець [сьпе]
-пее
падбрукавапы і падбрукёвапы
падбрукаваць зак., -кую,
“кўеш, гыўе, -Еўюць

паддрукбўванне [шыце] зші
падбрукбўвацца хезак., -асцца, -аюцца
падбрукбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падбрушнік -ка, -ку, -каў
падбрўшны
падбрушша анат., шшы
падбрушына анат., -не, “и

падбрушынны
падбрываняе [ньце] -ші
падбрывацца незак, -бюся,
[сься], -йецца,
ешся

-аюцца
незак., -4Ю,
падбрывёць
-деш, -йе, -4юць
падбрыкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падбрикнуць зак., -ну,еш,
-не, -пуць
падбрысці [сьці] зак., падбрыду, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

падбриты
падбрыцца
-ыешся

зак.
[сься],

-впося,
-мецца,

“юцца
падбрыць гак., -ню, -ыеш,
“ме, -ыюць
падбрэхваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падбрэхіч разм. -ча, -чу,
-таў

падбудавёпы і падбудбваны

падбудаваць зак., -дую, -дўеш, -дўе, -дуюць
падбу, доўвапне [пьпе] -нпі
падбудбўвацца незак., -аецца, -аюцца
падбудоўваць лезак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
падбухтёраны разм.
[чьне]
падбухторвапне
разм., -ппі, -пияў

падбухтбрвацца разм.,
зак., -аецца, -аюцца
падбухтёрваць разм., незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
падбухторшчык -ка, -ку,

не-

-каў

падбухтбріцчыца -цы, -ц
падбухтбршчыцкі
падбухторыць разм., зак.,
-ру, зрыш, -рыць, -раць
падбягаць пезак., -4ю, -деш,
-4с, “юць
падбяліа,
падбяліць зак.,
паддёліп, -ліць, глім, -ліцё, -ляць
падбярбзавік -га, -ку, гкаў
падбярэжнік бат., -ку

падбярэнны

падвага -а4зё, -4;

падвадніи
падваёние [шыце] -ші
падважаны

падважванне [ньне] зні

падважвацца незак., -асцца,

-аюцца
падваяіваць незак., -аю,
'
-асш,-ае, -аюць
падвёжнік -ка, -ку, -каў
падвёжыць зак., -нгу, кыш,
зкыць, каць; падвёлі
падвазны

падваіць [айі]

зак,

с-г.,

[ойі],

падваю, падвбіш

-біць, -бім, -біце, -дяць;
падваіў [айі], падваіла,
-лі; падваі
падваксаваны разм.
падваксаваць разм., зак.,
-ўе,
-ўеш,
падвакеўію,
-ўюць
падвал -ла, -ле, -лаў

падвалакацца разлм., незак.,
-аецца, гёюцца

падвалакаць разм., незак.,
-4ю, -беш, -йе, -йюць
падвалачи разм., зак., падвалак, падвалачэш, 745,
-чбм, -чацё, падвалакўць;
падвалаклё,
падвалёк,
-лё, -лі; падвалачы
падваліпа-не, -н
падваліцца разм., зак., падвалюся, падвалішся

[сь-

ся], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца
падваліць зак, падвал,
ладваліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
падвалбка рыб., -бцы, -бк
падвалёчаны разм.

падвальвание [пьне] -нпі
падвальвацца незак., -аюся,
-асшся

[сься],

-аецца,

-аюцца
падвальваць незак.,
-асш, -ае, -аюць

-аю,

падвальны

падвараны

падварвацца гезак., -аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
падварваць
-асш, -ае, -аюць
падварка тэг., рцы
падварбтиіца -цы, -ц
надварбтня -ці, ляў
падварбчванйне [цьпе] -нпі
падварбчвацца кезак., -асцца, -аюцца
падварбчваць пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
падвартавія уст. ваеп., паз.
падварушаны

падварўшвацца кезак., гаецца, “аюцца
падварушваць незак., -аю,
гасш, -ае, “аюць
падварупцыць зак., падвару-

шу, падварўіцыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
падварштатпік цясла, -ка,
-ку, -каў

падварицца зак., падвёрыцца, “рацца
падварыць зак., падварў,
падварыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
падваскаваныі падваскбваны
-кўю,
падваскавйць зак.,
-кусш, -куе, -кўюць і падвашчыць

падваскоўвацца незак., -аецца, -аюцца
падваскоўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падвастрыць зак., падваст-

ру, падвдстрыш, -рыць,
грым, -рыце, -раць

падвахтавы

лмар.,,

прых.,

зак.,

падва-

наз.

падвашчыць

шчў, падвбшчыш, -чыць,

-чым, -чыцС, -чаць, часцей

падваскаваць
падвёдамнаець [сьць] -цю
падвёдампы

падведзены
падвёзены
падвёзці [сьці] зак., пад-

вязу, гзёш, -з6, -зём, падвезяцё, падвязуць; падвёз,
падвёзла, падвёзлі [зьлі];
падвязі

падвей бат., міф., уст., -ёю,

-ві [ейі]

-аю,
кезак.,
падвёйваць
-агш, -ае, -аюць
падверадзіцца разм., зак.,
падвярападверадяіўся,
-дзіцца,
дзішся [сься],
-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
і падвярэдзіцца
падверадзіць,

разм. зак.,

падвераду, падвярЭдзіш,
-дзіць, -дзім, “дзіце, “дзяць;
падверадзіў, -дзіла, -дзілі;
падверадзі і падвярэдзіць
падвёргиуты
зак., -пуся,
падвёргнуцца
ешся

[сься],

гнецца,

“чуцца; падвёргея [рхся],
падвёрглася, -ліся; падвёргпіся
падвёргнуць зак., -пу, пеш,
“пе, -пуць; падвёрг, падвергсла, -лі; падвёргпі
падвёржанаець [сьць] -цю
падвёржапы

падвёриены
падвёе -са, -се, -саў
,
ку
-с
,
ка
-с
.
ял
бі
ак
падвёс
“скаў
падвёсачны

падвяліць

а50

с
сіцца зак.,
-ёшуся,
-есіш ся [сься];В
падаба
-ёсіцца,
“ёсяцца
падвбсіць зак., -ёшу, -ёсіш,
-ёсіць, “сяць; падвёсь
падвёска -бсцы, -ёсак
падвеславйцца разм, зак.,
-ўсшся
падвяслўюся,

[сься], -ўсцца, -ў.юццазак,

падвселавіць
падвяслую,
-ўюць
падвбены

разм
-ўсш,

-Ўе,

падвёсці, [сьці]. зак., падвяду, -дзёш, -дзё, -дзём, пад-

ведзяце, падвядуць пад-вёў, падвяла, -лб, -лі;
падвядзі
падвесяліцца разл. (зак.
падвесялюся, падвясёлішся [сься], -ліцца, -лімся,
“ліцеся, -ляцца
падвесяліць разм., зак., падвосяліб, падвясбліш, -ліць,
-лім, -діце, -ляць

падвётрапы
пад вёчар прысл.
падвешаны

падвёшванне ньце] -ппі
падвёшвацца незак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],

гаюцца
падвешваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

падвёрстванне

-ёю,

-ёешш,

ўпьпе]

лпа-

лігр., -пні
падвёрствацца незак., -аецца, -аюцца
падвёрстваць кнезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
падвёрстка -тцы [с'ц]
падвёславыспарт.
падпівённе [пльне] -нні
падвівацца

-асшся

незак,

[сься],

-аюся,

-аецца,

-ёюцца
падвівАць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць

падвід -ду, -дзе, -даў
падвідавы біял.

падвільваць разм.,
-ае, “аюць

незак.,

падвільнўць разл., зак., -пё,
ліўць
падвіцціць [пьці] зак., падвілчу, падвіпціш [ньці],

сціць, -цім, -ціце, -цяць;

падвіпці
падвінчаны
падвіпчвапине [ньне] -нпі
падвішчваць пезак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
падвітія
падвіў ка -ўцы
падвіцца зак., падаўюся,
-ўбшся [сься],
“Ўёцца,
“ўбмея, -ўяцёся, “ўюцца;
падвіўся, падвілася, -лб-

ся, -ліся; падвіся

падаўю,
зак.,
віць
пад!
;
:
-ўб, -Ўём,
-ўяцё,-ло,
падвіў.
“ўюць
падвіла,
-лі;
падві '
падвбблачны

падвёд -ду, -дзе
падвбда -дзе, -дД

падвбдзіцца кезак., -дзіцца,
“дзяцца

-джу,
падвбдзіць незак,
-дзіш, -дзіць, -дзяць; падвбдзь

падвдёдка

[тк] -дцы [цц],
.

“дак

падвёднік-ка, -ку, -каў
падводны
падвбдчык [чч] -ка, -ку,
-каў

паднбены
падвёз -зу, -зе і падвбзка
падвбзіцца незак., -зіцца,
,
-зяцца

-ожу,

незак.

падвёзіць,

-бзіш, -бзіць, -бзяць
падвбзка [ск] -зцы [сц],
часцей падвёз
падвбзчык [шч] -ка, -ку,
-каў

падвбзчыца [шч] -цы, -ц
падвбіцца [ойі] зак., -біцца,
“бяцца

падвбіць

[ойі] зак. -бю,

-біш [ойі], -біць, “бяць

падвёйванне [пьне] -нні

падвёяны

падвёяць зак.,
-бе, -бюць

б

падвбйвацца незак., -аецца,

-аюцца
падвбйваць
кезак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

падвбйны

падвбканне [ньне] -нні
падвбрак разм., -рка, -рку,

“ркаў

падвбрвацца разх., незак.,
-аецца, -аюцда
падвбрваць разл., пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

падвбр'е -р'і [рйі], -р'яў

падвбрлік -ка, -ку, -каў
падвбрныгіст.
падвбрыўны
-чаў

падвастраны
падвёстрыванне [пьпе] -ниі

незак.,

“аецца, -аюцца
падвбетрываць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
падвбх разм., -ху, -хаў
падвоччы
ў падвбчнічцы
анат.
падвбчча -ччы
падвбішчаны

падвўглепытэх.
падвуглівацца кнезак.,

ца, -аюцца

-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
падвўчваць
хезак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
падвучицца зак. падвучуся, падву чышся [сься],

“чыцца, -чымеся, -чыцёся,
-тлацца
падвучыць зак., падвучу,
падвўчыш, -чыць, -чыч,
-чыце, -чаць

падвывённе [ньце]
-шці,
-нцяў
падвываць пезак., -4е, -4юць
падвивіх мед., “ху, -хаў
падвыпіць разх., зак., -птю,
геш, -п'е, п'юць

падвысіць раз.., зак., -ышу,
-ысіш,

падвысь

-ысіць,

-ысяць;

падзысь прысл.
падвыць зак., -іе, -ыюць
падвышаны
падвышацца незак., -аецца,

-аюцца

падвышёць

незак.,

-аю,

-ёеш, -ае, -4юць
падвышэнне [ньпе] -нні
падвэнджаны

падвэнджвацца кезак., -аецца, -аюцца
падвзнджваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
зак.,

“дзіцца, “дзяцца

падвіндзіць
[пьдзі]
зак.,
гджку, -дзіш [ньдзі], -дзіць,
-дзяць; падвэндзі

падвяваць незак., -ёю, -аеш,
-йе, “аюць
падвядзённе [ньпе] -нпі
падвязаны

падвбрышча разл, -чы, -ч ў

падвбшчвацца гезак.,
ца, -аюцца
падвбшчваць хезак.,
-аеш, -ае, -аюць

падвўчвацца кезак., -аюся,

падвэндзіцца [ньдзі]

падвбраныі падарёны

падвбетрывацца,

падвўгліваць гезак., -аю ;
гаеш,
-ае, -аюць
ст іць
зан,
і
падвугл
ц
з -лю
“ЛЮ, -ліш,
ліць, -ляць
па-двурўшніцку прысл.
падвўенікі [сьпі] -каў, адз.
падвуспік, -ка, -ку
падвўчаны

падвязацца зак., падвякўся, падвяжашся [сься],
зкацца, -камся, -кацеся,
-жуцца; падвяжыся
падвязаць зак, падвяжу,

падвяжаш, -ка, -жам, -жа-

це, -куць; падвяжы
падвязачны
падвязванпе [пьне] -пні
падвязвацца незак., -аюся,

-аешся

“аюцца

[сься],

-аецца,

падвязваць хезак., -аю, -аеш,
-аец-

-аю,
-аец-

-ае, -аюць
падвязка [ск]
-зак
падвязны

-зцы

[сц],

падвяліцца разл, зак., -ліцца, -ляцца
падвяліць разз., зак., -лю,
“ліш, -ліць, -ляць

азі

падвялы

падгодваць

Й

Ы

падвялы
падвяльванне [цьце] -шпі

падвяльвацца кезак., -асц. ца, аюцца
-аю,
падвяльваць незак.,
-аеш, -ае, “аюць
падвянёчны

падвянбчак бат., -чка, -чку,

-чкаў

падвянуць разхм., зак., -пе,

гуць; падаяў, -яла, -ялі і
падвяць

падвяргацца кезак., -аюся,

[сься],

-йецца,

гаешся
-йюцца
-4,
хезак,
падвяргаць
-асш, -4с, -йюць
падвяриўцца зак., (падагнуцца) падвёрпецца, -пуцпобач)
(аказацца
ца;
разм. падвярпўся, падвёриешся [сься], -пецца,
ліемся, -нецеся, -нуцца
падвяриўць зак., падвярну,
падвернеш, -ве, -нем, -пеце, -нуць
падвярстаныпалігр.
падвяретёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -юць
падвярэджаны

падвярэдзіцца зак., -джуся,
гдзіцся [сься], -дзіцца,

-гдзяцца, часцей падвера-

дзіцца

падгавбрвание ё падгаварванне [цьне] для абодвух
-пні
падгавбрвацца і надгавёр-

падгартоўвашне [пьне] -ннпі

гаецца, -аюцца
падгавбрваць ёў нпадгавар-

падгартоўвацца кезак., -аецца, -аюцца

ваць кезак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падгавбршчык разх., -ка,
-ку, -каў
падгавбршчыца разлм., -цы,
-Ц

,

,

падгадаваны і падгаддваны
падгадавацца разх., зак.,
-дўюся, -дуешся [сься],
,
“дуецца, -дуюцца .
падгадаваць зак., -дую, -ду-

сш, -дўе, -дуюць

падгадйць абл, зак., -аю,
-4еш,-4е, -ёюць
падгадваць абл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падгаджваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
падгадзіць разм., зак., джу,
-дзіш, -дзіць, -Дзяць

падгадзіць разм., зак., падгадікў, падгбдзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць

падгадбваны часцей падгадаваны
падгадбўванне [ньне] -нні
падгадбўвацца незак., -аецца, -аюцца

падгадбўваць

ся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
падвясёльваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

падгаіцца [айі] зак., -гбіцца [ойі], -гбяцца
падгаіць [айі] зак., падгаю,
падгдіш [ойі], -біць, -бім,
-біце, -бяць
падгалісты
падгаліцца зак., падгалід[сься],
ся, падгблішся

падвяслбўванце [ньне] -нпі
падвяелбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

-аю,

падвяслбўваць пезак.,

-аеш, -ас, -аюць
падвяць разм., зак., -йпе,
гЯнуць; падвяў, -яла, -ялі,
часцей падвянуць
падвячбракразх., -рка, -ркУ,

“ркаў

падвячбркаваць разм. незак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
падгаблёўванне [пьпе] -ппі
падгаблёўвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца
падгаблёўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падгаблявапыі падгаблёваны
падгабляваць зак., -лою,
глЮюсш, -любе, -лююць

падгаварыць зак., падгава-

рў, падгаворыш,
“рым, -рыце, -раць

падгавбр

“раў

разм.,

падгавбраны

-рыць,

-ру,

“ры,

-туюцца
падгартаваць
зак., “тую,
-“туеш, -туе, -тўюць

вацца незак., для абодвух

-джу,
зак.
падвярэдзіць
гдзіш, -дзіць, -дзяць, час-

цей падверадзіць
падвясёльвацца незак., -аю-

падгартавацца зак., -тусцца,

нкезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

-ліцца,

-лімся,

-піцеся,

-ляцца.

шпадгалю,
падгаліць зак.,
падгбліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць

падгаябсак -ска, -ску, -скаў

падгалёўе -ўі [ўйі], -ЎяЎ

падгалёўнік -ка, -ку, -каў
падгалбўпы
падганянне [пьпе] -ппі
падганяты уст., наз.
падгацяцца разх., незак.,
-яецца, -люцца

падганяць незак., -Яю, -Яеш,
-Яе, -Яяюць
падгар -ру, “ры
падгарваць і падгараць незак., адпаведна -ае, -аюць;
-4е, -дюць

падгарнўцца зак.,
пецца, -нуцца

падгбр,

падгариўць зак., падгарпу,

падгорипеш, -по, -пем, -пеце, -нуць
падгарбдны разл.
надгартаваны і падгартованы

падгартбўваць незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

падгарэлы

падсарэць зак., -риць, -раць
падгатаваны
падгатаваць зак., -тую, -тўеш, -тус, -туюць

падгёрац -рца, -рцы, -рпаў
падгібны
падгінінше

і

падгібйпне

[ньце] для абодвух -ппі

падгіпацца і падгібацца незак., для абодвух -аецца,
-бюцца
падгінёць і падгібаць тезак., для абодвух -аю,
-деш, -4е, -ёюць
падгладжаны
падглёджванне [пьпе] -ппі
падгладжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцпца
падглёджваць незак., -аю,
“аеш, -ае, аюць
падгладзіцца зак., -дкуся,
гдзішся

[сься],

-дзіцца,

“дзяцца

-джу,
зак.
падглаёдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

падглёба -бе
падглёбавы

падглёджаны
“джу,
зак.,
падглёдзець
-дзіш, -дзіць, -дзяць
падгляд -ду, -дзе

падгляданне і падглядванне
[ньне] для абодвуг -нні
падглядаць і падглядваць
-аю,
-аю,

незак, адпаведна
-деш, -4ё, -бёюць;

гае, -ае, -аюць
падглядач абл., падгледача,
“чў, -чбў

-джУ,
зак.
падглядзёць
-дзіш, -дзіць, -дзім, падгледзіцё, падглядзяць
падглянцаваны

падглянцаваць зак.,

-пўеш, -цўе, -дўюць

-дўю 1

падгнаіць [айі] разх., зак»,
падгнаю, падгибіш [ойі],
збіць, -бім, -біце, -бяць

падгніванне ўньпе] -пиі
падгнівёць пнезак., -4е, -аюць

падгнілы
падгнісці [сьці] і падгпіць
Зак., для абодвух -іб, -поць
падгнбены разл.

падгнбйвацца разм., пезак.,
гасцца, -аюцца
падгибйваць разм.,

незак,

гаі, -асш, -ас. -аюць

падгбджваць

незак.

-асш, -ае, -аюць

гаю,

пад'есці
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,

падгбены

падгойванне [ньне] -нві
падгбйвацца кезак., -аеццда,

-аюцца
пезак.,
падгойваць
-асш, -ае, “аюць

-аю,

падгблены
падгбльвацца лезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-гаешся

гаюцца
падгольваць

-аю,

незак,

гасш, -ае, -аюць

падгбн -пу, -пе
падгднка -пцы, -нак
падгбнны
падгбпшчык-ка,-ку, -каў
падгбншчыца -ды, -д

падгбр'е -р'і [рйі], -р'яў

падгбрниуты
падгбриы
падгбртванпе [ньне] -ші
падгбртвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
падгбртваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падграбённе [цьне] -нні

падграбацца разл.,

незак.,

-дюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -бюцца
падграбаць
пезак.,
-аеш, -йе, -4юць

-ёю,

ладграбиы
падгрудак -дка [тк], -дку,

-дкаў
падгрудзінны анат.

падгрўдны
падгруяіаны
падгружацца незак., -аецца, “аюцца
падгружёць
пезак., -4ю,
-аеш, -ае, -4юць
падгрўздак -дка [стк], -дку,

-дкаў
падгрузіць зак., падгружў,

падгрузіш, -зіць, -зім, -зі-

цё, -зяць

падгруўзка [ск] -зцы [сп]

падгруитаваць спец. зак,
-тую, “тўеш, -тўе, -тўюць
падгруптоўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
падгруптоўваць пезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
падгруптбўка -бўцы, -бвак
падгрўнпа -пе, -п

падгрызёцца пезак., -дсцца,
гаюцца
падгрызаць
незак,
-4ю,

“даеш, -йс, -аюць
падгрызейпы
падгризці [сьці]. зак., падгрызу, -зёш, -зё, -зём, -зя-

цё, -зўць
падгрыміравёцы ў падгрыміровапы

падгрыміравацца зак., -руюся, -русшся [сься], -рўецца, -руюцца

падгрыміраваць зак., “рул
ю

"русш, -рўе, -руюць

неза,

падгрымірбўвацца

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
незак,
падгрымірбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
падгрифак муз., уст. -фка,
-фку, -фкаў
падгрэбены

падгрэбці [пц] зак., падгра-

бу, -ббш, -бё, -бём, -бяце,

-бўць;

падгрэб-

падгродб,

ла, падгрэблі; падграбі
падгрэбціся [пц] разм, зак.,
падграбуся, -бёшся [сься],
-бёцца, -бёмся, -бяцёся,

[пе],

-буцца; падгробся

падгрэблася, падгрэбліся
падгўдбныспец.
падгузак разм., -зка [ск],
-зку, -зкаў
-аю,

пезак.,

падгуўльваць

-аеш, -ае, -аюць
падгулялы
падгуляць зак., -Яю, -Яеш,
-яе, -яюць

паддавённе [пьпе] -ппі
паддавацца незак., паддаюся, -абшся [сься], -аёцца,
-аёмся, -аяцёся, -аюцца
паддаваць лезак., паддаю,
-абш, -аё, -аём, -аяцё,
гаюць
паддакваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
паддёкнуць разм., зак., -пу,
-пеш, -пе, -пуць
муз.,
-пце
паддамінапта
[ньце], -пт і -цтаў
падданая наз.
падданства -ве

падданы прым., наз.
паддаўкі разм., -кбў
паддацца зак., -дёмся, -дасіся,

-дасца,

-дасцёся

-дадзімся,

[сьце], -дадўц-

паддзір [дзьдзі] горн, -ра,
-ры, -раў

паддзірёцца [дзьдзі] горк.,

незак., -ёецца, -аюцца
паддзіраць [дзьдзі] незак.,
гаю, -аеш, -4е, -аюць

паддзірка [дзьдзі] -рцы
паддзіршчык [дзьдзі] -ка,

-ку, -каў
паддзіюбак [дзьдзю] -бка
[пк], -бку, -бкаў
паддзяваць [дзьдзя] разжм.,
невак., -ёю, -асш, -йе,
-йюць

паддзяўбці [дзьдзя] /[пці]
зак., -дзяўбу, -дзяўбёш,
гдзяўбс, -дзяўбём, -дзеў-дзяўбуўць;
паддзяўбла,

бяцё,
дзёўб,

пад-ао,

-лі
паддббрыванне [ньце] -шпі

паддббрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

паддбдрываць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-руся,
паддббрыцца зак.,
-рышся [сься], -рыцца,
-рацца
паддббрыць зак., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
паддбн -на, -пе, -наў
паддбннік [ньці] -ка, -ку,
-каў
'
паддднны
паддбпытпасць [сьць] юр.
-цю
паддбпытная юр., наз.
паддбпытниы прыл., паз.
паддбследны [сьле]
паддразжніванне [ньне] -нпі

паддражніваць разх., незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
зак.,
паддражніць разм.,
паддражпю, паддражніш,
“піць, -мім, -ніце, -няць

ца; паддаўся, паддалася,
-абся, -ліся, паддайся
паддёць зак., -дам, -дасі,
“дасць
[сьць],
-дадзім,
-дасцё [сьце], -дадуць;

паддрукавапы і паддрукбвапы
зак., -кўю,
паддрукаваць
-куеш, -куе, -кўюць

паддаў, паддала, -лод, -лі;
паддай

-асцца, -аюцца
паддрукоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць

паддача -чы

паддашак разл., -шка, -шку,
-пкаў
паддашкавы разл.
паддашицы разм.
паддашша
разм.

-шшы,

-шшаў
паддзёць [дзьдзе]
разлм.,
зак. -ёпу, -бпош, -ёпе,
“бпуць
паддзёвачны [дзьдзё]
паддзёўбваць [дзьдзё] незак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
налдзёўка [дзьдзё] -ёўцы,
-ёвак

паддзімапне [дзьдзі] [пыне]
гні
наддзімаць [дзьдзі]

мезак.,

-лю, -асп, -йс, -4юць

незак.,

паддрукбўвацца

паддуббвік
“каў

-ка,

бат.,

-ку,

паддувала нк., -ле, -л і -лаў
паддувальшчык -ка, згу,
гкаў
паддўжны

пад'едзены

пад'ёзд

(дарога, уваход у

-дзе [зьбудынак) -да,
дзе], -даў; (дзеянне) -ду,

“дзе
пад'ёздны

пад'ёльнік бат., -ку
пад'есаўл -ла, -ле, -лаў

пад'есці [сьці] разх., зак.,
пад'ём, пад'ясі,

пад'ёсць

[сьць], пад'ядзім, пад'яс-

цё

[сьце],

пад'ядуць;

пад'ехаць

абз

падзявацца

А

А

пад'бў, -бла, -блі; пад'ёш,
пад'ёшцое і пад'ёжк, пад'ёжце [шц]
пад'еду,
зак.,
пад'ехаць
-ёдуць;
-бдзе,
-бдзеш,
пад'ёдзь
пад'ём (метанізм) -ма, -ме,
-маў; (дзеянне) -му, -ме
пад'ёмісты
пад'ёмца-транецпартиы
пад'ёмпік -ка, -ку, -каў
пад'ёмны
цад'ёмныя каз.

паджаліць зак., -ліць, -ляць

паджартаваць разм. зак,
-тўю, -тусш, -тўс, -тўюць
паджартоўваць разм, незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
паджарына разх., -пе, -н
паджарысты
паджаты (крыху зжаты)
разм.
паджаўціць зак., паджаўчу,
паджоўціш, “ціць, -цім,

-ціце, -цяць

паджёцца разм., зак. падажиўся, -нбшоя [сься],
“пёцца, -пёмся, “іяцёся,
-аўцца; падажпіся
паджаць разм., зак., падажпу, -нбш, -пё, -пём, -няцё, -аўць; падажні
паджгаць (з выбузн. г]

зак., (паджаліць)

-4е, -дюць; (хутка пайсці,

пабегчы) -йю, -беш, -4е,

-АЮЦЬ

паджываёцца разм.,

незак.,

-бюся, -дешся [сься], -аец-

да, -дюцца
паджываць незак. -ёе, -аюць
паджывіць разм., зак., паджыўлю, паджывіш, -віць,
“вім, -віце, -вяць
-нца,
абл.
паджыганец

-пцу, -пцаў

паджыгёаць разм, пезак,
-4ю, -4еш, -ае, -йюць

паджыгиўць разм., зак., -ну,
-бш,

-нё,

-нём,

-пяцё,

-аўць
паджылкі разм., -лакі -лкаў

паджылы часцей пажылы

паджынёцца незак., -аюся,
“ешся
-бюцца

[сься],

-ёецца,

-4ю,
незак,
паджынпаць
гАеш, -4с, -йюць
паджыцца разл., зак, падпадягывёшся
жывуся,
[сься],

падзённы
цадзёншчые

-ку, -каў
падзёншчына -пе

“СІМ, -СІЦё, “СЯЦЬь

падзарабіць разх., зак., падпадзаробіш,
зарадлю,
-біць, бім,

-біце,

падзёншчыца і падзёнпіца

[аьні] для бодвуг -цы, -ц
надзёрты ё падраны
падзёўбаны часцей падзяўбанпы
падзёўбваше (пьне] -ппі
-аю,
падзёўбваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
падзівачыць разм., зак., -чу,
чыш, -чыць, -чаць
падзівіцца зак., падзіўліся,

бяць

падзарабаяць разм., незак.,
-Я1о, -Ясіш, -Яе, -Яюць
падзараббтак разм., -тку,

-вёцца,

-вёмся,

-вяцёся, -вуцца
паджиць разл., зак, -ывё,
“ывўць:
падзагалёвак -бўка,

-бўку,

-оўкаў

падзагалбвачиы
падзадбрваць разх., незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць

падзарбблены разм.
падзвіжнік [дзьві] -ка, -ку,
-каў

падзвіжніца [дзьві] -цы,

падзівішся [сься], -віцца,

падзвіжніцкі [дзьві]
падзінціцтва [дзьві] -в

падзвбньваць незак., аю,
гасш, -ае, -аюць
пёдзевыпчал.: падзевы мёд
на-дзевятае прысл.
ла- дзёдаў ску прыса.
падзёж падзяжў, -кы, -коў
падзёйнаець сьць] кніжн.
-цю
падзёйнічаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
падзёйны пнізен.
падзёл -ту, -ле, -лаў
па-дзелавдму.прыс,
падзёлепы
падзёльнасць [сьць] -цю
падзёльны
падзёмка разм., -мцы, -мак
падзёмны
падзённе [пьне] -нні
падзяру,
зак,
падзёрці
-рбш, зрэ, -рём, падзерацё, падзярўць; падзёр, падзёрла, “лі; падзяры, часцей падраць
падзёрціся зак., падзярэцца, -рўцца; падзёрся, падзёрлася, -ліся; падзярыся, часцей падрацца
па-дзесйтае прысл.
падзееяцінны гіст.
падзёцца зак., падзёпуся,
-пешея [сься], -нецца,
“нуцца; падзёўся, падзёлася, -ліся;

падзбпься.

і

падзявацца
падзёць разме, зак., падзё-

пу, -пеш, -не, -пуць; падзёў, падзёла, -лі; падзёць
і падзявёць
зак.
падзешавёць разм.,
-бе, -бюць

падзешавіць разм., зак., пападзешавіш,
дзешаўлід,
віць, -вім, -віцё, -вяць
[пьне]
падзешаўленпе
разм., -апі
падзешаўлёны разм.

падзешаўляцца разхм., незак., -йецца, -яюцца
падзешаўляць разм., незак,
-ўо, -Ясш, -яе, -Яюць
надзёя -бі [ейі], -ёй
падзёпка заал., -нцы, “пак

падзённа прысл.

ў

падзённік
[пы] дая абодвух -ка,

“ткаў

пад'ёмшчык-ка, -ку, -каў
пад'ёмшчыца -цы, -ц

разм.,

падзадбрыць разм., зак.,
“Ву, -рыш, -рыць, -раць
падзакусіць раз., зак., падзаку шу, падзакўсіш, -сіць,

гвімся, -віцеся, -вяцца

падзімаць незак, -ае, -4юць

падзімні: падзімияя сяўба
падзіпа спец., -не
-аўлю,
падзіравіць зак.
авіш, -ёвіць, -ёвяць

падзірванёць зак., -бе, -ёюць

падзіў разл., -іву, -іве

па-дзіцячаму

іё па- дзіцячы

прысл.
падзічэць зак., -бе, -зюць
падзішах -ха, -ху, -хаў
падзмёна [зьме] -пе
падзмённы [зьме] прых.

наз.
падзба -лу, -ле
падзолаўтварнне
-ші

[цьпе]

падзблістасць [сьць] -цю
падзблісты
падзбльны
падзбр -ра, -ры, “раў
падзбрны: падзбрпая труба
падзубіць разм., зак, падзубло, падзўбіш, “біць,
“бім, -біце, -бяць
падзўбленыразл.
падзублівацца разм., незак.
-аецца, -аюцца

падзўбліваць разм., незак,
гаю, -аеш, -ае, “аюць
падзўўбраны

падзўбрываць разл., певак.,

гаю, -аеш, -ас, -аюць

падзубриць разу., зак., пад-

ь,
ыц
-р
,
ш
ы
р
б
ў
з
д
а
п
у,
бр
зу
“рым. -рыце, -раць
падзыванце [цьпе] -тпі
падзывацца пезак., -аецца,
-аюцца

,
сш
-а
ю,
-д
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
ы
падз

-4с, -бюць

падзь пёддзю [дзьдзю]

падзьмўхаць зак., -аю, -асш,

гае, -аюць

падзьмўхваць пезак.,

-аю,

гасш, -ае, -аюць
,
ш
б
м
,
у
м
,
к.
за
ь
ц
у
м
ь
з
д
па
і
ь
ц
ў
г
ё,
яц
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ём
гмб, “м
падўць

,
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а
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з
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
б
ю
з
пад
,
ь
ц
ю
а
“
е,
-а
,
п
с
а
г
ц
е
Я
,
к.
за
,
л
з
а
р
а
ц
ц
а
в
я
падз

Ц
Ю
а
,
я
с
с
ц
с
а
,
я
с
м
с
д
ца,
а
ц
ц
ё
з
д
а
п
й
е
ц
с
а
ч
,
а
ц

падкваіцвание

АВА
падзяваць

,
ю
а
,
к.
за
,
.
м
з
а
р
ь
ц
падзява
й
е
ц
с
а
ч
,
ь
ц
ю
а
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-й
,
-дсш

,
падзёць
у
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а
ч
о
в
я
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у
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ц
б
в
я
па-дз
прыс.
“РУ,
зак,
падзяжурыць»

грыш, -рыць, -раць

падзяка -яЯцы, -Як

,

,
ю
у
к
я
з
д
а
п
,
к.
за
ь
ц
а
в
а
к
я
падз
-кусш, -куе, -куюць
падзяліцца зак., падзялюся,
падзёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, ляцца о

падзяліць зак., падзялю,
падзёліш, -ліць, -лім, -лі,
це, -ляць
падзяляцца незак., -яецца,
-яюцца
падзяляць незак., -Яю, -яеш,

-Яе, -Яюць
шадзямёлле
-дляў

[льле]

-ллі,

падзямёльны
па-дзяржаўнаму прысл.
падзяўбёны і падзёўбаны

падзяўбці [пц] і падзяўбаць
зак., адпаведна -буў, -бёш,
-бё, -бём, падзеўбяцё, па-

гпку, -нкаў

,
падкалённы [тк]
падкалбдны [тк]: змяя падкалодная
падкалбцца [тк] зак. падкблецца, -люцца
падкалёць [тк] зак. падкало, падкдлеш, -ле, -леём,
-леце, “люць
падкалбчаны[тк]

падкалбчванпе [тк] [пьне]
-нпі
падкалбчвацца [тк]

незак.,

-аецца, -аюцца
падкалбчваць [тк] пезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
разм.,
падкалупаць [тк]
зак., -4ю, -еш, -ае, -ёюць
падкалупіць [тк] разм., зак.,
падкалуплю, падкалўпіш,
піць, -пім, -піцо, -пяць

падкалўплены [тк] разм.
падкалўпліванне

і

[тк]

лўпванне

падка-

[ньне]

[сьць]

разм., -цю і падкбванаець

падкаванбе [тк] заал. -са,
-се, саў

падкавёны [тк] і падкбваны, падкўты
тадкавацца [тк] разм., зак.,
падкуюся, -уёшся [сься],
гуёцца, -уёмся, -уяцёся,
зуюцца; падкўйся
падкаваць [тк] зак., пад-

кую, -уёш, -уб, -уём, -уяцё, зуюць; падкўй і падгўць

тпадкадзіць [тк] разм., зак.,
“дзеў, -дзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіцё, -дзяць
падказ [тк] -зу, -зе, -заў

падказаны (7к]

-аюцца

-ае, -аюць
падкалупнўты [тк] разм.
падкалупнуць [тк] разм.
зак., -пў, -нёш, -нё, -нём,
-пяцё, -нўць

падкаменшчык [тк]

заал.,

-ка, -ку, -каў
падкамісія [тк] -і [ійі], -ій

падкамітэт [тк] -бта, -Зце,
-бтаў
падканвбйная [тк] наз.
падканвойны

[тк]

прым.

наз.

падкантрбльны [тк]
падкандшы [тк] гіст., наз.
падкапёны [тк] і падкбпаны

падказаць Ітк] зак., падка-

жу, падкажаш, -ка, -жам,
-яіаце, “куць
падказванне [тк]
[ньпе]
“пі

падказвацца

падкалёпак [тк] анат., -ика,

падкалўнліваць і падкалўпваць [тк] разм., незак.,
для абодвух -аю, -аеш,

та-дзяцінаму прысл.

шпадкаванасць [тк]

-цім, -ціце, -цяць

-бёлі;

бі; -аю, -аеш, -бе, -4юць;

-бала,

калачу, падкалоціш, -ціць,

разм., для абодвух -нні
падкалўплівацца і падкалўпвацца [тк] разм., незак., для абодвух -аецца,

дзяўбуць; шпадзёўб, падзяўбла, -лб, -лі; падзяў-

падзяўбаў,
падзяўбай

падкалаціць [тк] зак., пад-

[тк]

незак.,

-аепца, -аюцца
падказваць [тк] лпезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
падказка [ткаск] -зцы [сц],

-зак
тпадказчык [ткашч] -ка, -ку,
гнаў
тпадказчыла [ткашч] “цы,
а,
падкайданнікі [тк] [ньні]
гіст., -каў, адз. падкайдёцпік, -ка, -ку

падкапёцца [тк] зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца
падкапаць [тк] разхм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падкапаць [тк] зак., -аю,
-деш, -йе, -4юць
падкапваць [тк] (да падкапаць) разм., незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
падкаравўлены [тк] разм.

падкаравўліць [тк] разм.,
зак., -ліо, -літ, -ліць, -ляць

падкаравўльванне
[ті]
[тьне] разм., -ииі
падкаравўльваць [тк] разхм.,
пезак.,
-аюць

-аю,

-асш,

-ае,

падкараціць [тк] зак., пад-

карачу, падкарбціш, -ціць,
гцім, -ціце, -цяць

разм.
[тк]
падкарміцца
зак., падкармлідся, падкбрмішся [сься], -міцца,

гмімся, -міцеся, -мяцца
падкарміць [тк] зак., падкармлю, падкорміш, -міць,

-мім, -міце, Зіяць
падкарбчаны [тк]
падкарбчвацца [тк] незак,
гаецца, -аюцца
падкарбчваць [тк] незак.
гаю, -асш, -ае, -аюць
падкарэнны (тк] мат.

падкасёны [тк]
падкаеацца [тк] зак., -аю-

ся, -аешся (сься], -аецца,

-аюцца
падкасёць [тк] захк., -ёю,
-деш, -ёе, -4юць

падкасвание
-нні

[тк]

[ньне]

падкасвацца [тк] незак,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
падкасваць [тк] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
падкасіцца [тк] зак., (падагнуцца -- пра ногі) -косяцца; (наблізіцца, косячы) разм, падкашуся,
падкбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца
падкасіць [тк] зак., падка-

шу, падкдсіш, -сіць, -сім,
-сіце, -сяць
падкаецявы [ткасьця] анат.

падкёт

(тк]

спарт.

-ёту,

-йце

падкаётка [тк] -тцы [цп]
падкатчык [ткачч] -ка, -ку,
гкаў
падкатчыца [ткачч] -цы, -ц

падкаўнёрык [тк] -ка, -ку,

-каў
падкаціцца [тк] зак.. падкачўся, падкоцішся [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,
“цяцца

падкаціць [тк] зак., падкачў. падкдціш, -ціць, -цім,
-ціце, -цяць
падкачаць [тк] разх., зак,

419, -беш, -йс, -йюць

падкашліванне [тк] [ньпе]
разм., гні
падкашліваць [т5] разм,
незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
зак.
падкашлянуць [тк]
-пў, -пёш, -нё, -діём, -няцё, -нуць

падквасіцца [ткв] зак., -сіц-

ца, -сяцца
падквасіць (ткв] зак., -йшу,
гясіш, -асіць, -асяць
падкв4ека [ткв] -йсцы
падквішапы [ткв]
падквішванпе (ткв] [ньне]

мі

А55

падквашвацца

падкошвацие

а
т
а
ш

пладквашвацца [ткв] кезак.,

гаецца, -аюцца
падквашваць [ткв] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падкі [тк]
падкіданне [тк] [ньне] зі

падкіданы [тк]

падкідацца [тк] разх., зак.,
-аюся, -аешіся [сься], -аецца, -аюцца
падкідёцца [тк] незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-ёюцца
падкідаць [тк] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падкідаць [тк] незак., -аю,
-4еш, -4е, -4юць

падкідванне

[тк]

[ньне]

-нні

незак,
[тк]
падкідвацца
-асцца, “аюцца
падкідваць [тк] незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
разм.,
падкідка [ткітка]

“дцы [пд]

падкідны [тк]
падкідыш [тк]

прым., наз.
-ша, -шу,

-шаў

па -асцца, -аюцца;' -аец-

ца, -аюцца
падкладаць і падкладваць
[ткл] незак, адпаведна
“аю, -аеш, -ас, -аюць; -аю,

-асш, -ае, -аюць

-дцы

[цц], -дак

падклае [ткл] біял., -са, -се,
-саў
падкласці [ткласьці] зак.,
-дзё,
-дзёш,
падкладў,
-дзём, -дзяцё, -дўць; падкладзі, часцей падлажыць

падклёсны [ткл]
[тклейі]
падклёіць
[ейі],

зак.,
-віць,

падклёйванне [ткл] [вьне]

,
-нні
падклёйвацца [ткл] незак.,

-аецца, -аюцца

[ткл]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падклёйка [ткл] -ёйцы, -бек
падклёцце ўтклецьце] -цці,

ца, -нуцца

падклёпванне [ткл] [ньне]
-нні

падкінуць [тк] зак. -ну,
-неш, -не, -нуць
падкіпяціць [тк] разм., зак.,
гячў, -яціш, -яціць, -яцім,
падкіпеціцё, падкіпяцяць
падкісйць [тк] незак., -4е,
-аюць
падкіслённе [ткісьленьне]
-нні

падкіелены [ткісьле] разм.
падкісліцца [ткісьлі] разм.,
зак., -ліцца, -ляцца
падкісліць (ткісьлі] разм.,
зак., падкіслю, падкіеліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць

падкіеляцца [ткісьля] разм.,

незак., -йецца, -Яюцца

падкісляць [ткісьля] разм.,

незак.,

-яю,

-яеш,

-яе,

-яюць

падкіецуць [тк] разм., зак.,
гне [сьне], -лпуць; падкіе,

падкісла, -слі [сьлі]

падкітаваны і падкітбваны

[тк]

падкітаваць [тк] зак., -тўю,
“туеш, -тўе, -тўюць; падкітуй
падкітоўванне [тк] [пьпе]
гі
падкітбўвацца [тк] кезак.,
-аецца, аюцца падкітоўваць [тк] незак.
гаю, -аеш, -ас, -аюць

падкітбўка [тк] -ўцы

падкладённе і падкладван-

пе [ткл] [пэпе] для абодвух ші

падкладацца і падкладвац-

ца [ткл] пезак., адпавед-

-ццяў

падклёпвацца [ткл] нёзак.,

-аецца, -аюцца

падклёпваць

[ткл]

незак.,

“аю, -аеш, -ае, -аюць

падклёпка [ткл] -пцы
падклікацца [ткл] незак.,
“аецца, -ёюцца
падклікаць [ткл] зак. -ічу,
Зчаш, -іча, -ічуць
незак,
[ткл]
падклікаць
-4ю, -беш, -йе, -ёюць
падкліпаваны [ткл] спец.
падклінаваць

[ткл]

зак.,

-иўю, -нўеш, -нўе, -тўюць
[ткл]
падклінбўванне
[пьне] -нпі
падклінбўвацца

-цю, часцей надкавапаесць

падковападббны [тк]
падкбл [тк] разм., -лу, -ле,

падколаты

падкінуты [тк]

падкінуцца [тк] зак., -нец-

падкова [тк] -две, -бў
падкбванасць [тк] [сьць]

-лаў

падкладнія [ткл]

падклёйваць

падклянлі і падкляпай

падкбваны [тк] часцей падкаваны

падклёдачны [ткл]
падкладзены[ткл]
падкладка [тклатка]

-бю, -ёіц
-ёяць

кляпію, -беш, -4е, -бюць;

[ткл]

не-

зак., -аецца, -аюцца
падклінбўваць [ткл] незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падклібчаны [ткл]

падключацца [ткл] незак.
[сься],
-аешся
-дюся,
-аецца, -ёюцца
падключаць [ткл] незак.,
-4ю, -йсш, -ае, -аюць
зак.,
падключіцца [ткл]
падключўся, падключышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
зак.,
[ткл]
падключіць
падклочыш,
падключу,
“чыць, -чым, -чыцо, -чаць
падключіячны [ткл] анат.
падключэпне [ткл] [пльпе]
пі

падкляпёны [ткл]
падкляпаць [ткл] зак., падкляплю, падклёплепі, -ле,
-лем, -леце, -людь і

пад-

падкбланы

і

[тк]
[ньне]
падкдлванне [тк]
“ші, -нияў
падкблвацца [тк] незак.,
-аецца, -аюцца
падкблваць [тк] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падкблка [тк] -лцы, -лак
падкоп [тк] -пу, -пе, -паў
падкбпаны

падкапаны

іё

[тк]
падкбпванне

[тк]

(пьпе]

-нні
падкопвацца

[тк]

незак.,

гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
падкбпваць [тк] незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падкбпка [тк] -пцы

падкбпиы[тк]
падкбрка [тк] анат., -рцы
падкбркавы [тк]
падкбрмачны [тк]
падкбрмка і падкбрм [тк]

адпаведна -мцы; -му, -ме

падкбрмлены [тк]

падкбрмліванне [тк] [пьне]
-нні

падкбрмлівацца [тк] незак.,

-аецца, -аюцца
падкбрмліваць [тк] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падкбрнік [тк] заайл., -ка,

-ку, -каў
падкорны [тк]
падкбс і падкосіна [тк] 7э2.,
адпаведна -са, -се, -саў;

-це, -н
падкбсны [тк] тэз.
падкоўванне
-нні
падкбўвацца

[тк]

[пльне]

ўтк]

незак.,

гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, гаюцца
незак.
[тк]
падкбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць

падкбўдранік [тк] -ка, -ку,

-каў
падкдўка [тк] -бўцы, -бвак
падкбўны[тк]
падкбчалы[тк]

падкочванне

[тк]

[ньне]

-тпі
незак.,
]тк]
падкдочвацца
гаюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца

падкбчваць [тк] незак., -аю,

гасш, -ае, -аюць
падкбшаны [тк]
падкбшванне [тк]
яі

[пьпе]
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падкошвацца

падкбшвацца [тк] лезак.,
(падгінацца-- пра ногі)
-аюцца; (набліжауцца, косячы) разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

падкбшваць

незак,

[тк]

-аіо, -аеш, -ае, -аюць
падкрадаше і падкрадванне [ткр] [ньне] для або-

гаюцца
падкранавы[ткр]
падкрасціся [ткрасьці] зак.,
падкрадуся, -дзешся [сь-

ся], -дзецца, -дуцца

падкрбены [ткр] кравец.
зак.,
падкрбіць [ткройі]
-бю, -біш [641], -біць,
-бяць

падкрбйвацца [ткр] незах.,
-аецца, -аюцца
падкройваць

[ткр]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падербквенны [ткр] буд.

падкрўглены [ткр]
падкругліць [ткр] зак., пад-

круглю, падкругліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

падкругаЯцца [ткр] незак.,
-ясцца, -яюцца
падкругайць [ткр] незак.,
-Яю, -Ясш, -яе, -Яюць
падкрухмалены [ткр]

падкрухмаліць [ткр]

зак.,

-лю, -ліш, -ліць, -ляць

падкрухмальванне
[ткр]
[ньне] -нні
падкрухмальвацца
[ткр]
незак., -аецца, -аюцца
падкрухмальваць [ткр] незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
падкруціцца
[ткр]
зак.,
падкручуся, падкруцішея
[сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цядца

падкруціць [ткр] зак., падкручу, падкрўціш, -ціць,

“цім, -ціце, -цяць

падкручаны (ткр]
падкручванне [ткр] [ньпе]
-ші
падкручвацца [ткр] незак.,

“аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца

падкручваць

(ткр]

[ткрэсьле]
падкрэелены
[ткрэсьліпадкрэсліванне
вацьцс] -нпі, -нияў
падкрэслівацца [ткрэсьлі]

падкузьміць

ца [ткр] незак., адпаведна

-бедца,
аешся

насьць] -цю

-аюся,
-аецца,

падкрадёцца і падкрадвац-йюцца;
]сься],

[ткрэсьле-

[сься],

,

-бошся

[ткрэсьле]

незак., -аецца, -аюцца
[ткрэсьлі]
падкрэеліваць
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
падкрэсліць [ткрэсьлі] гак.,

двух аші

юся,

падкрэслепа
прыса.
падкрэслецасць

пезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падкріялак [ткр] -лка, -лку,

-лкаў
падкрыилле [ткрыльле] -ллі
падкрыльны [ткр]

падкришаны[тур]
падкрышвацца [ткр] незак.,
-аецца, -аюцца
падкрышиць
[ткр] зак,

падкрышў, падкрійшыш,
шыць,
цым,
-пыце,
-шаць

глю, -ліш, -ліць, -ляць

[тк]

разм.

зак., -мліо, -міш, -міць,
-мім, -міцё, -мяЯць
падкулёцкі [тк] уст.
падкулёчнік [тк] уст., -ка,
-ку, -каў
падкулачніца [тк] уст., -цы,
“д

падкулачны [тк]
равл.,
падкульгаць [тк]
зак., -ёю, -аеш, -ёе, -аюць
падкўльгваць [тк] разм.,

пезак.,
-аюць

-аю,

-ае,

-аеш,

падкупіць [тк] зак., падкуплю, падкўпіш, -піць,

-пім, -піце, -пяць
падкуплены [тк]
падкуплйцца ў падкўплівац-

ца [тк] незак., адпаведна
-Яецца, -яюцца; -аецца,
гаюцца

падкупайць і падкўпліваць
[тк]
незак, адпаведна
-яЯю,-яеіц, -яе, -Яюць; -аю,

“аеш, -ае, -аюць
падкупния[тк]
падкураны [тк]
падкўрвапне [тк]
-нпі
падкўрвацца [тк]
-аецца, -аюцца

[пьпе]

незак.,

падкўрваць [тк] пезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
падкусіць [тк] зак., падку-

шу, падкусіш, -сіць, -сім,

-сіце, -сяць

падкусліва [ткусьлі] разм.,

прысл.
падкўслівы [ткусьлі] разм.
падкуты[тк] часуей надкаваны
падкўхцік [тк]
уст., -ка,
-ку, -каў
падкўць [тк] зак., -ую,

-уёш, -уб, -уём, -уяце,

гуць, часцей падкаваць
падкўшаны [тк] рага.
падла ж., -ле
падлабўніцца

зак.,

разх.,

гпюся, -пішся [сься], -ніцца, -пяцца
[ньне]
падлабўцьванне

разм., -цні
падлабуўпьвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
падлавіць зак., падлаўлю,
падлбвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць
падлагбдиівацца разхм., незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
падлагоджваць

разм.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

падлагодзіцца разх., зак.,
-гджуся, -дзішся [сься],

“дзіцца, -дзяцца

падлагодзіць

зак.,

разм.,

-дау, -дзіш, -дзіць, -дзяць

'
падааджаны
падладжванне [ньне] -нпі
падладжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,

-аюцца
падладжваць

кезак.,

-аеш, -ас, -аюць
падладзіцца зак.,

-аю,

-джуся,

-гдзішся [сься], -дзіцца,
падладзься”
“дзяцца;

[цься]

падкурка [тк] -рцы
падкурчаны [тк]

падкуўрчваншие [тк]
і
падкурчвацца [16]

падкўсваць [тк] разх., не-

[пьпе]
незак,

-аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца
падкўрчваць [тк] незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
падкурчыцца [тк] зак., -чу-

ся, “чышся [сься], -чыцца, -чацца
падкўрчыць [тк] зак., -чу,
-ЧЫЦі, -ЧЫЦЬ, -чаць
падкурыць [т] зак., падкуру,
падкўрыш,
-рыць,
“рым, -рыцё, -раць
падкўе [тк] разх., -су, -се ?
-саў
падкусванне [тк]
[пьпе]

разм., -цпі, пяяў
падкўсвацца [тк] разлм., не-

зак., -асцца, -аюцца

падладзіць зак., -джу, -дзіш,
гдзіць, -дзяць; падлёдзь
падлаёдпыя заал., наз.
падлажыць зак., падлай:ў,
падложыш, -кыць, -жым,
жыце, -каць і падкласці
-ау,
незак.,
падлазіць
дзіш, -азіць, -4зяць
падзакіравіпы ёі падлакірбваны
падлакіраваць зак., -рую,

“руеш, -рўс, руюць; пад-

лакіруй
падлакірбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
падлакбтиік -ка, -ку, -каў
падламаёны і падабманы
падламацца зак., падлдміц-

ца, -мяцца
падламаць зак., падламлю,
падлбміш, -міць, -мім, -мі-

це, -мяць; падламі
падлапатачны акат.
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падлапіцьразхм., зак, -плію,
-піш, піць, -пяць; падлёп
падлёплспы разм.

падласіца -ис, -н
падласы
падлатаныраз.

падлатаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
-аю,
незак.,
падлатваць
-асш, -ас, -аюць
падзаўчицца зак., -чуся,
-тыпцся [сься], “чыцца,

г“пямся, -тыцёся, -чацца

падлашчванне [ньне] раз».,
жні
падлашчвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
падлёшчыцца зак., -чуся,
чышся

-чацца

[сься],

-чыцца,

падлёгааець [сьць] кніжн.,
-цю
падлёглы кніжн.

падлёгчваць [хчв] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падаёгчы [хч] зак., падаягу, падляжаш, -жа, -жам,

-жаце, падлятуць; падлёг,
падлёгла,

падаедпікбвы.

падлезці [сьці] зак., -зу,
“зеш, -зе, -зуць
падлёньвацца разх., незак.,

гаювя, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

падзёплепыразм.

падлзёплівацца разх., незак.,
гаецца, -аюцца і падляп-

ляцца
падлёпліваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і падляпаяць

падлёсак ску, -скаў
падлбсны
падлёссе [сьсе] -ссі

падлётак -тка, -тку, -ткаў
падлёткавы
падлёчаны
падзёчвацца незак., -аюся,

гасшся
-аюцца

падлёчваць

-аецца,

[сься],

-аю,

-ка, -ку,

“каў
падлёгачны (пат.
падлёднпік рыб., разм., -ка,

-ку, -каў
падаёдны
падлёт -ёту, -ёце
падлівание [тьне] -ипі

падлівйцца

ся], -хацца, -жамся, -кацеся, -жіуцца; падлізіыся
падлізаць зак., -іжу, каш,

-Бка,
“гікам,
-Скаце,
Зжуць; падліяіы
падлізванне [ньне] зші
падлізвацца разм., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аёцца, -аюцца
падлізваць

“аеш,-ае, -аюць

падлізліва

-аю,

кевак.,

разм.,

[зьлі]

прысл,

падлізлівасць [зьлі] [сьць]

разм., -цю
падлізлівы [зьлі] разм.

падлізнік [зьві] разм., -ка,

ху, -каў
падлізніца [зьпі] разм., -цы,
падлізніцкі [зьпі] разм,
падлізніцтва [зьні] разм.,
-ве
падлік -ку, -каў

падлікбва-вылічальны
падлікбвы
падліпала разм., агульн., м.
Д -лу, Т -лам, М -ле, ж.
ДМ-ле, Т -лай і -лаю, мн.
Р п
незак.,
падліпаць разм.,

-4ю, -аеш, -ае, -4юць
падліпнуць разм., зак., -ну,
“неш, -пе, -нуць; падліцп,
-пла, -плі
падлісак заал., -ска, -ску,
-скаў
падлітавапы уст., часцей
падпайны
падлітаваць уст., зак., -тўю,

“тўеш, “туе, туюць, часцей падпайць
падлітбўванне [пьпе] уст.,
-ппі, часцей падпайванне
падлітбўвацца незак., -оў-гваецца, «“бўваюцца, часцей падпайвацца
незак.,

уст.,

падлітоўваць

-аю, -асш, -ае, -аюць, часцей падпайваць

падліты

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
падлёшчык заал.,

ліўся, падліжашся (сь-

лпезак., -ёецца,

-мюцца

падлівёць пезак., -аю, -асш,
гае, “аюць
падлівачнік -ка, -ку, -каў
падліза разм., агуль, м.
Д -зу, Т -зам, М -зе, ж.

ДМ -зе, Т -зай і -заю, м.

Р.

падлізйцца разлм., гак., пад-

падліўка “ўцы, -івак
падліўнія
падліцца зак., ёцца

і па-

дальёцца
падліць зак., -и0, -іёш, -іё,
чём, 4яцё; юцьё падалыб, -льёш, -льб, -льём,
-льяцё, -лыбць; падлі
падлічапы

падлічвапне [пьпе] -шпі
надлічвацца незак., -асцца,
-аюцца
падлічваць

пнезак.,

-асш, -ас, -аюць

падлічыць

зак.

падлічыш,
“аце, “чаць

-аю,

падлічу,

-чыць, -чым,

падлобны
падлдг -ту, -гаў
падлбга -дзе, -дг

падлабдка

(падвбдная 460-

ка) разм., -дцы [цц], -дак

падабжаны
падлбіжна прысл.

падабжнасць [сьць] -цю

падлбяны

падабманы ў падламаны

падлбмаіванне і падлбмван-

пе (пьце]
пі

для

абодвух

падабмлівацца ў падлбмвацца незак., для абодвух

гаецца, -аюцца
падлбмліваць ў падабмваць
незак., для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць
падлбпаецсвы [сьце] тэг.
падлоўлены
падлбўлівацца незак., -аец-

ца, -аюцца
падлбўліваць незак,
-агш, -ас, -аюць

-аю,

падлбўчы уст., наз.

падяўбаныабл.

падлубаць абл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падяўжжа -жжы

падлыганы

падлыгаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць

падлыгвацца незак., -аецца,

-аюцца
незак,
падлигваць
-аеш, -ае, аюць

-аю,

падлыжачныанат.
падлыжнік абл., -ка,

-ку,

-каў
падлынніца абл., “ДЫ, -Ц
падлыжныабл.
падлібга і падлюка разх.,
агульн. адпаведна м. ДМ

логу, Т логам, ж. ДМ
ладзе, Т -бгай і логаю, мн.
Р -бг; м. ДМ-ку, Т -кам,
Л -лоцы, Т -люкай і
-люкаю, ми. Р -люк
падлібстравы
падлюетэриік -ка, -ку, каў
падлягаць незак., -йю, -аеш,
-ае, -4юць
падлягчыць [хч] зак., падлягчў, падлёгчыш, -чыць,
чым, -чыце, -чаць
падлямаваны кравец.
падлямаваць зак. -мую,
-мўеш, -муе, -муюць
падлямёўванне [пьпе] -ші
падлямбўвацца незак., -асцца, -аюцца
падлямбўваць пезак., -аю,
гаеш, -ас, аюць
падлямбў ка -ўцы
падляпіцца разл», зак., падпадаёпішея
ляплібся,
[сься], -піцца, -пімся, -пі-

цеся, -пяцца

падляпіць зак.,

падляплі,

падлбпіш, -піць, -пім, -підос, -пяць; падляпі
падляпляцца разм., незак,
-Ясцца, -Яюцца, часцей
падабнаівацца

падміргваць
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падляскваць незак. -аю,
-асш, -ае, -аюць
падайсиуць зак., -ну, -пеш
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падлёчышся
лячуся,
[сься],

-чыцца,

-чымся,

гчыцеся, “чацца

падлячыць разм., зак. падлячў, падлёчыш, -чыць,

-чым, -чыце, -чаць
падмагаць разм., незак,

-4ю, -ёеш, -ае, -аюць
падмагчы [хч] разм., зак.,

падмагу, падможаш, -ожа,
-біжам, -бжаце, -бгуць;
падмбг, падмаглё, -лё, -лі;
падмажы

падмазаны
падмёзацца

зак.,

разм.,

“джуся, -фжашся [сься],
гёжацца,

-ажуцца;

пад-

мажоя [сься]

падмазаць зах., -4жу, -ёжаш,
-ажа, -йжуць; падмаж

падмазванне [ньне] -нні

падмазвацца незак., -аюся,

-аешся
гаюцца
падмазваць

[сься],

-аецца,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
падмёзка [ск] -зцы

-аю,

[сд],

-зак
падмазчык [шч] -ка, -ку,
-каў
падмайстар -тра, -тру, -траў
падмакёнце [пьне] -пні
падмакаць незак., -4е, -зюць
падмаладзіцца разх., зак.,
падмаладжуся, падмалбдзішся [сься], -дзіцца,
-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

падмаладзіць разм, зак.,
падмаладііў,
падмалодзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

“дзяць
падмалёвапы ёі падмаляваны

падмалёўванпе [ньпе] -нпі
падмалёўвацца разх., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
падмалёўваць незак, -аю,
-аст, -ас, -аюць
падмалёўка -ёўцы, -ёвак
падмалёджаны разл.
падмалчбдяванне
[пьпе]
разм., -пні
падмалбджвацца разх., не-

зак., -аюся, -аешся [сься],
“аецца, -аюцца

падмалбджваць разм.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

д
а
п
,
к.
за
,
м.
з.
ра
ь
ц
б
л
а
м
д
па

-ле,
падмблеш,
мялю,
-лем, -леце, -люць
падмаляваны і падмалёваны
падмалявёцца разм., зак.,

слююся, -люешся

[сься],

разм.,

падмахваць

пезак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

падмахиўць, разх., зак., -іў,
-нёш,

-ие,

-иём,

-няцё,

ліўць
падмацавальны

глюсцца, -лююцца; падма,
люйся
-оЮ,
зак.,
падмалявёць
глюсш, -лібе, лююць; пад,
малюй
падман -пу, -пс, паў

падмацаванне [пьпе] аші,

падмаёнвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гаешся
-аюцца
-аю,
пезак.,
падмёнваць
гасш, -ае, “аюць

падмацаваць

падманвацне [ньне] -нпі

падмапдатны

пладмёнка -пцы, -нак
падманліва прысл.
падмаплівасць [сьць] -цю
падмаплівы

падманцасць [сьць] -цю
падманны
,
падмануты
-нуся,
падманўцца зак.,
-пёцца,
-нбшся [сься],
-гпёмся, -пяцёся, -нўцца
падманўць зак., -нў, -нёш,
-иё, -нём, -няцё, -нуць
падманшчык -ка, -ку, -каў
падмёншчыца -цы, -Д
падмаргиўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нўць і
падміргниўць
падмарбжаны

падмарбжжванне [пьне] -нпі
падмарбжвацца незак., -аецца, -аюцца

падмарбжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
-ожу,
зак,
падмарбзіць

-бзіш, -бзіць, -бзяць
падмарыцца тэгх., зак., падмбрыцца, -рацца
падмарыць тэх., зак., падма-рыць,
ру, падмбрыш,
“рым, -рыце, -раць
Надмаскбўі
Падмаскоўе

]
[ўні
падмаскбўпы

падмаелены [сьле]
падмаслівацца [сьлі] незак.,
-асцца, -аюцца
падмасліваць [сьлі] незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
падмаеліць [сьлі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляЯць
[сьці]
падмаеціцца

зак.,
падмашчуся, падмосцішся
[сьцісься], -ціцца, -дімся,

-ціцеся, -цяцца

падмасціць [сьці] зак., падмашчу, падмбсціш [сьці],
-ціць, “цім, -ціце, -цяць

падматаны
падматаць зак., -4ю, -асш,
-йе, -аюць
падмахванне [пьпе] разх.,
зші

-нняў
падмацаваны
падмацавацца зак., падма-

пўюся,

-ўсшся

[сься],

-ўецца, -ўюцца; падмацуйся
зак.,

падма-

дўю, -ўсш, -ўе, -ўюць;

падмчацўй
падмацбўванне [ньне] -нні
падмацбўвацца незак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца

падмацоўваць нкезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разхм., -ику,
падмацўнак
-нкаў

падмачінцца зак., падмачуся, падмбчышся [сься],
чыцца, -чымся, -чыцеся,
-чацца
падмачыць зак., падмачу,
падмбчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
падмёна і падмён адпаведна -не, -н; -ну, -не, -наў

падмёнены
падмённы
падмёнчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падмёньвацца кезак., -аецца, -аюцца і падмяняцца
падмёньваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і падмя-

няць

падмёрзлы часцей падмёрзлы
падмёрзпуць зак., -не ([зьпе], -цуць; падмёрз, падмёрзла, -лі [зьлі]

падмёс і падмёска адпаведна -су, -се; падмёсцы, -сак
падмёсці [сьці] зак., -мяту, -мяцбш, -мяцё, -мя-

цём, -мецяцё, -мятўць

падмёцспы

падмёціць зак., -ёчу, -ёціш,
-ёціць, -ёцяць
падмёчаны
падмёешаны

падмёшванле [пьпе] -нпі

падмёшвацца незак., -асцца, -аюцца
-аю,
незак.,
падмёшваць
-асш, -ае, -аюць
падмёшка -шцы, -шак
падмёрзлы і падмёрзлы
падмінацца кезак., -аецца,
-аюцца
падміпаць пезак., -4ю, -аеш,
-ае, -бюць

падміргванне

[ньпе] -пні,

касцей падудоргвашне
падміргваць

незак.,

-асш, -ае, -аюць,

гаю,
часцей

паднізвацца
А9
падміргнуць
МАЯ
падмёргваць

падміргнуць зак., -нў, -цёш,
-нё,

-іём,

-пяце,

-Іўць,

часцей падмаргиўць

падмбга раз.., -бзе

падмякпу ЦЬ разм.» Зак., -Ме,

падмоклы

падмбкиуць зак., -не, (лУць;
падмок, падмбкла,
падмёлаты
падмбаваць разм., незак.,
-аю, -асш,-ае, -аюць
падморгвапне [ньце] -вні і
падміртвание

падмбргваць незак., -аю,
гасш, -ае, -аюць і падміргваць
падмбсткі -каў
падмбеце [сьце] разм., -ці,
-цяў

падмётванне [ньце] -нпі

падмбтвацца незак., -аецца,
-аюцца
падмбтваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ас, -аюць
падмбтка -тцы [цц], -так
падмбчаны
падмбчванпе [ньне] -нні
падмбчвацца незак., -аюся,
(сься], -аецца,
-гаешся
-аюцца
-аю,
незак.,
падмбчваць
-аеш, -ае, -аюць
падмбшчаны
падмбшчванне [ньне] -нні
падмбшчвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
падмбшчваць хкнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падмураваны і падмурдвапы

падмуравёцьзак., -рую, -русш, -руе, -руўюць; падмуруй
падмўрак -рка, -рку, -ркаў

падмуркавы
надмурбвапы і падмураваны
падмурбўванне [ньне] -нні
падмурбўваць

лезак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць

падмурбўка -бўцы, -бвак
падмывапне [ньне] -пні

падмывёцца пезак., -йюся,
-аецца,
[сься],
-Асшся
“аюцца
падмываць незак., 4, -феш,
-4с, “аюць
надмілсцыразл.
падмыліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, “ляць

падмыльвацца разх., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец:
ца, “аюцца
падмільваць разм., пезак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
падмінты

падмяў -ніву, -ыве
падмяцца
“яешся
-мюцца

зак.,
[сься],

падмыць зак, -ю, -меш,
9, «юць
падмякаць разм., незак.,
-46, -дюць

-мюся,
-мецца,

-нуць; падмяк, падмякла,
-лі с
,
падмяніцца захк., падмяню-

ся,

[сься],

падмёпішся

-піцца,

-пімся,

“няцца
падмяніць

зак.,

-піцеся,

пцадмяпю,

падмёніш, -піць, -пім, -ні-

це, -пяць
падмянціць
падмяцчў,

зак.,
[цьці]
падмёцціш

[ньці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
падмяпйяцца незак., -Яюся,

-яецца,
[сься],
-“Яешся
гяюцца, часцей падмёць-

вацца
-Яю,
незак.,
падмяняць
-Яеш, -Яе, -яюць, часцей
падмёньваць
падмярзённе [льпе] -пні
-ёе,
незак,
падмярзёць
-Аюць
падмярзлбтныспец.
падмясіць зак., падмяшў,
падмёбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць

падмятайла і падмятала
разм., агульн, для абодвух м. Д -лу, Т -лам, М
-де, ж. ДМ -ле, Т -лай і
глаю, лін. Р -лаў

-ку,
падмятальшчык -ка,
-гкаў
падмятальшчыца -цы, -ц
падмятённе [ньне] -нні
падмятёцца незак., -йецца,
-бюцца
падмятёць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць

падмяты
падмяць

Зак.,

падамлу,

-нёш, -нё, “лём, -цяцё,
ліўць; падамні
падмячацца незак., -ёецца,
-аюцца
-4ю,
незак.,
падмячаць
-йсш, -4е, “юць
падмяшаны

падмяшаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -ўюць
падпавіцца зак., падпбвіцца, -вяцца

падпавіць зак., падпаўлю,
падпбвіш, -віць, -вім, -ві-

цс, -вяць

паднаглядная наз.

падпаглядпы прым., паз.
падпагбтнал разм., наз.
падпаём гюр., гпайму, -пайме
падпаймальнік -ка, -ку, -каў
падпаймальніца -цы, -ц
падпайманне [пьпе] -нпі
-4ю,
паднаймаць незак,
-дсш, -4с, -аюць
падпалёдна тэх, прысл.

падналёгчы[хч] разм., зак.,

-лягу, -айжаш, -ляжа,
-лягуць; -лёг, -ляглё ёі
-лёгла, -лягло і -лёгла,
-ляглі і лёглі; падналяе
падцацяць юр., зак., пад-

паймў, падноймсш, -ме,
-мем, “меце, -муць; падпаияў, паднаняла, -аб, -лі;
падцаймі

паднарад

-да, -дзе,

шав.,

“даў:
паднасіцца

,
разм., зак.,

-но-

сіцца, -абсяцца
паднасіць разм., зак., пад-

нашў, падибсіш, -сіць,
гсім, гсіце, -сяць
паднатўжвацца разм., пезак., -аюся, -аешся [сься],

“аецца, гаюцца
паднатужваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паднатужыцца раза, зак.,
-жуся, -жышся [сься],
-жыцца, -жацца
паднатўжыць разхм., зак.
“жу, зкыш, -кыць, -жаць
паднаўлённе [ньне] -нні
падпаўляцца незак., -яецца,
-яюцца
незак. -яю,
падпаўлйць
-Ясш, -яе, -яюць

падиаціскаць разм., незак,
-4ю, -йеш, -ёе, -бюць
паднаціснуць

-у, -пеш
-нуць

падначаваць

зак.

разх.,

[сьне],

-не,

разм.

зак.

-чўю, -чўеш, -чуе, -чўюць
падначаленасць [сьць] -цю
падначаленне [ньне] -ині
падначалены
падначаліцца зак., -люся,
-лішся

[сься],

-ліцца,

-лядца

падначаліць зак., -лю, -ліш,
-піць, -лЛЯць

[пьпе]
падпачальвание
“пі
падначальвацца незак., -аюся, -асшся [сься], гаецца,

-аюцца

падпачальваць незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

падпачбўваць разл., незак.,

гаю, -асш, -ае, -аюць

паднашЭнне
-дняў

[ньпе]

-нці,

паднёбиы разм.
падпёсены

паднёсці [сьці] зак., падпясу, геёш, -сё, -сём, падпесядё, падпясўць; паднёс,

паднесла, елі [сьлі]; пад-

пясі

паднёсціся [сьці] зак., -ня-

сёцца, -няеўцца

,
паднізаны
падпіжу,
зак,
паднізаць
падпіжаш, -жа, -зкам, -жа-

це, -жуць
падпізвацца незак, “аецца,
гаюцца

падпашкі

А90

паднізваць

“
А
М
А
М
-аю,

хезак.,

паднпізваць

-аеш, -ас, аюць
падніманне [ньне] -нні, часцей падыманне
паднімацца гезак., -4юся,
-аешся

[сься],

-аецца,

гаюцца, часуей падымацца
паднімаць незак., -аю, -ёеш,
-ас, -бюць, часцей падымаць
паднбгцевы [хц] анат.

паднбяска -жэжы, з-кжаў

падибжка [шк] -кцы [шц],

экак
падпбяны

саў; (дзеянне) -су, -се

падндсак шав., -ска, -ску,
-скаў
падпбсіцца незак., -сіцца,

-сяцца
падинбсіць

незак.,
-б шу,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
паднбека -абсцы
паднбскавы
паднбечык [шч] -ка, -ку,
-каў
падидсчыца [шч] -цы, ц
паднбўлены
паднбшаны
паднырачны анат.
-аю,
незак.,
паднырваць
-аеш, -ае, -аюць
паднырнўць зак., -нў, -нёш,
-нб, -нём, -пяцеё, -пуць
падпябённа-зубні лінгв.
паднябённе [ньне] анат.,
-нні, -нпяў

падпябённы анат., лінгв.
паднябёсная разм., наз.
паднябесны

паднябёсее [сьсе] -ссі

паднявёліць зак., -лю, -ліш,
“ліць, -ляць

падпяволле [льле] -ллі

паднявёльпасць [сьць] -цю

паднявбльны
падпядзёліцца абл.,
зак.,
-блюся, -блішся [сься],
-ёліцца, -бляцца

[ўі]
падняпрбўскі

Падпяпрбўі

падняеёбнне [ньпе] -шпі
Надпястрбўе
Паднястроўі

Іўй Д

паднястрбўскі
падпяты

падийцца зак.,

падпімуся,

паднімешся [сься], -мецца, -мемся, -мецеся, -муцда і падымуся, падымеш-

ся [сься], -мецца, -мемся,

-мецеся, -муцца; падпіміся і падыміся

па-дббраму прысл.

-веш,
.
-го, -гюдь
падбнак -пка, -пку, «лкаў
,
падбикі -каў
падбние [пьне] -нні
падбрапцы
падбрлік заал. -ка, -ку,
.
-каў
падбеак -ска, -ску, -скаў
падбўгу прысл.
падбўжана прысл.
-ею,

падблець зак.,

падбўжанасць [сьць] -цю

паднбе (прадмет) -са, -се,

Падпяпрбўе

падббна прысл.,, прыназ.
падббнаець [сьць] -цю
падббны

падийцце [цьце] -цці
падняць зак., падпіму, падпімеш, -ме, -мем, -меце,
“муць і падыму, падымеш,
“ме, -мом, -мецс, -муць;
падпімі ў падымі

падбўжапне [ньпе] -нні
падбўжаны

падбўжвацца незак., -асцца,

-аюцца

падбўжваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
падбўяша прысл.
падбўяны

падбўжыцца зак.,

-жыцца,

кацца.

падбўжыцьзак., -жу, -кыш,
-жыць, -Жаць
падбхнуць зак., -не, -нем,
-пеце, -пуць
падпавётка [ти] -тды [цп],
-так

падпавёць

[70]

-ццю [ць-

цю], -цей і -цяў

падпадаць [тп] незак., (пад
уплыў) -аю, -йеш, -ёе,
-ёюць; (пра хваробу, ахво-

ту) -ае

падпаіць [тпайі] зак., падпаю, падпбіт [ойі], -біць,
-бім, -біце, -бяць

падпайванне [та] [ньне]
-нпі і падлітоўванне
падпайвацца [тп] незак.,

-аецца, -аюцца і падлітбў-

вацца
падпайваць [тп] (да паяць)
незак., -аю, -аеш, -аё,
-аюць і падлітбўваць
падпайка [тл] -айцы

падпал [ти] -лу, -ле, -лаў
падпалачны [тп]
падпалены [тп]
падпаліпа [тп] -пе, -п
падпаліць [тп] зак., падпалію, падпаліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць
падпалка [тп] -лцы

падпалкбўнік [тп] -ка, -ху,
гкаў

падпалкбўшчыха [тп] разх.,
-ысе, -ых
паднальвапне [тп] [пьне]
-нпі
падпальвацца [тп]

незак.,

-аецца, -аюцца
падийльваць [тп]
незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць

паднальшчык [ти] -ка, -ку,

-каў

падпальшчыца [та] -цы, -ц
падпальшчыцкі [тп]

падпамбеце

[сьце]

[ти]

-ці, -цяў

падпамнаваны [тп]
паднпамнаваёць [тп] незак.,
ўю, -аўеш, -пўе, -пуюць
падпампбўванние (та] (пьие] -ині
падпампбўвацца

[70]

не-

зак., -аецца, -аюцца
падпампбўваць [тп] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
падпйёнак [1п] разх., -нка,
-нку, лікаў

падпар [10] тэз., -ру, -ры

[10]

падпарадкавальны

[тк] грам.
[11]
падпарадкавапасць
[тк] [сьць] -цю
падпарадкаванне [тп] [тк]

[ньне] -нні
падпарадкаваны [ти] [тк]
падпарадкавацца [ти] [тк]
-куешся
-куюся,
гак,
[сься], -куецца, -куюцца
падпарадкаваць [тп] (тк]
зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
падпарадкбўвацца [ти] [тк]
-асшся
-аюся,
незак.,.
[сься], -аедцца, -аюцца
падпарадкбўваць [то] [тк]
пезак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
падпарапы [ти]
незак.
[тп]
падпарваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падпаробць [тп] зак., падпаРЎ, падпдраш,

гра,

-рам,

“раце, -руць
падпарўчнік [тп] уст., ваен., -ка, -ку, -каў

падпйарыць [тп]

зак.,

-ру,

-рыш, -рыць, -раць

падпасак [тп] -ска, -ску,
“скаў
абл,
падпасвіч [тпасьві]
-ча, -чу, -чаў

падпаскавы [тп]
падпаскудзіць [тп]

разм.

зак., -джу, -дзіш, -дзіць,

-дзяць

падпаслёдак

[тпасьле]

разм., прысл.

падпасці [тпасьці] зак., падпадў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

падпаталічны [ти] анат.

[ньне]
падпаўзае [то]
-нпі і падпбоўзванне
незак.,
[тп]
падпаўзаць
-аю, -деш, -4е, -аюць ё падпбўзваць

падпаўзці [то] [сьці] зак.,
-зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё,
-зуць

падпаха [тп]
-пах

анат., -пёсе,

падпахавы[тп]
падпахваць [тп] разх., незак., -ае, -аюць
падпахі [тп] грысл.
падпашкі [тп] разх., прысл.

падпрацаваць
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падпішнік [10] -ка, -уу,
-каў
падпаяны [10] ё падлітаваны
паднпайць [тп] зак., -яю,
-ясш, -яе, -яюць і падлітаваць

зак.,
[тои]
падперазацца
падпярападперажкўся,
жашся

-жацца,

[сься],

жзкамся, -жацеся, -нуцца;
падперажыся
падперазаць [тп] зак., падперажў, падпяражаш, -ка,
кам, -жаце, -куць; падперажы
падперамычны [тп] спеў.

падап-

падпёрці [тп] зак.,

рў, “рэш, -рэ, -рбм, -рацё,

-рўць; падпёр [тп], падпёрла, -лі; падапры
падпёрціся [1п] зак., пада-

прўся, падапрэшся [сься],
грэцца, -рбмся, -рацёся,
“руцца; падпёрся [тп],
падпёрлася, -ліся; падапрыся

падпёць [тп] зак., падпяю,
-пяёш, -пяё, -пяём -пеяцё,
-пябць; падпёй

падпёчак

[тп]

-чка, -чку,

-чкаў

падпёчаны[ти]
падпёчны [ти]

падпёчча [10] -ччы, -ччаў
падпёк [тп] спец., -ку, -каў
падпёрты [тп]

падпілаваны [тп]

падпілаваць [тип] зак., -аўю,
-лўеш, -лўе, -аўюць
падпілак
-лкаў

та]

-лку,

-лка,

падпілбўванне [тп]
ші

[ньне]

падпілбўвацца [тп] незак.,

-аецца, -аюцца
падпілбўваць [ти] незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падпілбўка [ти] -ўцы
падпільпавапы [тп]
падпільнаваць

[тп]

зак,

“пўю, -пўеіц, -нўе, -аўюць
падпільнбўванне [то] ([цьпе] -пні
падпільнбўвацца

[та]

не-

зак., -аецца, -аюцца
падпільнбўваць [тп] незак.,
-ато, -аеш, -ае, -аюць
падпінак (та] разм., -нка,
-пку, -пкаў

незак.,
[та]
падпірацца
[сься],
-асшся
аюся,
-аепца, -аюдца
г
падпіраць (тп] хезак., -аю,

падпісаць [то] зак., падпішў, падпішаш, -ша, -цам
-шаце, -шуць; падпішы
[ньпе]
падпісвание [та]

аші

[тп]

незак,

-аешся

[сься],

падасвацца
гаюся,

гасцца, -аюцца
падцісваць [тп] незак., -аю,
-аеш, -ас, аюць
падпісцы,
надпіска [та]

-сак

падпісніх [тп]
падпісчык [тп]

[шч] -ка,

-ку -каў

падпісчыца [та] [шч] -цы,
“Д
падпіханце

[тп]
ші

і

падпіхванне

іё

падпіхвацца

[ньце] для абодвух:

падпіхацца

[тп] незак, адпаведна
-ёсцца, -йюцца; -аецца,
-аюцца
падпіхваць
і
падпіхаць
[тп] незак, адпаведна
-ёю, -беш, -йе, -аюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падпіхнўты [тп]
падпіхиўць [тп] зак, -нў,
-пбш, -нё, -нём, -няцё,

-яўць
падпіць [тп] разм., зак.,
падац'ю, -гёш, -т'ё, -п'ём,
лг'яцё, -т'юць

[тплесьне]
падпяёбенець
разм., зак., -ее, еюць
падплёсці (тплесьці] зак.,
падцляту,

-яцёш,

-ядём, падплецяцё,

-яцё,
пад-

плятўць; падплёў, падпляла, -лб, -лі; падпляці
падплёцсны (тпл]
падплёціна [7пл]

тэкст.,

-не, -г
падплёт [тпл] -ёту, -ёце
падплывапне [тпл] [ньне]
-нпі
падплывйць [тпл] незак.
-419, -аеш, -ае, -аюць

падплысці [тплысьці] і падпліць [тп] зак., для абодвух падплыву, -вёш, -ве,

-вём, -вяцё, -вуць;

пад-

плыў, падплыла, -лб, -лі;
падплыгі
падплятйцца (тил] тезак.,
-асцца, -бюцца
[тпл] незак.
падплятаць
-аю, -аеш, -йе, -аюць
падпбены [тп] разл.
падпбйваште [ти] [пьпе]
разм., -пні
разм.
[ти]
падпбйвацца

кезак., -асцца, -аюцца

-деш, -ае, -ёюць

падпбйваць [тп] (да паіць)

пішуся, падпішашся [сь-

падпбкрыўпны [тп] с.-г.
паднблле [тп] [(льле] -ялі,
-дляў

падпісанне [тп] [пьпе] -ппі
падпісаны [ти]
падпісёцца [тп] зак. пад-

ся], -шадда, -памся, -пацеся, “шуцца; падпіппяся

разм., незак. -аю, -асш,
-ас, -аюць

падибльна [тп] прыса.

падидльны [ті]

падпбльшчык [тп] -ка, -ку,
-каў

падпольшчыца [тп] -цы, -ц

падпбльшчыцкі [тп]
падибр [ти] спец., -ру, -ры,

“раў
падпора [ти] -ры, -р, часцей падпбрка
падпбраты [тп]
падпбрачины (та]
езак.,
падпбрвацца [тп]
-асцца, -аюцца
хезак.,
падпбрваць [1]
-аю, -асш, -ае, -аюць
падпбрка [ти] -рцы, -рак і
падпбра
падпбркавы [ти]
падпбриы [тп]
падпбўзванце [тп] (ньпе]
-нні, часцей падпаўзанпе
падпбўзваць

[тп]

пезак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць, час-

цей падпаўзёаць
падправіцца [тпр] разжх.,
зак. -ёўлюся, -авішся
[сься], -ёвіцца, -йвяцца;
падпраўся

падправіць [іпр] зак., -аўлю, -ёвіш, -йвіць, -авяць;
падяраў
падпраганне [тар] [ньне]
-пні

падпрагёцца [тпр]
-4ешся
юся,

незак,
[сься],

гаецца, -фюцца
падпрагёць [тпр] незак.,
-4ю, -деш, -ае, -аюць

падпражаны[тпр]
падпражванне [тпр] [пьне]
-нні
падпразжвацца [тпр] незак.,
-аецца, -аюцца
падпражваць [тпр] незак,
-аі9, -аеш, -ае, -аюць
падпражыцца [тпр] зах,
-жыцца, -жацца
зак»
падпражыць [тпр]
жу, кыш, -кыць, -жаць

,
т.
ус
]
ар
[т
к
ы
ч
ш
р
а
п
а
р
п
д
а
п
-ка, -ку, -каў

падпраеававы [тпр] раз».
падпрасавйць [тпр]

разм.

,
уе
-с
ш,
ўе
-е
,
ую
-с
к.
за
-еўюць
падпрасбўвацца [тпр] раз»,
пезак., -аецца, -аюцца
.,
зх
ра
]
пр
[т
ь
ац
ўв
сб
ра
падп
е,
-а
,
сш
-а
ю,
-а
,
к.
за
пе
0,
ь
ц
ю
а
падпраўка [тпр] разлм., -аўцы

падпраўлены [тпр]
,
к.
за
не
]
пр
[т
а
ц
ц
я
л
ў
а
р
п
д
па
гяЯсцца, -тюцца
к,
за
не
,
]
пр
[т
ь
ц
я
л
ў
падпра
по, -Ясш, -Яе, -яюць
падпрацаваны [тпр]
,
зм
ра
]
пр
[т
а
ц
ц
а
в
падпраца

ца
юц
пу
-д
а,
цц
ўе
-ц
,
к.
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к,
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]
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р
падп
-пўю, -аўсш, -цўе, -пўюць
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падпрацбўвацца [тпр] раза,

незак., -аецца, -аюцца
падпрацбўваць [тпр] мнезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падпрацбўка [тар] -бўцы,
-бвак
падпрэгчы [тпрэхч] зак.
падпрагу, -ажёш, -аяіэ,
-ажбм, -ажацё, -агуць;
падпрог, падпрэЭгла і падпрагла, падпрэгла ё падпрагал, падпрэглі і падпраглі; падпражы
падпрэгчыся [тпрэхч] зак,
-аўкзшся
падпрагўся,
[сься], “ажэцца, -гажомся,

-ажацёся, -агўцца; падпрбгея [хе], падпроглася
і падпраглася, падпрэглася

ёі

пад-

падпраглёбся,

прэгліся і падпрагліся;
падпражыся
падпрёжаны [тпр]
падпстрикваць (тпс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,

падпетріякнуць [тп]

-ну, -неш, -ие, -нуць
падпўдрывацца [тп] разжх.,
-аешся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

падпўдрываць
незак.,

разх.,

[тп]

-аю,

-аеш,

-ае,

-аюць
падпўдрыцца [ти] разм.,
зак., -руся, -рышся [сься],

“рыцца, -рацца

падпўдрыць [тп] разл, зак.,

“ру, “рыш, -рыць, -раць

падиўнкт

[тп]

-кта, -кце,

“ктаў

падпускёпне
-нні

[тп]

[ньне]

падпускацца

[тп]

незак.

“ёецца, -боцца
падпускаць

[тп]

незак.,

-аю, -ёеш, -ае, -бюць

падпускнія [тп]
падпусціць [тпусьці]
падпушчу,
падўсціш,
-ціць, -цім, -ціце, “цяць

падпухёць [тп] незак., -аю,
-4еш, -ёе, -бюць

падиўхлаець
[тп] [сьць]
-цю
падаўхлы [ти]
падпўхнуць [70] зак., -ду,
“пеш, -не, -пуцьў падаўх,
падпўхла, падпўхлі
падиўшчаны [тп]
падпявала [то] агульн, м.
Я -лу, Т -лам, М -ле, ж.

4М -ле, Т -лай і -лаю, мн.
-я
падпяваше [т]
[ньне]
“ші

падпяваць [тп] незак., -дю,

-беш, -4е, -аюць
падпякёнпе [тп] [пьне] -нпі
паднякацца
[1п]
-йецца, “аюцца

незак.

падпякаць [тп] незак., -ё1,

-бепі, -йе, “аюць

падаялёсткавы [тп] бат.
падпяразаны [т1п]
падпяразванне [та] [пьне]
-нпі
падпяразвацца [тп] незак.,
[сься],
-аешся
гаюся,
гаецца, -аюцца
падпяразваць [ти] незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць

падпяразка [тп] [ск] абл.,

“зды [сц], -зак
падпятак [тп] шав., -тка,

“тку, -ткаў

падпятнік [ти] еспец., -ка,
-ку, -каў
падпйты [тп]
падайць, [тп] зак., падап-

пў, -пёш, -пё, -нём, -пяцё,
-аўцьў падапні
падпячатаны [тп] разм.,
фота

разх.,
[та]
падпячатаць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падпячатваць

[тп]

разм.,

негак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць
падпячы [тп] зак. падпякў, -пячэш, -пячэ, -пячбм,
-печацё, -пякуць; падпёк,
падпяклё, -ла, -лі; падпя“чы
падпячыся [тп]

зак., пад-

пячэцца, “пякўцца; падпёкся, падпяклася, -лбся,
-ліся
падрабіцца гак., падраблюся, падрббішся
(сься],
біцца, -бімся, -біцеся,
“бяцца
падрабіць зак., падраблю,
падрббіш, -біць, -бім, -біце, -бяць
падрабляцца незак., -Яюся,
-яешся
[сься],
-яецца,
-яюцца і падрбблівацца
падрабляць
незак,
-яю,
-яеш, -Яе, -яюць і падрббліваць

падрабпёць зак., -бе. -ёюць

падрабнёны ў падрббнепы
падрабпіцца зак., падробпіцца, -няцца
падрабніць зак., -ціб, падрббніш, -піць, -пім, -піце,
-пяць

падрабрынине [пьпе] анал,
-пні
падрабрынипы
падрабязіць
зак,
-яжў,
:
с
-язіш. -язіць, -язім, -драбезіцё, -драбязяць

падрабязпа прысл.
падрабязнасць [сьць] -цю,
-цей
падрабязисіі [(зьней] прысл.
падрабязны

падрад -ду, -дзе, -даў

падрад прыс.
падраджапны
падраджацца незак., -4юся,
-ёсшся
[сься], -аецца,
-бюцца

-ю,
падраджёць незак,
-деш,-ае, -бюць
падрадзіцца зак., -дўся,

падрадзішся [сься], -дзіц-

ца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
падрадзіць зак, “даіў, падрадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
падрадкбвы [тк]

падрадкбўнік [тк] -ка,-ку,
-каў
падрадны
падрадчык [чч] -ка, -ку,
-каў

падрадчыца, [чч] -ды, -ц
падрадчыцкі [чч]
падраён -на, -не, -наў
падраённы
падражпіванпе [ньне] -нні
падражнівацца

разх.,

не-

зак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
падражніваць разх., незак.,
-аю, -аеш,-ае, -аюць
падражніцца зак. падражнюся, падражнішся [сься], -нідца, -німся, -піце-

ся, -няцца
падражніць зак),

падраж-

падражніш,
ню,
снім, -ніце, -няць

(ньне]

падразённе

-ніць,

-ппі і

ладрэзванне

падразацца незак., -аецца,
-дюцца і падрэзвацца,
падразаць незак., -бю, -аеш,
-4е, -4юць і падрэзваць
падраздзёл [зьдзе] -ла, -ле,
-даў
[зьдзя]
падраздзялённе
[ньне] “апі, -нняў
падраздзяліць [зьдзя] зак.,
падраздзялю, падраздзёліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
пезак.,
падраздзяляцца
-яецца, -яюцца
падраздзяляць незак., -яюю,
“яеш,-яе, -яюць

падразніиспец.
падразумяванне [ньне] -ппі
незак,
падразумявацца
-децца, -4юцца
падразумявйць хезак., -4,
геш, -йе, -4юць
падраіць [айі] зак.,
-діш, -аіць, -4яць
падракўшачны геал.

-4ю,

падрамантаваны
падрамантаваць зак., -тую,
“туеш, -туе, -туюць
падрамаць зак., падрамлю,
падрэмлеш, -ле, -лем, -леце, -люць
падрамнік
“каў

спец, -ка, -ку,

падранак

паляўн.,

-пка,

“нку, -пкаў
падранены
падрёпіць зак., -пю, -піш,
-ціць, -пЯць

А9З

падрайцвець

падрэгуляваць
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падранцвёць [ицьве] зак.,
-бе, -бюць
падраныі падзёрты
падраньвацца паляўн., незак., -аецца, -аюцца
-аю,
падрйньваць кезак.,
-асш, -ае, -аюць
падрапаны
-аюся,
зак.,
падрапацца

[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
надрапаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
па-драпёяніцку прыс.

падраснік [сьні] царк., -ка,
-ку, -каў
падрастанне [пьпе] -нипі

падрастаць

-аю,

незак,

-деш, -ае, “аюць
падрастаючы

падрасці [сьці]

зак., -сту,

гсцбш [сьце], -сцё, -сцём,
-сцяцё, -стуць; падробе,
падрасла, -лб, -лі; падра-

сці
падрасціць [сьці] зак., пад-

рашчу, падрбсціш, -ціць,

-цім, -ціце, -цяць

падраўнаваны
падраўнавёцца зак. -нўецца, гнўюцца
падраўнаваць зак., -пўю,
-яўеш, -нуе, -нўюць
незак.,
падраўнбўвацца
гаецца, -аюцца
падраўнбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падраўнйцца зак., -яюся,
-яецца,
гяешся [сься],
-яюцца
падраўняць зак., -яю, -яеш,
-Яе, -яюць
падрахаваныразл.
разм., зак.,
падрахаваць

падрахўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

падрахлёць разм., зак., -ёю,
гёеш, -бе, -ёюць
падрахбўванне [пьне] разх.,
“няні

падрахбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падрахўнак -пку, -нкаў
падрахункавы
падрйцца зак., падзярэцца,
-рўцца і падзёрціея

падраць зак., падзяру, “рэш,
зрэ, -рбм, падзерацё, падзярўць; падзяры і па-

дзёрці

падробка [пк]
-бак

[пц],

-бцы

падрбблепаець (сьць] -цю

падроблены
падрбблівапне [пьпе] -ппі

падрбблівацца пезак., -аюся, -агшся [сься], -аецца,
гаюцца, часцей падрабляц-

ца
падрббліваць

пезак.,

-асш, -ае, -аюць,

-аію,

часцей

падрабляць
падрббпены і падрабиёны

падрдбнік -ка, -ку, -каў
надрббніца -цы, -ц
падрбст лёс., -сту, “сце
[сьце]
падрбшчаны
падрбшчванне [ньне] -ші
падрбшчвацца зсезак., -аецца, аюцца
падрбшчваць гезак., -аю,
-аеш, -ас, “аюць
падруба -бе, -б

падрублю,

падрубіць ахк.,

падрубіш, -біць, -бім, -біце, -бяць

падрубка [пк]

-бцы

[аш],

-бак
падрублены
падрублівание [пьпе] -пні
падрўблівацца -аецца, -аюцца
падрубліваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
падрўбрыка -ыцы, -ык
па-другбе прысл.
па-другбму прысл.
падружіцца зак., падруўся, падружыіся [сься],
экыцца, -кымся, -жыце,
ся, -кацца
падружыць зак.,

падружу,

падружыш, -жыць, -жым,
-жыце, -каць

падружэйны

падрузгатаць разм., зак.
падрузгачу, падрузгбочаш,
ча, -чам, -чаце, -чуць
ў-н
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,
падрукаўны
падруліць зак, -лю, ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
падрўльвацие [ньне] -пні

падрульвацца незак. -аецпа, -аюцца
падрўльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падрумйнесны
падрумяніцца зак., -нюсЯ,
-піцца,
[сься],
гішся

-пяцца
падрумяпіць зак., “ню, -ніш,
-піць, -ІЯЦЬ

падрумяпьвапие [ньпе] -нні
падрумяпьвацца кнезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

падрумяньваць лезак., -аю,

-авш, -ае, -аюць
падручйцца лезак., -4юся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-дюцца

падруўчная наз.
падручнік -ка, -ку, -каў
падручны прым., наз.
падручіцца зак., падручуся, падрўчышея [сься],

гчыцца, “чымся, -чыцеся,
-чацца
падрывёнпе [пьпе] -ппі
падрывёцца незак., -аЮся,
Мешся [сься], -ёецца,
“яюцца

падрывёць незак,
-деш, -ае, -4юць

-ю,

падригаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюці
падрігванне [нье] раз“,
аші
-аю,
незак.,
падригваць
гагш, -ае, -аюць
падрыжёць разм., зак., ЗЕЎ,
кыш, “ныць, -кнм, -кЫцё, наць

падринкаць разл., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
падрысаваны

і падрысбва-

мы
падрысавацьзак., -сўю, геўеш, -сўс, -сўюць; падрысўй
падрысбраны спец.
падрысбрвацне [пьне] -пні
падрыебрвацца незак., -аецца, -аюцца
падрысбрваць

незак.,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
падрысбрнік -ка, -ку, -каў
падрысбрны
зак.
“ВУ,
падрыебрыць
грыш, -рыць, -раць
падрысбўванне [ньне] -нпі

падрысбўвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
падрыебўваць незак., гаю,
гаеш, -ае, “аюць
падрысбўка -бўцы, -бвак
падрыты
падрыў -ыву, -иве
падрыўнік ваен, -кё, -кУ,
-кбў
падрыўніца -цы, -ц

падрыўны
падрыўшчык горн., -ка, -кУ,
-каў
;
,
падрихлены

падрыхліць зак., -лю, -ліш,
зліць, -лім, -ліцё, ляць

падрыхлйцца незак., -яец-

да, -яюцца

падрыхяйць незак.,
-Яеш, -яе, -Яюць

падрыхтаванасць

-яю,
[сьць]

-ю
,
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падрэз
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падрэз спец., -за, -зе, -заў;
(дзеянне; падрэзанае мес-

падсвётка [тсьве] -тцы [цц],

,
падрэзапы
падрэзаць зак., падрэжу,
зкаш, зка, гкам, -жаце,
акуць; падрэж
падрЭзвашце іцьне] -яві,

[пь-

ца) -зу, -зе, -заў

часцей падразанне

падрбзвацца незак., -аецца,
гаюцца, часцей падразацца

падрэзваць незагк., -аю, -аеш,
гас, -аюць, часцей шпад'
разёць

падрэзка

[ск]

-зак

падрэзчык

[шч]

[ед],

-зцы

-ка, -ку,

-каў

падрэзы спец., -заў
падрэйфаваць зак.,

-фуўю,

“фуеш, -фуе, -фуюць

падрэмваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падрэтушавапы
падрэтушавёць зак. -шую,
-шўеш, -шуе, -иўюць
падсабляйць [тс] абл., незак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць

падсабрёны [тс] разм.
падсабрацца ітс] разм., зак.,

падсабярэцца, -рўцца

падсабраць, [те] разм., зак.,
падсабярў, “бярэш, “бярэ,

-бярбм, -берацё, -бярўць

падсаёда [19] -дзе, -д

падсадак

[тс] -дка

[тк],

“дку, -дкаў

падсаджаны [те]
падсёджванне [тс]

[пьпе]

З-НП1

падсаджвацца [тс] незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-асцца, -аюцца
падсаджваць [тс] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

падсадзіць Пе] зак., падсадёў, падсёдзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

падсадка [тсатк] -дцы

[цц], -дак

падсадпы[те]

-так
падсвёчаны [тсьве]
падсвёчвание [тсьве]
пе] -тні

разм., -пці

падсілкбўвацца [зс]

падсвёчвацца (тсьве] незак.,

-аецца, -аюцца
не[тсьве]
падсвёчваць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

падсвёчнік [тсьве] -ка, -ку,

-каў
Падсвілле [тсьвільле] г. л.,
Падсвіллі

падевільскі [тсьві]
падсвінак і падсвінак [тсь-

ві] адпаведна -пка, -ику,
-пкаў; -ка, -ку, -каў

зак.,

[тсьві]

падсвіснуць

-пу, -пеш [сьне], -не, шуць
зак.,

[тсьві]

падсвіетаць

падсвішчў, падсвішчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць;
падсвішчы
[тсьві]
падсвістванпе
[ньпе] -нні
падсвістваць [тсьві] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падсвядбма [тсьвя] прысл.

[тсьвя]

падевядбмаець
[сьць] -цю

падсвядбмы [тсьвя]
незак,

падсвяціць [тсьвя]

падсвячу,

падевёціш,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць
падсёджванне [тс] [ньне]

падсёкцыя

[тс] -ыі [ыйі],

“ый

падсёкчы [тс] зак., -сяку,
-гсячэш, -сячэ, -сячом, -сечацё,
-сякўць;
падсёк,
-кла, -клі; падсячы, часцей падсячі

падеблены [тс]
падсерабрыиць [те] разм.
зак., -ру, -рыш, -рыць,
грам, -“рыцё, -раць

сйду, -дзеш, -дзе, -дуць;

-чцы [цц], -чак

падебяпы [тс]

падсбяць. [те]
зак.,
-беш, -ёе, -бюць

падсілкавёанне

не-

падсалбдагаць [те] незак.,

“аю, -аеш, -ас, -аюць

падейнкі [те] пак

падсачіць [те] зак., падса-

чў,
падсбчып,
“чыць,
“чым, -чыце, -чаць
падсвёт [тсьве] -ёту, -бце

[сься], -аецца, -аюцца
падсілкбўваць [те] разм,

незак.
-аюць

-асш,

-аю,

-ае,

падсінены [те]

падсіпіцца [тс] зак., падсіпіцца, -няцца

падсініць [те] зак. , падсіцю,

падсіпіш, -ніць, -пім, -піце, -няць
падсіпьванне [тс] [ньне]
-ппі
падсіньвацца

[тс]

-аецца, -аюцца

падсіньваць

незак.
незак.

[тс]

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падсіцька [1с] -пьцы
падсістэма [тс] -ме, -м
падсітак [тс] -тка, -тку,
-ткаў

падскавитваць [тск] незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падскакаць [тек] Зак., пад-

скачу, падскачаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; падскачы
падскарынкавы [тск]
падсквараны (тск]
падскварвание [тск] ([пьпе]

“пні
падскварвацца [тск] незак.,

-аецца, -аюцца

падскварыць (тск] зак., -ру,

падсядзь
падсёў [тс] с.-г., -ёву, -бве
падсёбчаны [тс]
падсёчка [тс] спеў., рыб.,

-ліце, -ляць
падсалбджаны [тс]
падсалбджвацца [тс]
зак., -асцца, -аюцца

-аешся

“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

падсаладзіць [тс] зак., пад-

падсаліць Ге] зак., падсалію, падсоліш, -ліць, -лім,

-аюся,

падскварваць [тск] незак.

падеёсці [тсесьці] зак., пад-

саладаў,
падсалддзіт,
“дзіць, -дзім, -дзіце, дзяць
падсаліцца [ге] гак., падсбліцца, -ляцца

незак.

разм.,

разм., -нні
падсёджваць [тс] разл., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падсёдзець [тс] разлм., зак.,

падсаладзіцца [те] зак., пад-

салбдзіцца, -дзяцца

надсілкоўванне (тс] [пьпе]

[тс]

-ёю,
[пьпе]

разм., -ппі

падсілкапёны [те] разм.
падсілкавацца

зак,

-куюся,

[те]

разм.,

-куешся

[сься], ку слца, -кўцца;

падсілкўйся
падсілкаваць

[те]

разм.,

зак., -кўю, -кўсш, зўе,
-Еўюць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падскварыцца

[тск]

зак.,

“рыцца, -рацца

-рыш, -рыць, -раць
падсківічны [тск] анат.
падскбк [тск] -ку, -каў

падскбкам [тс] прысл.
падскбквацне [тск] [пьпе]

-ппі

падскокваць

[тск]

незак,

-аю, -асш, -ае, -аюць

падскбкауць [тск] зак., -пу,
-пеш, -пе, -пуць
падскбчыць [тск] зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
падскрабанпе і падскрэб-

вапне [тск]

([пьпе]

абодвух -пиі
падскрабіцца ё

дя

падскрэб-

вацца [тск] незак., адпа-аюцца;
-дсцца,
ведна

-аецца, -аюцца
падскрабаць і падекрэбваць
[тск] пезак., адпаведна
-о, -4сш, -4с, -4юць; -аю,

-асш,, -ае, -аюць

падскрбпевы [тск] апат.

падекрэбепы [тск]

падскрэбці [тскрэпці] зак.,
падскрабу, -бёш, -бе, -бём,
-бяцеё, “буць; падскрбб,

падскрэбла, -лі; падскрабі
падскубйць і падсіўбваць

[2ск]

невак., адпаведна

-4ю, -аеш, -йс, -4юць; -аю,

-асш, -ае, -аюць
падскубці [текупці] зах,
падскубў, -бёш, -бё, -бём,
-бяцё, -буць
[тск]
падскурна

мед.,

прысл.
падскуриы [(тск] анат.

падслёдпая [тсьле] юр., наз.

падслёдны [тсьле] прых,
паз.
падслспавата [тсьле] прысз.
[теьле]

падслепаватаець
[сьць] -цю

паделепаваты [тсьле]

паделізісты [тсьлі] анат.
[тсьлі] разм.,
паделіпіць
зак.

падстругваць

а95

падскубці

-пю,

-піш,

-піць,

-пяць
падсаўжвацца [тол] разм,
-аешся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

падслужыцца

[тсл] разм.,

зак., падслужуся, паделўжышся [сься], -кыцца,

гкымся, -кыцеся, -жацца
паделўханы [тел]
паделўхаць [тсл] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
падсаўхванне і паделухбўванне [тел] [ньне] для
абодвух -ппі

падслўхвацца і падслухбўвацца [тол] незак., для
абодвух -аецца, -аюцца

ладслўхваць і падслухбўваць [тол] незак., для
абодвух

-аю,

-аеш,

-ае,

-аюць
падсмажаны [тем]

падсмажванпе [тсм] [ньне]
-нні
падемажвацца [тсм] пезак.,

-аецца, -аюцца
падсмажваць [тсм] незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
зак.,
падсмажыцца [тем]
-жыцца, -кацца
падсмажыць [тсм] зак., -ку,
-кыш, -жыць, -жаць

падсмактаць [тсм] зак., падсмакчў, падсмокчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць; падсмакчы
падемалены[том] (агнём)
зак.,
[(тсм]
падсмаліцца

(агнём) падсмалюся, падсмалішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

падсмаліць [тем] зак., (аг-

пём) падемалю, падсмаліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць; (смалой) падсма-

лю, падсмбліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць

падсмальвацца

(тсм]

пе-

гак., (агнём) -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
падемальваць [тсм] незак.
(агнём) -аю, -аеп, -ае,
“аюць

падсмёйванце [тсьме] [цьие] -ниі
падсмёйвацца

не-

[тсьме]

зак., -аюся, -асшся [сься],

падстанбўка

[тст]

-бўцы,

-бвак
падстанцыя [тст] -ыі [ыйі],
“ай

-асцца, -аюцца
падсмбутвацне [тем] [ньне]
-пні

падстаўка [тст] -таўцы,-та-

падсембктваць [тем] пезак.,

падстаўляцне [тст]
-нні

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падсмёблсны [тсм] (смалой)
падембльванне [тсм] (иьне] (смалой) ші

падемольвацца [тсм] (смалой) незак., -аецца, -аюц-

ца
падсмбльваць

[тсм] (емал0й) незак., -аю, -асш, -ас,
гаюць
падемяйцца [тсьмя] зак,

гмяюбся, -чябшся

[сься],

гмябцца, -мяёмеся, падсмеяцёся, падсмяюцца; падсмёйся
бат.,
падсиёжнік [тсьне]
-ка, -ку, -каў

падснёжны [тсьпе]
падсббіць [тс] абл. зак.,
-блю, -біш, -біць, -бяць;
падсабі і падсбб
падсббнік [тс] разм., -ка,

“ку, -каў

падеббніца [тс] разм., -цы,

падсббны [тс]
падебл [тс] -лу, -ле
падеблены [тс]
падсбльванпе [тс]

[ньне]

-нні
падсбльвацца

незак,

[тс]
-аецца, -аюцца
[тс]
падебльваць

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падсбе [тс] тэх., -са, -се
падсбены [тс] с.-г.

падсбўванне

-нні
падсбўвацца

[тс]

[тс]

[ньне]
незак.,

гаюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
падсбўваць [тс] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

падебхлы (тс]

падебхцуць [тс] зак. -пу,
гпеш, -пе, -пуць; падсбх,
падсбхла, -лі; падсбхпі
падебчаны [тс] лес.
[пьне]
[те]
падсбчванне
-нпі
падебчваць [тс] незак., -аю,

-асш, -ас, аюць
падсбчка [тс] -чцы [цц]
падсбчны [те]

вак
падстаўлены [тст]

[ньпе]

падетаўляцца

[тст] кезак.,

падстаўляць

[тст] незак.,

-яецца, -Яюцца

-лю, -яеш, -Яс, -Яюць
падстаўнія [тст]
падстблле [тст] [льле] -ллі
[тетр]
падстраўнікавы
анат.

падстрахавёна ([тстр]

падстрахавацца [тстр] зак.,
-ўсшся
падстрахуюся,

[сься], -ўецца, -ўтюцца

падстрахавёць [тстр] зак.,
падстрахўю, -ўеш, -ўе,

ць.
зўю
падстрахбўваняе

[тстр]

[ньне] -нпі
падстрахбўвацца (тстр] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
падстрахбўваць [тстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падстрахбўка [тстр] -бўцы
падстрачыць (тстр] кравец.,
зак., падстрачу, падстробчыш, -чыць, -чым, -чыце,
-чаць
падстрашваць [тстр] незак.,
разм., -аю, -аеш, -ае, аюць
падстрашыць [тстр] разм.,
зак., -пу, -шыш, -шыць,
спаць; падстрёш

падстрбены [тстр]

падстрбіцца [тетройі] зак.,
[сься],
-бішея
-бюся,
-біцца. -бяцца
падстрбіць [тстройі] зак.,
-бю, -біш, -біць, -бяць

падстрбівание [тстр]

(пь-

не] -нпі
падстрбйвацца (тстр] незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
падстройваць (тстр] незак.,
-аюю, -аеш, -ае, -аюць
падстрбчаны [тстр] кравец.

падстрбчванне (тстр] (пьне] -нні
падстрбчвацца [тстр] не-

зак., -асцца, -аюцца

падстрёчваць (тстр] незак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць

[тспр]

падструганы і падстругапы

падсправаздйчны [тспр]
кніжн,
[тс]
падепудна

падетругёць [тстр] зак., -аю,

падсправаздачнасць
[сьць] -цю
прысл.

падспўдны [тсп] кніжн.
падстава (тст] -таве, -таў
падставачны [тст]
падставіць [тст] зак., -аўлю,
-двіш, -авіць, -бвяць

[тетр]

гдеш. -йс, “ёюць

[тстр]
падстрўгванпе
[ньпе] -ппі
падстрўгвацца [тстр] незак., -асцца, -аюцца
падстрўгваць [тстр] незак»,
гаю, -аеш, -ае, -аюдь

падстрыганне

е]
ьн
[н
р]
ст
[т
е
н
н
ё
г
ы
р
т
е
д
а
п
-ані

падстрыгіцца [хстр] незак»,

[сься],
“ешся
-дюся,
-аецца, -ёюцца
падстрыгаць [тотр] незак.,
-4ю, -беш, -йе, -аюць
падстригчы

[тстр]

іхчы]

,
я
ы
“
,
ш
д
ж
ы
г
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гу
-ы
,
зак.
;
ь
ц
ў
г
ы
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ж
ы
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к
ы
падстрыг, падстригла, -лі;
падстрыжы
]
ч
х
[
р]
ет
[т
я
с
ы
ч
г
ы
р
т
с
д
а
п
-ыгўся, -ыжЭшся
зак,

[сься], -ыікдцца, гыжбм-

ся, -ыжацёся, “ыгўцца;
падстрыгся, падстрыглася,
-ліся; падстрыжыся
падстрыжаны [тстр]
падстрэлены [тстр]
падстрэліць [тстр] зак., -лю,
“ліш, -ліць,

-ляць; пад-

стрэль
падстрэльванипе [тстр] [пьпе] -пні
падстрэльвацца [тстр]

не-

зак., -аецца, -аюцца
падстрбльваць [тетр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падетрэшак [тстр] -шка,
«шку, -шкаў
падетрэшнік [тстр] -ка,-ку,
-каў
падстрэшны [тстр]
падстрэшша [тстр] нашы,
лшшаў

падступёцца
-йюся,

[тст]

-аешся

незак,
[сься],

-4ецца, -Аюцца

незак.
падступаць [тст],
-4ю, -аеш, -ае, -аюць
падступіцца [тст] зак., падпадстўпішся
ступлюся,
[сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца
падступіць [тет] зак., падступно, падступіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць

падстэп [тст] -пу, -пе, -паў
падстэпавы [тст]
падеўднівапие [тс] [яьпе]
аі
падеўджваць [тс] незак.
“аю, -асш, -аес, -аем, -аеце,
-аюць
падеўднаець [те] [сьць] юр.,

-цю
падеўдная [тс] наз.

падеўканы [те]

падсукёцца [те] зак., -ёецца, -люцца ёі падеўчацца,
-зуцца

падсукёць [те] зак., -ёю,
-деш, -йае, -бюць і падсучу,
падеўчаш,-ча, -чам, -чаце,
-чуць
падсўквапне [тс]
[пьнпе]
-аиі
(те]

-аецца, -аюцца

падсўкваць [зс] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
падсумаванне [тс]
-ниі
падеумаваны [те]

незак.,

[ньпе]

-мусш, -муе, -мўюць

падсўмак [тс]

ваен., “мка,

“мку, -мкаў

падсумбўванне [те] (льне]

-нні

падгумбўвацца [тс] незак.

-аецца, -аюцца

падсумбўваць

[тс]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падоўнуты [те]
падсўнуцца [тс] зак., -нуся, ешся [сься], -нецца, -нуцца

падеўпуць [тс] зак., -ну,
-неш, -пе, -нуць

падсурміцца [тс] уст., зак.,

-млібся,

-мішся

падсцёблуць

сься],

гміцца, -мімся, -міцёся,
“мяцца
падеўрміць: [те] уст. зак,

зак.,

[тсьцё]

-ну, -неш, -не, -цуць

падсцілённе [тсьці] [ньне]

“нні
падсцілёцца

падсумаваць, [ге] зак., мўю,

[тсьці]

разм.

пезак., падсцілаюся, -беш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
падсцілёць [тсьці] незак.

-ёю, -деш, -бе, -4юць
падсцілачны [тсьці]
-лцы,
[тсьці]
падсцілка
-лак
падсылённе [те] (ньпе] -нні
падсылацца

[тс]

-ёецца, -аюцца

незак,

падсылаць [тс] незак., -ёю,
-ёеш, -йе, -аем, -аеце,
-йюць
падсылка [тс] -лцы

падсыпанне

[тс]

[ньне]

“пні

падсіпаны [те]
Зак.,
[те]
падсыпацца
-плецца, -плюцца
незак.
[те]
падсыпёцца

-мім,

гаецца, -ёюцца
падсыпаць [тс] зак., -плю,

падсусёджвацца [тс] разх.,
-аешся
-аюся,
незак,

сып
падсыпаць [те] незак., -ёю,

“млю, -міш, -міць,
-міцё, -мЯць

[сься], -аецца, -аюцца

-дзяў, адз.

падеўседзі [тс]

падсусед, -да, -дзе

падсусёдзіцца [тс] разх.,
-дзішся
-джуся,
зак.
[сься], -дзіцца, -дзяцца

падеўседства [тс] [цтв] -ве
падеўшаны [тс]
падеўшванне [тс] [ньне]
-ппі
падсўшвацца

[те]

незак,

-аюся,
-аешся
[сься],
-аепца, -аюцца
падсўшваць
[тс]
незак,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
падеўшка [тс] -шцы
падсушицца [тс] зак., падсушуся,
падсўшышея

[сься], -шыцца, -шымся,
-шыцеся, -шацца
падгушиць [тс]

зак., пад-

сушу, падсўшыпі, -шыць,
“шым, -шыце, -шаць

падецёнак [тсьце] уст., араіт., -пка, -нку, -нкаў
падецерагёцца [тсьце] пезак., -асцца, -йюцца

падсцерагаць

падеўдны [тс] прым., наз.

падсўквацца

падеяліцца
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[тсьце]

хне-

-йю,

-аеш,

-йе,

-4юць
падецерагчі

[тсьце]

[хч]

зак.,

вак., -агу, -ажЭш, -ажа,
-ашжбм, -ажацё, -агуць;
падецярдг,
падсцерагла,

-лб. -лі; падсцеражы
падецёбванине [1сьцё] [пьпе] -пні
падецёбвацца
вак.,

[тсьцё]

-асцца, -аюцца

не-

“падецёбваць [тсьцё] хезахк.,
“аю, -аспі, -ас, -аюць
падецёбпуты [тсьцё]

-ілеш, -пле, -люць; пад-

-деш, -4е, -йюць
падсыпка те] -пцы
падсырэць [те] зак., -зе,
-бюць

падгыхённе

[те]

[ньне]

-нні

падсыхаць [тс] незак. -аю,
-беш, -ёе, -ёюць
падсыціць
сычуў,

[тс] зак.,

пад-ціць,

падсыціш,

-цім, -ціцо, -цяць

падсычаны [тс]

падеычваць [тс] незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
падезрцавы [тс] анат.
падсявашше (тся] [пьне]
“нні
падсявёны [тся] (пра ху-

ку)

незак.,
падсявёцца [тся]
-децца, -бюцца
падсяваць[тся] негак., -4ю,
-беш, -4е, -ёюць
падсядённе (хся]
[цьце]
спарт., -мпі
падсядаць [тся] пезак., -4ю,
-деш, -ёс, -йюць
падсядзёлак
-лка,
[тся]
“лку, -лкаў
падсядзёлкавиа [тся]
падсядзібны [тся]

падсядлбвы [тся]
падсякание

ші
падсякацца,

[тся]

[шьпе]

[тся]

пезак.,

-асцца, -4юцца

падсягаць [тся] незак., -аю,
“еш, -ае, -4юць

падсялённе

[тся]

[пьпе]

“пні
падсяліцца [тся] зак., пад-

сялюся, падсёблішея

[сь-

падсяліць
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падуанскі
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ся], -ліцца, -лімся,-ліцсся,

-ляцца
падсяліць [тся] зак., падсял,

“падсёліш,

“ліць,

глім, -ліце, -ляць
падсяляцца [тся] незак.
[сься],
-Яюся, -яешся
гясцца, -Яюцца
паделляць [тся] незак., -яю,
гЯсш, -яЯс, -Яюць
падсямейства [тся] бія4.,
-ве, -ваў

падсярэбраны [тся]
падсяўны [тея] е-г.
падсячы [тся] зак. -сяку,
-бячЭш, -сячэ, -сячбм, -сечацё, -сякўць -ебк, -сбкла, -сёклі; падсячы і
падсёкчы
падтаванне
[тт] [ньне]

“пні
падтаварнік [тт] спец., -ку,
-каў

падтаваць [тт] незак., -таё,
-таюць

[ньне]
падтакванне [11]
разм., -нні
падтакваць [тт] разм., негак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падтакцуць [тт] разм., зак.,
-пу, -пеш, -не, -нуць
падталы [17]
падтанцбўванае [тт] [ньне] -нні
падтанцбўваць [тт] незак.,

-аію, -аеш, -ае, -аюць

падтапіць [тт] незак., пад-

таплю, падтопіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць
падтаптаны [17] і падтоптаны
разх.,
[17]
падтаптацца
зак., падтбпчацца, -чуцца
падтаптаць [тт] зак., падтапчу, падтопчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць; падтапчы
падтаргаваць [11] разм.
зак., -гўю, -гуеш, -гўе,
-гўюць
падтаргоўваць

[тт]

разм.

незак. -аю, -аеш, -ас,
-аюць
разм.
падтармазіць [тт]
зак., падтармажу, падтармбзіш,

-зіць, -зім,

-зіце,

-зяць
падтармбжаны [77]
[тт] разхм.,

падтармбжваць

-ас,

незак., -аю, -асш,
гаюць
падтасаваны (т1] і падтасбваны
падтасанёць [17], зак., пад-

тасуўю, -ўсш, -ўе, -“ўюць

ладтасбўванне [тт] [пьпе]
-ші
падтасбўвацца [тт] пезак.,

-асцца, -аюцца

падтасбуўваць

[тт]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
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падтасоўка [тт] -бўцы

падтасбўшчык [тт] разм.
-ка, -ку, -каў
падтаебўшчыца [тт] раза,
“ЦЫ, -Ц

падтаўчы [717] зак., -ўку,
зўчЭш, -ўчэ, -ўчбм, -ўчацё, -Ўкўць; ,падтбўк, падтаўкла, -лд, -лі; падтаўчи
падтаць

-ануць

[117]

зак.,

-апе,

падтачиць [71] зак., (падвастрыць;
надтачыць)
падтачу,
падточыш,

-чыць, -чым, -чыце, -чаць;
(падгрызці)
шпадтбчыць,
-чаць
падтбплецы [77]
падтбпліванне [71] [ньне]
-нні
падтбплівацца [17]

незак.,

-аецца, -аюцца
падтбпліваць [11] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
часцей
[11]
падтбптаны
падтаптаны
падтоптванне [тт] [ньце]
-пні
падтбптвацца

[17]
[тт]

незак.

-аюць; (падгрызаць) -ае,

-аюць

-чцы

-чак
падтрапічны [тр]
падтрасаць [ттр]
г4ю, -4еш,

[цц],

незак,

-ае, -аюць ёі

падтрэсваць

падтрбпікі [ттр] -каў
падтрымёпле [ттр] [пьяе]

-ині
падтрімапы і падтрыманы

[ттр]

падтрымёць [ттр] зак., -ёю,
“аеш, -4е, -бюць

падтримка [ттр] -мцы
падтрымліванне [ттр] [ньпе] -пні

падтріимлівацца

[ттр]

не-

зак., -аецца, -аюцца
падтрамліваць [ттр] мезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падтрэсваць [ттр] незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць; падтрэсваў, -ала, -алі; падтрэсвай, часцсій падтраеаць

падтупіцца, -пяцца
падтупіць [тт] разх., зак.,
падтуплі,
падтупіш,
“піць, -пім, -піце, -пяць

падтўллены [тт]
падтўплівацца і падтупляц-

ца [11] разм., незак., адпаведна -аецца,

падтрэсецы [ттр]
падтрэеці [ттрэсьці] зак.,
надтрасу, -сёш, -сё, -сём,

-аюцца;

-Яецца, -яюцца
падтўпліваць і падтупляць
[тт] разм., незак., адпа-

незак.,

[11]

[тт]

падтупіцца [17] разм., зак.,

-аюць;
-Яюць

(падвострываць; надточ-ае,
-аю, -аеш,
ваць)

падтбчка

падтуліцца [27] зак, падтуліцца, -ляцца
падтуліць [тт] зак., падтулію, падтуліш, -ліць, -лім,
“ліце, -ляць
падтульвание [тт] [ньпе]
ші
падтўльвацца [11] незак.,
“аецца, -аюцца
падтульваць [ту]
икезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
падтўпваць [11] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

ведна

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падтбчаны [71]
[тт] [ньпе]
падтбчванне
-пні
незак.
падтбчвацца [77]
-аецца, -аюцца
падточваць

падтўлены [тт]

незак.,

-аецца, -аюцца
падтбптваць

-сяцё, -сўць; падтрос, падтрэсла, -лі; падтрасі

-аю,

-яю,

-ае,

-аеш,

-яеш,

-яе,

падтушавёны [117]
падтушавёць

[11],

зак.,

“шую, -шўеш, “ше, “шў-

юць
падтушбўванне [17] [ньпе]
-ині
падтушбўвацца [71] незак.,
-асцца,-аюцца
падтушбўваць

[т1]

незак,

-аю, -асш, -ае, -аюць
падтушбўка [тт] -бўцы
падтыкёцца [тт] разм., незак., -бюся, -дешся [сься],

-бецца, -аюцца

падтыкёць [тт] незак., -4ю,

-деш, -ас, -аюць

падтыкиўць [тт] разм., зак.,
“яў, -пёш, -пё, -пём, -няцё, спўць; -пўў, “ўла,
-іўлі; падтыкпі

падтынкаваны і падтынкбваны [11]
падтынкаваць

[тт]

зак.,

-кўю, -нўсш, -іўе, -кўюць
падтыпкбўванне [тт] [ньпе]
-ппі
падтыпкбўвацца [тт] незак., -асцца, -аюцца
падтыцкбўваць [тт] незак,

гаю, -асш, -ае, -аюць
падтішнік ўтт] [пьпі] бат.,
-ну
падт [тт] -пу, -пе,
падтэкст [тт] -сту,
[сьце], -стаў
падтэкставы [14]
спец.,
[17]
падтэкстоўка
-аўцы, -бвак
падуйцскі

падхростванне
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падуб

пйдуб бат., -ба, -бе, -баў;

(драўпіна і 26.) -бу, -бе
,
падубёлы
падубсць зак., -ёю, -беш,
-ёв, -бом, -бсце, -ёюць

падубіць зак., падублю, падубіш, -біць, -біМм, -біце,
,

,

-бяць

падубянёць зак., -ёс, -еем,
-ёеце, -ёюць
падуга тэатр., -ўзе
падудзёць разм., зак., па-

,
-дзіш, -дзіць
па-

дуджў,

-дзім, -дзіцё, -дзяць;
дудзі

падужацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

падўжаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
падўжпы гіст.
,
падужэлы разм.
падужёць разх., зак.,' -9Ю,
-беш, -5е, -Эюць
падуздышны анат.

падулёдпасць [сьць] -цю
падуладны
падўмацца разх., зак., -аецца; -алася
падумаць зак.,

-ае, -аюць

падумваць

-аеш,

-аю,

разм.,

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
-ёю,
падупадаць незак.,

-аеш, -ае, -4юць
падупалы
падулёсці [сьці] зак., падупадў, -дзёш, -дзё, -дзём,
-дзяцё, лаўцы; падупаў,

“пала, -пёлі
падуправіцца разм., зак.,
-аўлюся, -авішся [сься],
-ёвіцца, -авяцца
падуриёць разм., зак., -ёю,

“ёеш, -бе, -бюць

па-дурнбму прысл.
падурыцца разм., зак., па-

дуруся, падўрышся

ца, -шымся,
-шацца

-шЫцеСЯ,
,

а
п
,
у
ш
у
д
а
п
,
.
к
а
з
ь
ц
ы
ш
у
д
а
п
,
М
Ы
Ш
ш
,
ь
ц
ы
ш
,
ш
ы
ш
ду

..
-шыце, -шаць
Падуяг., Падуі [уйі]
падфарбавапы [тф]

,
.
м
з
а
р
]
ф
і
а
[
ц
ц
а
в
а
б
р
а
ф
д
а
п
-оўешся
-бўюся,
зак,

ца
[сься], -бўецца, -буюзацк.
,
тф)
падфарбаваць
-бую, -бўсш, ўе, “буюць

падфарббўванне [1ф] [льне] -ші
падфарббўвацца [1ф] разж.,
-аешся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

падфарббўваць [тф] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падфарббўка [тф] -бўцы
гка,

-ку,

падфарнік (т
-каў
падфастрыгавёны [тф] кравец.

падфастрыгавёць [тф] зах.,
-гую, -гуеш, -гўе, -гуюць
[тф]
падфастрыгбўванне
[ньне] -нні
[1ф]
падфастрыгбўвацца

незак., -аецца, -аюцца
падфастрыгбўваць [7ф] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

падфутббліць [тфудб] разм.,
зак,

-лю,

-ліш,

-ліць,

-ляць
[тфудб]
падфутббльваць
разм., незгак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
падфутраваны [тф]
падфутраваёць

[19]

зак.,

“рўю, -руеш, -рўе, -рўюць

вадфутроўваць [1ф] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падфутроўка [тф] -ўцы
падхадзіцца [тх] абл., зак.,
падхаджуся, падходзішся
-дзімся,
[сься], -дзіцца,
-дзіцеся, -дзяцца

(сь-

падхалім [тх] -ма, -ме, -маў

ся], -рыцда, -рымся, -ры-

падхалімаж[тх] разм., -ку,

цеся, -рацца
падуриць разм., зак., паду-

ру, падўрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць

падурэць разм., зак., -5ю,
-Зеш, -50, -Эюць

падуст

заал.,

-ста,

-сде

ісьце], -стаў
падўць зак., -ўю, -ўеш, -ўе,
“ўюць, часцей падзьмуць
падучка разм.,

мед.,

[цц]

-чцы

падўчыразл,
падўшаны

падушачка -чцы [цп], -чак
падушачцны

падўшка чпцы, -цак
падушна гёіст., прысл.
падўшнае гіст., паз.
падушныгіст.

падушіяцца зак., падушуся,

падушыцшся (сься], -цыц-

-жы
падхалімісты [тх] раз».
разм.,
[тх]
падхалімка
-мцы, -мак
падхалімнічаць [тх] разх.,

незак.,
-аюць

-аю,

-аеш,

-ае,

-ве

падхамўтнік [тх] -ка, -ху,

-каў

падхапіцца [тх] разх., зак.,
падхаплюся, падхопішся
[сься], -піцца, -пімся, -ці-

цеся, -пяцца і падхваціцца
падхапіць [1х] зак., падхаплю, падхбпіш, “піць,
хваціць

рошыш, -шыць -шых,
“шыце, -шаць
падхарбшаны[тх]
падхарбшванне [тх] [пьде] -шпі
падхарбшвацца [тх] разх.,
незак.,

-аешся

-гаюся,

сься], -аецда, -аюцца

падхарошваць [тх]

разх.,

[тх]

ваен.

пезак.,
-аюць

-аю,

падхарўнжы.

-ае,

-асш,

уст., наз.

падхарчавёацца [тх] разх.,
-чуешся
зак., -чуюся,
[сься], -чўецца, -чуўюцца
разх.,
падхарчаваць [тх]
зак., -чўю, -чўсш, -чуе,
-чўюць

падхарчоўвацца [тх] разхм.,

незак.

-аюся,

незак.,
-аюць

-аю,

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца
падхарчбўваць [тх] разх.,

-аеш,

-ае,

падхвалены [1хв]
падхваліць [тхв] зак., падхвалі, падхваліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

падхвальванне [тхв] [ньпе]
-нні
падхвальваць [тхв] пнезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
падхват [тхв] -ату, -аце
падхватванне [тхв] [ньне]

-яні, часцей падхбипліван-

не
падхватвацца [тхв] незак.,
-аюся,

-асшся

[сься],

-агцца,

-аюцца,

часцей

падхбплівацца

падхвётваць

[1хв]

незак,

-аю, -аеш, -ас, -аюць, часцей падхбпліваць

падхватнік [тхв] рыб., -ка,
-ку, -каў
падхваціцца [тхв] зак., падпадхвацішся
хвачуся,
[сься], -ціцца, -цімся,-ціцеся, -цяцца, часцей над-

падхалімны [1х]
падхалімекі [тх] разм.
падхалімства [тх]
разм.,

-пім, -піце, яць

падхарашицца [тх] разм,
гак., падхарашуся, падхарбшышся сься], -шыц-шпыцеся,
-шцымся,
ца,
-шпацца
разм.
падхарашаць [тх]
зак. падхарашу, падха-

і пад-

хапіцца
падхваціць [1хв] зак., падхвачу, падхваціш, -ціць,
-цім, -ціце, -цяць, часцей
падхапіць

падхвачаны

падхоплены

падхабспік

[1хв]

часцей

[тхвосьпнік]

спец., -ка. -ку, -каў
падхвбенуты (тхв]
падхвбенуць [тхв] зак., -ну,
гнеш [сьне]. -пе, -цуць

падхвбены[тхв]
падхвоствание [тхв] [ньпе]
'
шпі

падхвоствацца
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падчаліць
АІ,
падхвбствацца [тхв] незак.,

-аецца, “аюцца
падхвбстваць [тхв] незак.,
-аю, “аеш, -ас, -аюць
падувбсце [тхвосьце] -ці
падхішўцца

і

падхіліцца

[тх] зак., адпаведна падхіліцца, -гляцца; падхіпёцца, “аўцца
падхіліць г падхінўць [1х]
зак., адпаведна падхілю,

падхіліш, “ліць, -лім, глі
це, -пяць: -пў, -нёш, -ние,
-пём, -няце, -нуць
падхіляцца, падхільвацца і
незак.,

[тх]

падхінйцца

адпаведна -ясцца, -Яюцца;

-асцца,

-аюцца
падхілАць,

-аюцца;

-ёецца,

падхільваць

і

падхіпёць [тх] незак., адпаведна

-Яюць;
гаюць;

-яю, -яеш, “яе,

-аю,
аю,

-аеш,
-беш,

-4юЦь
падхінўты

-ае,
-бе,

[ньне]

разм., -нні
падхіхікваць [тх] разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падхіхікнуць [тх] разм.,
зак., -ну, -неш, -не, -нуць

прадхмарны [тхм]
падхбджвацца [тх] абл., незак., -аюся, -асшся [сься],

“аецца, -аюцца

падхбплены [1х] ё падхва-

чапы
падхбпліванне [тх] [ньне]
-іні і падхватванце

падхбплівацца [7х] незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца і падхватвацца
падхбпліваць [тх]
незак,
-ае,

-аюць

і

падхватваць

падхрабрицца [тхр]
зак.,
-руся, -рышся
[сься],
“рыцца, -рымея, -рыцёся,

“рацца

падхрбпваць [тхр]
разх.,
пезак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
падцадзіцца [цц] разм., вак.,
падцэдзіцца, -дзяцца
падцадзінь [цц] разх., зак.,
падцдЭдзіш,
падцаджуў,
“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

падцвёльваць [цьцьве] лезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падцвісці [дьцьвісьці] разм.,
падцвізаг., падцвіцё,
туць
падцёплены [цьце]
падцёпліванне [цьце] [пь-

не] -нні
падцёплівацца [цьце]
зак., -асцца, -аюцца

лпе-

падцёпліваць [цьце] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

падцерабіць
7”

-біць, -бім, -біце, -бяць
падцерушыць [цьце] захк.,

падцерушў, падцярўшыйі,

-шыць,
-шым,
-шыце,
-шаць
падцёрці [пьце] зак, падатру, -рэш, -р5, -рбм,
-рацё, “руць; падцёр, падцёрла, -ліз падатры

падцёрціся [цьце] зак., па-

датруся, грэшся [сься],
“рэцца, “рбмся, “рацёся,
-руцца; падцёрся, пад-

цёрлася, -ліся; падатры-

ся
падцёк [цьцё] -ку, -каў

падцёклы [цьцё]
падцёлак [цьцё] -лка, -лку,

-лкаў
падцёрты [цьцё]
падцёхкванне [цьцё]
пе] абл., -нні

падцёхкваць

незак., -ае,

падхіхікванне [тх]

-аю, -агш,

падцерабліе, падцярэбіш,

[цьце]

зак.,

[пь-

[цьцё]

абл.,

-аюць

падцёхкнуць [цьцё]

абл.,

зак., -не, “нуць
падцікаваць [цьці] разм.
зак., -кўю, -куўеш, -куе,
“кўюць

падцікоўваць [цьці] разж.,

незак.,
-аюць

-аю,

-асш,

-ае,

незак.,
[цьці]
падцінёць
-ёю, -беш, -4е, -4юць

падціранне

[цьці]

[ньне]

[цьці]

незак.,

-нні

падцірацца

-ёюся,

-ёешся

[сься],

-бецца, -дюцца
[цьці]
падціраць

незак.,

-йю, -беш, -ае, -ёюць

падцірка [цьці] разм., -рцы
падціскацне [цьці] [ньпо]
-ині
падпіскацца [цьці] незак.,
-ёсцца, -дюцца
падціекаць [цьці], незак.,
-Аю, -йеш, -4е, -дюць
падціекиы [цьці] тэг.
падціепуты [цьці]
зак.,
[цьці]
падціснуцца

-пеццда [сьне], -пуцца

падціснуць [цьці] зак., -пу,
-пеш [сьпе], -не, -яўць

падцкавёцы Гтцк] разм.
падцкаваць

[ацк]

разм.,

зак., падцкую, гуёш, -уеё,
-уём, -уяцё, -уюць
падцкбўвание [ццк] [льпе]
разл. -ппі

падпкоўвацца [ццк] разхм.,
незак., -аецца, -аюцца
падцкоўваць [ццк] разм.
незак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць
падцмбкваппе [пдм] [ньпе]
-нпі
падцмбкваць [ццм] лезак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
[ццм] зак.,
падцмбкнуць
“пу, -псш, -пе, -пудь

падцукраваны [пц]
падцукраваць

[цц]

зак,

-рую, -рЎ сш, -рўе, -рўюць

падцукроўваппе [пд]
по] -ині

[ць-

паддугрбўвацца [цп]
зак., -асцца, -аюцца

пне-

падцукрбўваць [цд] хезак.,
“аю, -асш, -ас, -аюць
падцыраваны [ца]

падцыраваць
[дц]
Зак.,
-рўю, друеш, -руе, -рўюць
падцырбўвацца [цц] кезак.,
“аецца, -аюцца
падцырбўваць [цц] незак.
“аю, -асш, -ае, -аюць
падцэджаны [цц]

падцэджваць [цц] зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

падцэліць [цц] разм., зак.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
падцэльваць [цц] разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падцэнзўрны [цц]

падцягванне [цьця] [ньне]
-нні
падцягвацца [цьця] незак.,
-аюся,
-аешся
-аецца, -аюцца

[сься],

падцягваць [цьця]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
падцягнены [цьця]
падцягнутасць [цьця]

[сь-

ць] -цю

падцягнуты [цьця]
падцягиўцца [цьця] зак.,
падцягнуўся, падцягнешся
[сься],

-пецца,

-немся,

-нецеся, -нудца
падцягиўць
[цьця]
зак,
падцягпу, падцягнеш, -не,

“нем, -неце, -пуць
падцяжачны [цьця]
падцйжка [цьцяшка] -жцы

[шц]

падцйжкі [цьцяшкі] -жак

падцякённе [цьця]

[ньне]

-яні
падцякёць [цьця] незак.
-де, -бюць
зак.
[цьця]
падцяпліць
падцёпліш,
падцяплю,
зліць, -лім, -ліце, -ляць

падцярўшваць [цьця] инезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падцярэблепы [цьця]
падцярэблівацца [цьця] не-

зак., -аецца, -аюцца
падцярэЭбліваць [цьця] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падцяты [цьця]
падцёць цьця] зак., падад-

пў, -нёш, -пё, -пём, -пя,
дб-пўць; падатнпі

падцячы [цьця] зак., -ячэ,
-ЯЕўць»

падчалены [чч]

падчаліцца [чч] зак., -ліцца, “ляцца
падчёліць [чч] зак., -лю,
-ліш, -ліць, “ЛЯДь

надштурхоўвацца
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падчальванне
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“нні
,
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а
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е
н
]
ч
ч
а
[
ц
ц
а
в
ь
л
а
падч
-асцца, -аюцца
незак.
падчальваць [чч]
гаю, -асш, -ас, -аюць
д
а
п
,
к
а
з
ч]
[ч
а
ц
ц
і
п
а
ч
д
а
п
я
с
е
ш
і
п
э
ч
д
а
п
,
я
с
ю
чапл
і
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,
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ім
-п
,
а
ц
ц
і
п
,
]
я
с
ь
с
[
цеся, -пяцца
а
ч
д
а
п
,
к.
за
ч]
[ч
ь
ц
і
ш
а
падч
плю, падчэпіш, -піць, -пім,

вадчытёць [чч] зак.
-д4еш, -ёе, -аюць

падчіітванне
-ші

падчітвацца

-аю,

[чч]

[вьне]

[чч]

незак,

падшлёмнік [тшл] -ка, -ку,

-каў
падшліфаваны [тшл]
падшліфавацца [тшл] зак.,
-фуецца, -фуюцца

зак.,

незак,

-асцца, -аюцца
,
к
а
з
е
н
]
ч
ч
[
ь
ц
а
в
т
ы
ч
пад
-аю, -асш, -ае, -аюць
падчытка [чч] -тгцы [цп]
]
к
ы
ч
ч
ы
ч
ч
а
ц
[
к
ы
ч
т
н
і
ч
д
па
гка, -ку, -каў
падчітчыца Іначчыччыца]
-ды, -Ц
падчышчаны [чч]

падшліфаваць [тшл]

-Яецца, -Люцца, часцей
падчЭплівацца
незак,
[чч]
падчанляйць
-Яю, -Ясш, -Яс, -ЯЮюцьЬ,
часцей падчбпліваць

[сься],
-ёешся
юся,
гаецца, -йюцца
падчышчаць [чч] незак.,
-4ю, -асш, -ае, -аюць
падчэнка [чч] -ацы

падшмартаўць (тшм] разя.,
зак., -ну, -нёш, -пеё, -нём,

-піцс, -ПЯЦЬ

падчапайцца [чч]

-ясшся

яюся,

[сься],

падчапны [чч]

падчапўраны [чч] разм.
падчапурицца [чч] разм.,
зак., падчапурўся, падча-

пўрышся [сься], -рыцца,
грымея, -рыцсея, -рацца
падчарапий [чч] анат.
пёдчарка [чч] -рцы,

-рак,

часцей падчарыца
разм.
[чч]
падчариіцца

вак., падчарнідся, падчэрпішся [сься], -ніцца, -німся, -піцеся, -пяцца

падчарпіць [чч] зак., падчарпб, падчэрніш, -ніць,
-пім, -ніце, -пяць

падчарціць [чч] зак., падчарчў, падчэрціш,

-ціць,

цім, -ціце, -цяць

падчарыца [чч] -цы, -д і
падчарка
падчарэўе [чч] -ўі [ўй,
-уяў

падчарэўнцы [91]
падчае [чч] прысл., прыназ.
падчаеак [чч] ваен., -ска,
-ску, -скаў

падчасйны [чч] і падчэеапы
падчасаць [чч] зак., падча-

шу, падчэшаш, -ша, -шам,
-шаце, -шуць; падчашы
падчашы [чч] гіст. наз.
падчыкільгёць [чч] разм.,
зак., -4ю. -деш, -ае, -аюць
падчырваніць
[чч]
зак.,
падчырваню, падчырвопіш,

“пяць

-піць,

-цім,

-піце,

падчастка [чч] -тцы [стц]
надчыетўю
[чч]
разм.,
прысл.

падчіяеціцца , [чч].

гак.,

падчышчуся,

[сьці]

пад-

чысцішся [сьцісьея], -ціц-

ца, -пімся, -ціцеся, -цяцца
падчысціць [чч] [сьці] зак.,
падчышчу,

падчысціп

[сьці], -ціць, -цім, -ціцс,

“цяць

[чч]

падчышчацца

незак.,

падчбплены [чч]
падчбпліванше [чч]

[ньне]

-цні
падчэплівацца [чч] пезак.,
[сься],
-аешся
-аюся,

гаецца, -аюцца і падчац-

ляцца

[чч]

падчэпліваць

незак.

гаю, -аеш, -ае, -аюць і пад-

чапляць

падчэрчаны [чч]
падчэрчвацца [чч]
-аецца, -аюцца
падчэрчваць [чч]

незак.,

незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
падчэсаны [чч] часцей падчасёны
[пьпе]
падчзеванне [чч]
-ННі

[чч]

незак.,

-аецца, -аюцца
незак,
[чч]
падчэсваць
гаю, -асш, -ас, -аюць
падшалёваны

[(тш]

уясл.,

часцей падшаляваны

падшталёвачны

падшліфбўвапне

[1ша]

падшліфбўка (1шл]

-бўцы

[пьце] -нпі
падшліфбўвацца (тшл] незак., -аецца, -аюцца
падшліфоўваць [тшл] незгак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

-пяцё, -пуць

падшмбргваць (тшм] разм.,

незак,
-аюць

-аеш,

-аю,

-ае,

падшмбргнуты [(тшм]
падшпілены (тши]

зак.
[(тшо]
падшпіліцца
гіліцца, -іляцца
падшпіліць [тшп] зак., падшпілі, падшпіліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

падшпільвапне і падшпілянце [тшп] [ньне] для
абодвух -ппі

падчэрнены [чч]

падчэсвацца

-фую, -фусш, -фуе, -фуюць

паведна -аецца,

-аюцца;

гяЯецца, -яюцца

падшпільваць і падшпіляць

[тп] незак., адпаведна

гаю, -аеш, -ае, -аюць; -Яю,
-ясш, -Яе, -Яяюць
падшпільні (тша]

падшпурнўць [тшш] разм.
зак., -пў, -пёш, -нё, -нём,
гпяцё, -пуць

падшрубавёны [тшр]
падшрубаваць [тшр] зак,
бую, -бўсш, -дўе, -бўюць
падшрубёўванне

(тш]

падшалёўванне [тп] [пьпе]
аші

падшалёўвацца [тш] незак.,

-асцца, -аюцца
падшалёўваць [тш] незак.,
-аюю, -асш, -ас, -аюць
падшалёўка [тш] -ўды
падшаляваны [тш] ёі падшалёваны
падшаляваць
зак.,
[т]
-люю, -люсш, -люе, -ліб-

юць
падтапаиўць

[тш]
разх.,
зак., ду, -пёш, -нё, -нём,
-пяцё, -нўць
падшаркваць [ти] разх.,
певак., -аю, -асш, -ас,
-аюць
падшаркнуць [тш] разхм.,
зак., -пу, -пеш, -ие, -пуць
падшкіпер [тшк] лмар., -ра,

-пка,

[тшр]

[ньпе] -ті
падшруббўвацца [тшр] незак., -асцца, -аюцца
падшруббўваць [тшр] незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
падштёнікі

[тшт]

“каў

падштўрмай

[(тшт]

разм.

жар,

-па, -пе, -цаў

падштурманскі [тшт]
падштурхванне (тшт] [пьпе] -шпі
падштўрхвацца [тшт]

не-

зак., -асцца, -аюцца і пад-

штурхбўвацца

падштурхваць [тшт] незак.,
-аю,

-асш,

-ае, -аюць і

падштурхбўваць
падштурхнуты [тт]
падштурхаўць [тт] зак.,
ліў, -нёбш, -нё, -нём, -пя-

цё, -аўць

“ру, -раў

падпкіперскі [тшк]
паднікайнак:
[тшк]
“аку, -нкаў

падшцільвацца і падшпіляцца [тшп] незак., ад-

[тшт]
падштурхбўвапне
[ньне] -нпі
падштурхоўвацца [тшт] не-

падштурхоўваць
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зак., -асцца, -аюцца, час-

цей падштурхвацца
падштурхоўваць [(тшт] неЗак., -аю, -аеш, -ае, -аюць,

часцей падштурхваць
падшуканы [7]

падшукёць [тш] зак., -аю,

-асш, “йе, -“4юць
падшўкванне [тш] [(пьне]
-нші
падшўквацца [тш] хезак.,
-аецца, -аюцца
лпезак.,
падшукваць [тш]
гаю, -аеш, -ае, -аюць
падшчалачиць [1шч] 2ім.,
зак., -чў, -чыш, -чыць,
м, -чыцё, -чаць

падшчалбчапы [т]
падшчалбчвацца [тшч] не-

зак., -аецца, -аюцца
падшчалбчваць [тшч] незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
разм.,
падшчапаць [7шч]
зак., -4ю, -аеш, -ае, -4юць

падшчбўкванне [тшч] [ньпе] -нні

падшчоўкваць [тшч] негак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
падшчбўкнуць [тшч] зак.,
-ду, -неці, -пе, -пуць
падшчэй [тшч] сад., -ца,
-пе, -паў

падшыбаць [тш] раза., незак., -йе
падшывалец

[тш]

разм.,

“льца, -льцу, -льцаў, час-

цей падшыванец

пажабрачыць

разм., -цпі

падшптваць [(тш] раз,
незак, -аю, -аёп, -ас,
гаюць
падшрстак [тш] -тку
падшрхлы [тш] разм.
падпбрхпуць [та] разм.,
зак., -не, -нуць; падшЭрх,
падшэрхла, -лі

падшэўка [тш] -Эўцы, -Эвак
падшбфная каз.
падшфнік [тш] разх., -ка,
“ку, -каў

падшэфпы [тш] прыл., наз.
падыбаць разм., зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
падывізіённы

падыграпы
падыграць зак., -4ю, -асш,
-4е, -йюць

падыгрыванне [пьне] -пні
падыгрываць

незак.,

-асш, -ае, -аюць
-тую,
зак.,
падыктавйць
-тўсш, -туе, -туюць
па-дылетанцку прысл.
падымальны
падымённе [пьпе]
паднімаённе

падымацца незак.,
-аешся

[сься],

-нпі ёі

-Ююся,
гаецца,

-юцца і паднімацца
-йю,
незак.,
падымаць
-йсш, -йе, -аюць ; паднімаць:
падымёць і падыміцца зак.,
адпаведна міць,

падшывальны [тш]
падшывальшчык [тп] -ка,

-аю,

-мяць;

разм,

міцца, -мяцца
падыміць зак., -млі, -міш,
“міць, -мім, -міцё, -мяць
падымныгіст.
-чуся,
зак.,
падымчацца
“чыцца,
“чышся [сься],

-нца, -нцу, -нцаў і падшывалец

“чымся, -чыцёся, -чацца
разм.,
падырыжыраваць

-ку, -каў
падшывальшчыца [тш] -цы,

падшыванец

[тш]

падшывёнка
-нцы, -нак

[тш]

разм.

падшцываённе
“ші

[тш]

[ньне]

падшываны [тш]
падшывацца [ти]
“аецца, -аюцца

падшываць

[(тш]

незак.,
незак.

-4ю, -асш, -4е, -аюць

падшіивачны [тш]

падшійнік [тш] -ка, “ку,
-каў
падшыйны [тш]
падшыпнік [т] -ка, -ку,
-каў
падшіяпнікавы [т]
падшыты [тп]
“яўцы,
падшіиўка
[тш]
“вак
падшыўніы [т1я]
падшыцца [тш] разм. зак,
[сься],
“юся, алешся
“иецца, жгтоюцца
падшиць

[т]

зак.,

“меш, -яе, -яюць

падшўвачны [тп]
падшэптвае [тт]

ыю,

(ньне]

зак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
разл.,
падыскуціраваць
зак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

падыспад -ду, -дзе
падыепадам прысл.
падыепытная наз.
падыспійтны прым., йа.
падысці [сьці] зак., цадыду, падыдзеш, -дзе, -дзем,

-дзеде, -дудь; падышоў,
падышла, -ло, -лі; падыдзі

падыхаць

зак., -аю,

-аеш,

-ас, -аюць
падыхаць незак., -4е, -4юць
падыхбд -ду, -дзе, -даў
падыхбдзіць незак., -дяу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
падыхбдзячы
падыходны

падэбашарыць разл., зак.,
“ру, -рыш, -рыць, -раць
па-дэ-дэ муз. н., песка.
падэкйдна прысл.

падэкадны

Па-дэ-Калё

(праліў)

х.,

неска,
падэкатр -ра, -ры
падэпатынср -ра, -ры
падэенань -я, зіі
падэста гіст., м., -стій, -сцё
[сьце], мн. паддсты, -таў
падзець [сьць] абл., -цю

па-дэ-труа хуз., и., нескл.
падэшва -ве, -ваў

падЭнвенины
пад'юджаныраз.
пад'юджванне [ньие] разл,
зі
пад'оджваць разх., пезак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
падзодзіць разх., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

пад'ядйнне [цьце] разл.,
“ші
пад'ядйАцца гпезак., разм,
-децца, -дюцца
пад'ядёць разлм., незак., -4ю,
сш, -4е, -аюць
пад'язак заал., -зка [ск],
-зку, -зкаў
пад'язджённе [жджапьпе]
“ті
пад”лзджаць [кд] незак.,
-аю, -деш, -де, -аюць
пад'язны
пад'язычны анат.

пад'ярэмны

пад'ячыгіст., наз.
паёдзены
паёздзіць [зьдзі] зак., -джу

редж],

-дзіш

-дзіць, -дДзяць

[зьдзі],

паёздка [стк]

“дцы [е'д],

паёсць

[срць], па-

-дак
па-езуіцку [уйі] прысл.
паскатаць разм., зак., па-ча,
паякбчаш,
екачу,
-чам, -чаце, -чуць
паспакаплённе [ньпе] эк,
-ші
паённе [льне] слец., -пні
паёнчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
пабеці [сьці] зак., паём, па-

ясі,

ядзім, паясцё [сьце]. па-

ядўць; паб, пабла, -лі;
паёш, пабпце і пабж, па-

бце [шц]
па-еўрапейску прысл,
паёхаць зак., -ёду, -бдзеш,
-ёдзем, -ёдзеце,
-бдзе,
-бдуць; паёдзь
паёк пайка, -ку, -коў
паёрзаць разх., зак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
паж гіст., пака, пажу, зн.
пажы, -нібў
пажабравёць, зак., -рую,

-рўсш,

-рўс,

пажабрачыць

-руюць

па-жабрацку прысл.
па-жабрачаму прысл.
зак.,
пажабрачыць

і

-чу,

чыш, -чыць, -чаць, часцей пажабраваць

ц
е
і

нажаваны

,

,

пажаваны

пажаваць зак., пажую, -уёш,

;
ь
ц
ю
у
,
ё
ц
я
у
,
м
ё
у
,
е
у
с

пажуй
пажадапа прысл.

-нпі

[(пьце]

пажадйнне
ашяў

пажадёцца

,

зак.

ь
ц
у
н
е,
-п
,
к.
за
ь
ц
у
ц
к
ў
б
паж
паяібўчаны

пажекі [шск] гіст.

пажуіраваць[уйі] уст. зан,

-рую, -руеш, -руе, “руюць

пажаданасць [сьць] -цю
пажаданы

-асцца,

“аюцца

пажадёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць
пажадліва прыс.
пажадлівасць [сьць] -цю
пажадлівы
пажаёднасць [сьць] -цю
пажалабаціцца зак., -ціцца,
-дяцца

пажуркатаць абл., зак. па-

журкоча, -бчуць
зак.
пажурчаць

пажурыць

пажар -ру, -ры, -раў
пажарабіцца зак., пажарэбяцца

пажарная наз.

пажарнік -ка, -ку, -каў
пажарпіца бат., -цы, -ц

пажарніцкі
пажарны прыхм., паз.
зак.,

“тўеш, -туе, -туюць

“тўю,

паліарышча -чы, -ч і “чаў
пажаты
пажаўцёлы
пажаўцённе [пьпе] -ппі
пажаўцёць зак., -бю, -веш,
-бе, -ёюць
пажаўціць зак., пажаўчу,
пажбуціпт, -ціць, -цім, -ціце, -цяць

пажаць зак., пажиу, -нёш,

пажуру,

-рым,

пажўхлы

пажўхцуць зак., -не, -нуць;

пажўх, паяеўхла, -лі

-віцца,

прысл.

зак,

паліўрыш, -рыць,
-рыце, -раць

пажаніцца зак., пажэнімся, -піцеся, -няцца
пажаніць зак., пажаню пазкЭніш, -ніць, -нім, -ніце,

-пяць
па-канбчаму і па-капбчы

,

пажурыцца зак., пажуруся,
пажўрышся [сься], -рыц-рыцёеся,
-рымся,
ца,
,
-рацца

пажыва -ве

“кўю, -кўеш, -куе, -кўюць

-чЫцьЬ,

“чаць

-ЛЮСЯ,
зак.,
пажаліцца
-ліцца,
[сься],
-лішся
“ляцца; пажалься
зак.,
абл.
пажалкаваць

пажартаваць

пазаварвацца

пажываць незак., -4ю, -ёеш,
-4е, аюць
пажывіцца зак, пажыўлю[сься],
ся, пажывішся
-вімся,

-віцеся,

-вяцца
пажылбе гіст., наз.
пажылы і паджылы
пажынаць незак., -4ю, -йеш,
-4е, -4юць
пажыраваць зак., -рўе, -рўюць
пажыральнік -ка, -ку, -каў
пажырёльпіца -цы, -ц
пажыральны
пажырённе [ньне] -ннпі
пажырёцца кнезак., -аецца,
-аюцца
пажыраць пезак., -4ю, -4еш,
-4е, -4юць
пажытак -тку, -ткаў

пажыткі -каў, адз. пажытак,
-тку
пажитнік бат., -ку
пажыўляцца разл., незак.,
[сься],
-яешся
-яюся,
-яедца, -яюцца
пажыўна прысл.
пажляўнаесць [сьць] -цю
пажыўны

-пяцё, -иуць;

пажыццёва [цьцё] прысл.
[цьцё]
пажыццёваець

пажвавёлы
пажвавбць разм. вак, -ёю,

[сьць] -цю
пажыццёвы [цьцё]
пажыць гак., пажыву, -вёш,
-вб, -вём, -вядё, -вуць;
пайіяў, пажыла, -ло, -лі;
пажыві

-пё, -пём,
пакні

-беіп, -ёе, -ёюць

пажвякаць рагм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пажаўкціцца
разм., зак,

пажрці разлм., зак., пажа-

“нніша, -цяцца

падіиўкціць

разл.,

зак.,

лізу,-кціш, -уціць, -кцяць
пажаўкчаны разл.
пажачўрыцца
зак., “руся,

“рышся [сься], “рыцца,
“рацца: пажмурся

палімўрыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць; пажмур
пажаўўта
паждоўваць разм, незак,
“аю, -аеш, -ас, -аюць
палібўклы

рЎ, -рэші, -рэ, -ром, -рацё,
-руць; пажобр,
-лі; пажары

пажэрла,

пажэстыкуляваць
зак.,
-лібю, -люеш, -люе, -лююць
пажэтбнны спец.
лаз паза, пазе, мн. пазы,
пазбў
“па-за прыназ.

пазаатмаефёрны
пазабалёчваны

зак., -аец-

пазабалбчвацца
ца, -аюцца

-аюць

пазабаўляцца

-“Яешся

-ае,

зах.,

пазабалбчваць

зак.,

[сься],

-Яюся,

-яецца,

-яюцца

пазабаўляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

пазабіваны
пазабівацца зак., -ёецца,
гдемся, -аецеся, -бюцца

пазабіваць згак., -аю, -аеш,
-йе, -дюць
пазабінтоўваны
пазабінтбўвацца зах., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца

пазабіцтоўваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
пазабіранпы

-аю,

пазабірацца зак., -аецца,
-демся, -аецеся, -бюцца
пазабіраць зак., -аю, -аеш,
-4е, -йюць
пазаблытваны
пазаблнтвацца зак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца
-аю,
зак.,
пазаблытваць
гаеш, -ае, -аюць
пазабруджваны
пазабрўдзквацца зак., -аецца, -аемся, -аецёеся, -аюцца
зак., -аю,
пазабрўджваць
-аеш, -ае, -аюць
пазабрукбўваны
пазабрукбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазабудоўвапы
пазабудоўвацца захк., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
зак., -аю,
пазабудоўваць
гасш, -ае, -аюць
разх., зак.,
пазабывёацца
-ісцца, -4юцца

пазабываць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -Аюць
пазабюдікэтны

пазаблгаць зак., -4с, -аем,
-децо, -аюць
-аю,
зак.,
пазаваёўваць
-аеш, -ае, -аюць
пазавайскбвы
пазавалакёцца і пазавалакадпаведна
зак.,
вацца
-бецца, -демся, -аецеся,
-юцца; -асцца, -аемся,

-аспеся, -аюцца
пазавалакёць і пазавалакваць зак., адпаведна -ёю,

-сш, -4е, -йюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазавальвацпа зак., -аецца,
-аемся, -асцося, -аюцца
-аю,
зак.,
пазавальваць

“аеш, -ае, -аюць
пазавапне (пьне] -нпі
,
пазавёпы цясл.
пазаварвацца зак., -аецца,
-“аюпца
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пазаварваць

пазакурваны

ААА
пазаварваць зах., -аю, -асш,

-ас, -аюць

пазаварбчваць

захк.,,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

пазаваць уясл., незак., па-

зўю,

-ўсш, -ўе,

-ўюць;

пазуй
пазавёдамаены
пазавбііваны
пазавёйваць зак., -ае, -аюць
пазавершваць
зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пазавёшваны
пазавёшвацца зак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца
пазавёшваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пазавівіны
зак., -4ецца,
пазавівацца
-аемся, -аецеся, -аюцца
пазавівёць зак., -аю, -аеш,
-4е, -ўюць

зак., для абодвух -аецца,
“аюцца
пазагінёць і пазагібаць зак.,
дая абодвух -4ю, -деш,
-ас, -4юць
пазаглёджваны

пазагайджваць

-аеш, -ае, -аюць

зак.,

-аю,

пазагнівёцца

зак., -децца,

пазагойвацца

зах., -асцца,

-аюцца

“аюцца

пазагойваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
пазагольвацца разх., зак.,
-асцца, -аемся, -асцсся,
-аюцца
пазагбльваць

разм.,

зак.,

пазавіхацца разл., зак., -аю-

-аю, -асш, -ае, -аюць
пазагбртвацца зак., -аецца,
-аюцца
цазагбртваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазаграбаць зак., -4ю, -асш,
-де, -юць

-аюцца
пазавддзіцца

“аеш, -зе, -аюць
пазагрызаць зак., -аю, -аеш,

пазавік цясл.,
, -ку, -коў
пазавіейць зак., -4е, -аюць

ся, -йешся [сься], -ёецца,

“дзяцца

пазавбдзіць

зак., -дзіцца,

зак,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць

пазавбзіць зак., -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
пазавбрваць
зак.,
гаю,
-аеш, -ае, -аюць
пазавугбллю [льлю].прысел.
пазавўчваць згак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пазавы цясл.
пазавязваны
пазавязвацца зак., -аеццда,
-вемся, -аецеся, -аюцца
пазавязваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазагаджваны
пазагадивацца зак., -аецца,
-аюцца
пазагаджваць зак,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
пазагалактычны астр.
пазаганяны

пазаганяць зак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
пазагарвацца і пазагарацца
Зак.,,

адпаведна

-аецца,

пазагрувашчваць зак., -аю,

-4е, -аюць
пазадавёцца зак., пазадаюся, -аёшся [сься], -аёцца,

-аёмся, гаядёся, -аюцца.
пазадагавбрны
!
пазёддзе [дзьдзе] -ддзі
пазёдзе абл., прысл.
пазадзірацца зак., -аюся,
-ёешся
[сься], -аецца,
-аюцца

пазадзіраць зак., -аю, -аеш,
-4е, -дюць
пазадкі [тк] -каў
пазадўрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

пазадўшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пазадыхацца зак., -аецца,
-демся, -аецеся, -дюцца
пазаёбзджваць [жджв] зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазаеўрапсйскі

пазажмуўрвацца

зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
пазажмўрваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазажывацьзак., -4е, -4юць

гаюцца; -ёецца, -ёюцца
пазагарваць і пазагараць
зак., адпаведна -аю, -аеш,
-ас, -аюць; -ёю, -Аеш, -йе,
-4Аюць
пазагарбджвацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
пазагарбджваць зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
пазагартбўвацца дгак., -аецца, -аюцца

пазаземлярбдчы. [пч]
пазазёмныі пазазямпы

пазагінйны і пазагібаны
пазагінйацца і пазагібацца

пазакапваць (да закапаць)

пазагартоўваць
зак.,
“аеш, -ае, -аюць

-аю,

пазайздрбеціць [сьці] зак.,

-бсціш
-бшчу,
-бсціць, -бсцяць
зак.,
пазаймацца
-4ешся
-аюцца

[сься],

[сьці],

-аюся,
-аецца,

пазаймаць зак., -ёю, -аеш,
-де, -бюць
пазаказваць зак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
пазакапапачваць зах., -аід,
-аеш, -ае, -аюць
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць

пазакаранёвы с.-г.

пазакарвацьзак, -ае, -аюць
пазакасвацца зак., -аецца,
-аюцца
пазакасваць зак., -аю, -асш,
“ае, “аюць
пазакаебўваны
пазакасбўваць зак,
-аю,
-аеш, -ае, “аюць
пазакаштарісны
пазакідёны і пазакідваны

пазакідацца і пазакідвацца
зак.,

адпаведна

-йсцца,

-дюцца; -асцца, -аюцца
пазакідАць і пазакідваць
зак., адпаведна -аю, -4еш,

-ёс, -бюць; -аю, -аеш,-ае,
-аюць
пазакілзваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазакітоўваны
пазакітоўваць
зак.,
-аю,
“аеш,-ае, -аюць
пазакладацца ў пазакладвацца
зак,
адпаведна
-децца, -бюцца; -асцца,

“аюцца
пазакладаёць і пазакладваць

зак., адпаведна -йю, -аеш,

-ёе, -дюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
пазакласавасць [сьць] -цю
пазакласавы
пазакласны
пазаклёііваны
пазаклёйваць

зак.,
“аеш, -ае, -аюць
пазаклётачны біял.
пазакліпбўваць зак.,
“аеш, -ае, “аюць
пазакбнкурспы
пазакбпваны
пазакбпвацца зак.,

гаю,
-аю,

-аецца,

-аемся, -аецеся, гаюцца
пазакбпваць зак., гаю, -аеш,
-ае, -аюць
пазакбўваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазакбўзваны раз.
пазакбўзваць разм. зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

пазакбчвацца зак., -аецца,
-аюцца
пазакбчваць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць

пазакрўчваны
пазакруўчвацца згак., -аецца,
“аемся, -аецеся, -аюцца:
-аю,
пазакрўчваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
пазакрывацца зак.. -аецца,
гаемся, -йецеся, -аюцца

пазакрываць зак., -аю, -йеш,
-4в, “юць

пазакрэеліваны [сьлі]
пазакрэеліваць [сьлі] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазакупбрвацца зак., -аедца, -аюцца
пазакупбрваць зак. -аю,
-аеш, -ас, -аюць
пазакурваны
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-зім, -лёзіце, -лазяць
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паза
-аеш, -ае, аюць о.
пазалацёць зак, -ёе, -ёюць
пазалаціцца зак., -лоціцца,
-лбцяцца

,
пазалаціць зак. пазалачу
-ЦіМ,
-ціць,
пазалбціш,

-ціце, “цяць

пазазепліваны

пазалёплівацца зак., -аецца,
-аюцца
зак., -аю,
пазалёпліваць
гаеш, -ае, -аюць

пазалётась прысл.

пазалёташні
пазалёчвацца зак., -аецца,

-аюцца

пазалёчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

пазалівацца

зак.,

-ёецца,

-аюцца

пазалівёць зак., -бю, -ёеш,
-4е, аюць
пазалізваць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
пазаліпаць разл., зак., -ёе,
-4юць
па-заліхвацку разм., прысл.
тпазалкі абл., разм., -лак
пазалбта -бце
пазалбтнік і пазалбтчык
[чч] для абодвух -ка, -ку,
-каў
пазазбтны
пазалбчаны

пазалбчванне [пьне] -нні
пазалбчваць

пазараўноўваць

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пазалуплівапы раза.
пазалўплівацца разм., зак.,

-аецца, -аюцца
пазалўпліваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
пазалятаць зак., -4с, -аем,
-аеце, -аюць
лазалятаць зак., -4е, -аюць
пазаляцацца зак., -4юся,

па-замёлінаму прысл.

пазамінўлы
,
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гаемся, -аецеся, -аюцца
пазамбрваць зак., -аю, -асш,
гае, “аюць
пазамбчвацца зак., -аецца,
гасмся, -аецсся, -аюцца
пазамбчваць зак., -аю, -аеш,
“ае, “аюць

пазамбшчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазамўрзваны разм.
пазамўрзвацца разх.,

зак.,

-асцца, -аомся, -аецеся,
-аюцца
пазамўрзваць разм., зак.,
-аюю, -аеш, -ае, -аюць
пазамурбоўваны
пазамурбўвацца зак., -аёц
ца, -аюцца
пазамурбўваць зак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазамываць зак., -аю, -беш,
-4е, аюць
пазамыкёцца зак. -бецца,
-демся, -бецеся, -ёюцца
пазамыкаць зак., -ёю, -беш,
-йе, -дюць
пазамярзёць зак, -4е, -4юць
пазамятёць зах, -4ю, -аеш,
-ае, -йюць

пазандзіраваць [ньдзі] зак.,

“рую, -руеш, -рус, руюць

пазацбсіцьзак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -беяць; пазапбсь

пазанбшвацца зак., -аецца,
гаюцца

пазанбшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пазападёць зак., -ае, -4юць
пазапайваны

пазапайваць 7э2., зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
пазапакбўваць зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

пазапальвацца зак., -аецца,

гаюцца

пазапальваць

зак.,

-аеш, -ас, -аюць
пазапарламенцкі
пазапартіяйцы

-аю,

пазапарўшваць зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
пазапаскуджваны разм.
пазамазваны
разм.,
пазамазвацца зак., -аецца,
пазапаскуджвацца
-аемся, -асцсся, -аюцца
зак., -аецца, -аюцца
пазамазваць зак., -аю , “асш,
пазапаскуджваць
разм.,
-ае, -аюць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пазамакаць зак., -4е, -аюць
пазапаўзаць зак., -4е, -асм,
пазамалёўваны
-асце, -4юць
пазамалёўваць зак., -аю,
пазапаўняць , Зак,
“Яі,
-ает, -ас, -аюць
-Ясіп, -Яс, -Яюць
пазамёсліваць [сьлі] разм,
пазапірёцца зак., -бемея,
зак., -аю, -асш, -аё, -аюць
-асцеся, -аюцца
пазаматачны: пазаматач пая
пазапіра4ць зак, -4ю, -4сш,
цяжарласць
-4е, -бюць
пазамаўкаць зак., -4с, -асм,
пазапісвапы
-асце, -фюць
- пазапісвацца зак.,, -аюся,
пазамацбўваць зак., -аю,
-асшся
[сься], -аецца,
-асш, -ае, “аюць
“аюцца

“ешся
-бюцца

[сься],

-ёецца,

пазапісваць зак., -аю, “аеш,
-ас, -аюць
пазапіхёйыі пазапіхваны
пазапіхёць і пазапіхваць

зак., адпаведна -ёю, -ёеш,

где, -б'юць; -аю, -асш, -ае,
-аюць
пазаплёцавасць [сьць] -цю
пазапланавы
пазацлёўваны разм.

пазаплёўваць разм., зак.,
саю, -аеш, -ае, -аюць
пазаплікацца

абл.,

зак.,

гйюся, -бсшся [сься], -ёец-

ца, -бюцца

пазаплікёць абл., зак., -ёю,
-деш, -бе, -аюць
пазаплбднік бат., -ка, -ку,
-каў
пазаплываць зак., -ёе, -ёем,
-4еце, -4юць
пазапліюшчвацца зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
пазаплюшчваць зак., -аю,
-агш, -ае, -аюць
пазаплятаць зак., -4ю, -ёеш,
-ёе, -4юць
пазапбўзваць зак., -ае, -аем,
-аеце, -аюць
пазапрагёцца зак., -ёецца,
-демся, -децеся, -аюцца
пазапрагаць зак., -аю, -ёеш,
-4е, -4юць
пазапускацца зак., -ўюцца
пазапускаць зак., -аю, -4еш,
-4е, -4юць
пазапухёць зак., -йе, -йем,
-деце, -йюць
пазапырскваны
пазапіыреквацца зак., -аецца, -аемся, -зецеся, -аюцца
пазапырскваць

зак.,

-асш, -ас, “аюць

пазапзцквацца разх.,

-зюЮ,

зак.,

-асецца, -асмся, -аецёся,
-аюцца
пазапбцкваць разм., зак.,
гаю, -асш, -ас, -аюць

пазапякацца зак., -ёецца,
-дюцца
пазапякаць зак., -4ю, -асш,
-йе, “ўюць
пазарабаяць зак., -Яю, -яеш,
-яс, “яюць

пазаражацца зак., -аецца,
-4смся, -аецеся, -йюцца
пазаражаць і пазаражваць
зак., адпаведна -аю, -йсш,
-4с, -4юць; -аю, -асш, -ае,

-аюць

пазаразацца зак., -аемся,
-аецсся, -4юцца
пазаразаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць
пазарастаны
пазарастаць зак., -4е, -асм,
-4сце, -4юць
пазараўноўваць зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

пазарубліваць
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пазарўбліваць
зак.,
гаю,
-асш,-ае, -аюць
пазарубцбўвацца [нц] зак.,
гаецца, -аюцца
пазарысаваны і пазарысбваны
пазарысбўваны

пазарысбўваць

-асш, -ае, -аюць

зак.,

пазарэз абл., прысл.
пазасаджваць
зак.,

-аеш, -ае, -аюць
пазасіньваны

-аю,

-аю,

пазасіньваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

пазасьшаць зак., -йю, -аеш,
-ае, “аюць
пазасыхаць зак., -4е, -аюць
пазасявапы
пазаеявацца зак. ; “аецца,
“аюцца
пазасяваць зак., -4ю, -йсш,

-4е, -аюць

пазасядаць зак., -4ю, -асш,
-ае, -аюць
пазасяканы
пазасякаць зак., -4ю, -4сш,
-4е, -дюць
пазасяляцца зак., -яецца,
гяемся, -яецесся, -яюцца

пазасістэмны
пазасланяны

пазаеланяць зак., -яию, -яеш,

пазасяляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
пазатапляць зак., -Яю, -Ясш,

-Яе, “яюць
пазасліньваны [сьлі] разм.
пазасліньвацца [сьлі] разл,

-яе, “яюць
пазатбптваны
пазатдптваць зак., -аю, -агш,

зак., -аецца, -аемся, -аецеся, “аюцца
пазаеліцьваць [сьлі] разл.,
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
пазаслужббвы
пазасмёчваны [сьме]
зак.,
пазаемёчваць (сьме]
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазасмбльваны
-аю,
пазасмбльваць зак.,
-аеш, -ас, -аюць
пазасбўвацца зак., -аецца,
-аюцца
пазасоўваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазаставёцца зак., -таёцца,
-таёмся, -таяцёся, -таюцца
пазастаўляпы
пазастаўляць
зак.,
-яю,
-Ясш, -Яе, -Яюць
пазастрахбўвацца зак., -васмся, -ваецеся, -ваюцца
пазастрахбўваць зак., -ваю,
-гваеш, -вае, -ваюць
-аю,
зак.,
пазаструўгваць
-аеш, -ае, -аюць
пазастўджвацца разм., зак.,
-аемся, -аецеся, -аюцца
пазастуджваць разм., зак.,
-аю, -асіш, -ае, -аюць
пазастываць зак., -4е, -4юць
пазаеўджваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазаеудбвы юр.
пазасуябньваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пазаеўшвацца зак., -аецца,

гаюцца
пазаеўшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пазасцілапы [сьці]
пазасцілаць
[сьці]- зак.,
-аю, -йеш, -ае, -аюць
пазасылёць зак., -4ю, -асш,
-4е, -аюдь
пазаеынаць зак., -ас, -аем,
-аеце, -4юць

пазасынаша

пазагыпапцца
“аюцца

зак.,

-асцца,

-ае, -аюць
пазаточвацца зак., -вецца,
-аюцца
пазаточваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазатўльвацца зак., -аемся,
-аецеся, -аюцца
-аю,
пазатульваць
зак.,
-аеш, -ае, -аюць
пазатухёць зак., -ёе, -ёюць

пазатўшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пазатушбўваны
пазатушбўваць
зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазатыкаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць
пазаўрбчны
пазаўтра абл., прысл.

пазаўтрашні абл.

пазаўчарацші
пазаўчбра прысл.
пазафарббўваны

пазафарббўваць

зак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць
пазахапляцца зак., -яюся,
[сься], -яецца,
-яешся
-яюцца

пазахінацца зак., -аемся,
-бецсся, -фюцца
пазахінаць вак., -ёю, -аеш,
-4е, -Яюць
пазахбдзіцца разм., зак.,
“дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,
“дзяцца

пазахбдзіць зак., -дзім, -дзіце, “дзяць

зак.,
пазахбпліваць
-асш, -ас, -аюць
пазахутвацца зак.,

-аю,

-асцца,

гаемся, -аецсся, -аюцца
пазахутвацьзак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пазадвітйць [цьві] зак., -ае,
-аюць

пазацірацца

зак.,

-асцца,

юцца

пазаціраць зак., -0, -асш,
-4е, “аюць

мазаціекаць зак., -аю, -аспі,
-йс, юць

пазаціхёць зак., -4с, -4ем,

-асце, -аюць
пазацухмбльваны разм,
пазацухмбльвацца
разх.,
зак., -аецца, -аемся, -асцеся, “аюцца
пазацухмбльваць

разм.,

зак., -аю, -асш, -ас, -аюць
пазацырбўваны
пазацырбўваць
зак., -аю,
“аеш, “ас, -аюць
пазацягвацца

разм., зак.,
-аемся, гасцсся,

гаецца,
-аюцца
пазацягваць разл, зак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
пазацярўшваны
пазацярўшваць
зак., гаю,
“аеш, -ае, -аюць
пазачаргбваець [сьць] -цю
пазачаргбвы

пазачасавасць [сьць] кніжн.,
-цю

пазачасавы кніжн.

пазачыняцца зак., -яецца,
-Яемся, -яецеся, -яюцца
пазачыняць зак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
пазачэсваны
пазачэсвацца зак.,

-аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца
пазачэсваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

пазашкбльны
. пазашлюбны
пазашмальдцоўваны разх.
пазашмальцбўвацца разх.,

зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца

пазашмальцбўваць

разх.,

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
пазашмбргвацца зак., -аецца, -аюцца
зак., гаю,
пазашмбргваць
-аеш, -ае, -аюць
пазашпільвацца ё пазашпіадпаведна
зак.,
ляцца
[сься],
-аешся
-аюся,
-Яіюся,
-аецца, -аюцца;
-яецца,
-Ясшся [сься],
-яюцца
пазашпільваць і пазашпіляць зак., адпаведна -аю,
-аеш, -ас, -аюць; -яю,
“Яеш, -яе, -Яюць
пазашпунтбўваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пазашрубдоўваць зак.,
-асш, -ас, -аюць

-аю,

пазаштатны
лазашчэмліваць зак., -аію,
-асш,-ас, -аюць
пазашчэпліваны
пазашчэплівацца зак., -асцца, -асмся, -аецеся, -аюцца
пазашчэпліваць зак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
пазашываны
разм., закі,
пазашывацца
-йсцца, -асмеся, гасцеся,

-аюцца

пазітывізм
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[
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,
-яюцца
-ЯЮ,
незак,
пазбаўлйць
гяеш, -яе, -Яюць
пазбёгнуць [зьбе] зак., -пу,

гнеш, -не. -вуць; паздёінуў, пазбёгла. -лі
,
пазбівёпы [зьбі]

пазбівацца [зьбі] зак., -аец,
ца, -ёюцца
пазбіваць [зьбі] зак., -аю,
-деш, -ае, -агоць
,
пазбіраны [зьбі]
пазбірацца [зьбі] зак., -ёецца, -бемся, -йецеся, -аюц,

ца

пазбіраць [зьбі] зак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
пазбывёцца хезак., -аюся,
ўсься], -аецца,
-Яешся
-дюцца
пазбіиты
пазбицца зак., пазбудуся,

[сься], -дзецца,

-дзешся

-дуцца

пазбыць

пазбуду,

зак.,

-дзеш,-дзе, -дуць
(зьбя]

[ньпе]

пазбягёцца (зьбя]

-аецца,

пазбяганне
-нні

гдемся, -4ецеся, -йюцца

незак.,
пазбягаць [зьбя]
(угіляцца)
-ёю, -вош,

-ае, -бюць; (пра многіт -паўцякаць) зак, -бем,
-деце, -4юць
пазвалаканы і пазвалёквапыразм.
пазвалакацца і пазвалёквапца разм.,

зак.,

адпа-

ведна -йецца, -демся, -асдсся, -йюцца; -аецца, -асмся, -аецеся, -аюцца
пазвалакаць і пазвалакваць
разм,

зак.,

адпаведна

410, -деш, -ае, -4юць; -аю,
гасп, -ае, -аюць
пазвальваны

пазвёльвацца зак., -асцца,
-аемся, -асцеся, -аюцца
пазвальваць зах., -аю, -асш,

-ае, -аюдь
;
пазвальпяцца гак. -Яемся,
-ясцсся, -яюцца
пазвалыцяць зак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
пазваніць зак, пазвані,
пазроліш, -піць, -нім, -пі-

це, ляць

пазванкбвы анат.

пазванбі -пка. -пёў, -пкбў
пазвапбчиік -ка, -ку, -каў

пазванбчны

пазванбчныя заал., наз.
пазванчэць зак., -Эе, эюць

пазваны

-аю,
,

зак.,
пазварбчваць
-асш, -ас, аюць .

пазвёць зак., пазаву, -веш,
-рб, -вём, -вяцё, -вуць

па-звёрску [зьве] прысл.
пазвёшвацца [зьве] зак.,
-аецца, -агмся, -аецеся,
-аюцца
пазвёшваць [зьве] зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
,
пазвіваіны [зьві]
пазіівацца [зьві] зак., -аец,

ца, -Зюцца

пазвіваць [зьві] зак., -аю,
.
-беш, -4е, -4юць

пазвінёць [зьві] зак., -ніць,
,
-пЯцЬ

пазвіеёць

[зьві]

-аюць
пазвбдзіцца

зак., -ёе,

зак.,

-дзіцца,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

пазвбдзіць зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць

пазвбзіць зак., -бжу, -дзіш,
-бзіць, -бзяць

пазвбиьванне [ньне] -нпі
-аю,
пазвбньваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
[зьвя]
пазвягёаць

разм.,

зак., -ёю, -аеш, -4е, -йюць
пазвязваны [зьвя]
пазвязваць [зьвя] зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
па-звярынаму [зьвя] прысл.
пазгаблёўваны
-аю,
пазгаблёўваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
пазганяны
пазганяць зак., -яю,
-Яе, -яюць

пазгініцца

зак.,

-яеш,

-аецца,

-демся, -ёсцеся, -аюцца
пазгінаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -Аюць
пазглёджвапы
пазгладжвацца зак., -асцца,
-аюцца
пазгладжваць
зак.,
-аю,
-асш, -ас, -аюць
пазгбртваны
пазгбртвацца захк., -асцца,
-аюцца
пазгбортваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пазграбаны
пазграбаць зак., -4, -4сн,
-46, -4юць
пазграбиёць зак., -б10, -бсш,
-бе, -бюць

пазгруліёць зак., -ёю, -4сш.
-4с, -бтоць
пазгрызацы

пазгрызаць зак., -4ю, -асші,
-4с, юць
паздаваны

паздавацца зак., паздабцца,
паздаёмся, -аяцёся, -аюц-

ца

габш,

паздаю,

зак,

паздаваць
-аё,

-аём,

-аяцё,

-аюць
паздаравёлы
паздарагсць зак., -бю, -беш,
-ёе, -ёюць
паздарбўкацца разм., зак.,
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

паздзёкавацца [зьдзе] зак.,
-куюся, -куешся [сься],

-куецца, -куюдца
паздзіманы[зьдзі]
паздзімацца [зьдзі]

зак.,

-аецца, -аюцца

паздзімаць [зьдзі] зак., -Аю,
-аеш, -4е, -ёюць

паздзірйны [зьдзі]
паздзірацца [зьдзі]

зак.,

гаецца, -фюцца
паздзіраць [зьдзі] зак., -йю,
гаеш, -ае, -аюць
зак.,
паздзіўляцца [зьдзі]

-яюся,

-яешся

[сься],

-Яецца, -Яемся, -яецеся,
-яюцца
паздзьмуваёць [зьдзь] і па-

здзімаць [зьдзі] зак., для

абодвух -дю,

-ае,

-деш,

-йюць
паздзьмўхваць [зьдзь] зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

паздзяваць [зьдзя]

разм.

зак., -бюю, -аеш, -ае, -4юць
па-здрадніцку прысл.
паздымёны часцей пазніманы
паздымаць зак., -дю, -аеш,
-бе, -фюць, часцей пазнімаць
паздыхёць зак., -4е, -аем,
-бсце, -аюць
пазедяпёлы

пазеляпёць гак., -ёю, -ёеш,
-ёс, “ёюць
пазеляніць зак., пазеляпю,
пазялёпіш, -піць, -піх,
-ніце, “няць
пазёмка абл., -мцы, -мак

пазёр -ра, -ру, -раў

пазёрка -рцы, -рак
пазёрства -ве
пазікынаты [жж]
пазжыцаць [жж] зак., -йю,
-деш, -ас, -4юць
паззыгваць зак., -і4ю, -аеш,
-де. -бюць

паззйць [зрзя] зак., ззяе,
-ззяюць
пазімаваць зак., -мую, -муеш, -муе, -мўюць

па-зімоваму

і

па-зімняму

прысл.

пазіраганне [пьпе] -нні
-рую,
пазіраваць гезак.,

“русш, -руе, -пуюць

пазірапне [пьпе] -ппі
пазіраць незак., -аю, -аспі,
-46, -4юць

пазітрби фіз., -па, -це, -наў
пазітранны

пазітывізм філас., -му, -ме

пазітывіет
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пазітывіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

пазітывістка -тцы
“так
пазітывісцкі
пазітыў фота, -ыира,
“миваў

[с'п],
-ыве,

пазітыўна прысл.
пазітыўнаець [сьць] -цю

пазітыўны
пазіхацёць зак., -ціць, -цяць

пазіцыйшцаець [сьць] -цю
пазіцііны

пазіцыя -мі [ыйі], -ый
пазлавацца зак., пазлуюся,
-ўёшся [сься], -уёцца,
гуёмся, -уяцёся, -уюцца;
пазаўйся

пазлавёць зак., пазлу,

-уёш, -уб, -ўём, -уяцё,

уюць .
па-зладзёйску прыс.
пазлазіць зак., -зіць, -зім,
-віце, -зяць
пазлараднічаць

зак.,

-асш, -ае, -аюць
пазласлбвіць зак.,

-аю,

-бўлю,

назмаўкаць зак., -ас, -іем,
-йсцё, -аюць
пазмацбўваны
пазмацёўваць
зак.,
-аю,
-асш, -ас, -аюць
пазмённа [зьме] прысл.
пазмённы [зьме]
пазмёршчвацца зак., -аецца, “аемся, -аецеся, -аюцца
пазмбршчваць зак., -асм,
-аеце, -аюць
па-змбўпіцку прысл.
пазмрачнёлы
пазмрачиёць
зак.,
-ёю,
-беш, -ёе, “ёюць
пазмываны
пазмывацца
вак., -бецца,

-аюцца

пазмываць зак, -4ю, -аеш,
-ае, аюць
па-змяінаму
[зьмяйі]

прысл.
пазмярзёцца

зак.,

[зьмя]

-аецца, -бюцца

пазмятёны [зьмя]
пазмятаць [зьмя] зак., -ёю,
-деш, -йе, -аюць

-бвіш, -бвіць, -бвяць
пазлёжвацца [зьле] зак.,

пазнавальнасць [сьць] -цю

гаецца, -аюцца
пазлёпліваны [зьле]
пазлёплівацца [зьле]
-аецца, -аюцца

пазнаванне [ньне] -пні
пазнавата прысл.
пазнаваты

пазлёпліваць

[зьле]

зак,
зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазліваны [зьлі]
пазлівёцца [зьлі] зак., -бец-

ца, -дюцца

пазліваць [зьлі] зак., -аю,
-деш, -ёе,юць
[зьлі]

зак.,

-аецца, -аюцца
пазлізваць [зьлі] зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
пазліпёцца
[зьлі]
зак.,
-бецца, -аюцца
пазлбенічаць
[сьні] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазаўзвапы разл,
паздўзваць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пазтўпліваны разл.
пазлўплівацца разм., зак.,
-аецца, -аюцца.
пазяўпліваць

ца
пазнаваць кезак., пазнаю,
-наёш, -паё, -наём, -наяцё, -наюць

разм.,

зак.,

“мішся
-мяцца

зак.,

-млюся,

[сься],

-міцда,

пазпаёміць зак., -млю, -міш,
“міць, -мяць
пазпаёмлены

зпося, позпіціся [сься],
“піцца,
-німся, -піцеся,
“пяцца,

пазпішчаць [зьці] зак., -бю,
-йсш, -4е, -4юць

пазнбгаць -тця (хця], -гці,

-гцяў
пазпбгцсвы [хце]
пазибсіць зак., -бшу, -бсіш,
-бсіць, -дсяць
пазибшвацца

зак., -аецца,

-аюцца
пазнбшваць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць

пазиідсенька

[зьшо]

пар.-

паэт., прысл.

пазибтка [зьцю] нар.-паэт.,
прысл.
пазбўка буд., -бўцы, -бвак
пазразёны і пазрэзваны
пазразацца і пазрэзвацца
зак., адпаведна -асцца,
-4юпца; -аецца, -аюцца
пазразаёць і пазрэзваць зак.,
-оць; -аю, -аеш, -ае,
гаюць
пазрастацца зак., -аецца,
“аюцца

пазрываны

,

пазрывёацца
зак., -аецца,
-аемся, -4ецеся, -4юцца
пазрываць зак., -41, -аеш,
-де, -4юць

пазумёнт -нту, -ице [ньце],

-нтаў
пазумёптавы
пазумёнтиік -ка, -ку, -гкаў
пазумёнтпіца -цы, -ц

пазумёптны

пазуха -усе, -ух
пазухаваць раз»., зак., па-

пазнацца разм., зак., -аюся,

-ешся
-дюцца

-асцца,

[сься],

пазначаны

-асцца,
-аюцца
пазлятёць [зьля] зак., -ае,
-4см, -йсце, -аюць
пазмагацца
зак.,
-4Ююся,
[сься], -аецца,
“ешся
-атопца
пазмакаёць зак., -4с, -аем,
-йеце, -4юць

пезак., па-

пазнанскі
пазнаны
пазнахбдаваны
пазпахбдзіць
зак.,
-дауу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
пазнацвёт [цьве] бат., -ёту,
“бце

-4е, -аюць
пазлыгваць зак., -аю, -аеш,

[зьля]
зак.,
-демся, -вецёся,

маць
пазніцца [зьні]

пазўр абл., -ра, -ры, -рбў

пазиёць зак., -419, -4еш, -ас,
-дюць

;

пазпімаць (зьпі] зак., -4ю,
“сш, -4е, -йюць і пазды-

пазиённе [пьне] -пні

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пазлучаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць
пазлятацца

і пазды-

адпаведна -аю, -аеш, -Яе,

пазнавацца незак., -наюся,
-наёшся [сься], -наёцца,
-паёмся, -наяцёся, -наюц-

пазнаёміцца

пазлізвацы [зьлі]
пазлізвацца::

пазнавальны

пазпімёцы [зьпі]
мёны

пазпачйцца

незак., -аецца,
,

,

“ўюцца

пазначаць кезак., -4ю, -аеш,
-асе. -Фюць
пазначыцца

зак.,

-чыцца,

-чацца
пазначыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць

пазнбй [зьпе] прысл.

пазпёйшы [зьпе]
пазиікаць [зЬпі] зак., -4е,
-дем, -йсце, -йюць

зухўтю, -ўеш, -ўе, -ўюць
пазушныбат.
пазушына аргіт., -не, пазілбацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

пазыбаць разм., зак.,

-аепи!, -ае, -аюць
пазыбванпе ([пьне]
-ппі

-аю,

разх.,

пазыбвацца разм.,
-аешся
-аюся,

пезак.,
[сься],

разх.,

незак.,

-асцца, -аюцца

пазыбзаць

(калыхаць у вертыкальным папрамку) -аю, -асш,
-ас, -аюць

пазіка -ыцы, -ык

пазыкаатрымальнік -ка, -ку,
-каў
пазінка-ашчадны фік.
пазыкадавальнік
-каў

-ка,

-ку,
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:0Р., Р
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Р -цаў
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к
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к
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гк
к
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т
а
пазык
-каў

Ц
,
ы
ц
а
ц
і
в
ь
л
а
м
ы
р
пазыкат
пазыкбвы
пазыўны

пазыўныя наз.
зі
-д
,
м
і
з
д
,
к.
за
ь
ц
і
з
д
б
х
пазы
це, -дзяць

пазычальнік -ка, -КУ, -каў
пазычальніца -цы, -ц

пазычанне [пьпе] -ині

пазычаны
пазычйцца

незак., -ёецца,

-люцца
пазычаць незак., -бю, -аеш,
-4е, -біюць

пазіичка разм. -чцы [цц],

-чак
пазычыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць

пазюзібкаць разлм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пазяблепы
пазяблю,
пазябліць зак.,
ліш, -ліць, -ляць

пазябнуць зак., (доўга зяб-ну,

нуць)

-пеш,

-не;

(ззябнуць -- пра многіх)
-нем, -неце, -пуць
паз'ядйны [зьйя]
паз'ядаць (зьйя] зак., -аю,
-беш, -ае, -ёюць

паз'яздиіацца

[зьйяждік]

зак., -бецца, -демся, -йе-

цеся, “юцца
Дзыяждж]
паз'язджаць
-4ем, -аеце,
зак., -46,
-аюць
пазялёнены
пазямёльнае гіст., наз.

пазямёльны
пазяхальны

пазяханне
-пняў

[пьпе]

-нпі,

незак.,
пазяхацца разм.,
-бецца; -алася
пазяхаць пезак., -а19, -аеш,
-ае, -бюць
пазяхиаўцца зак., -пёцца;
-аўлася
пазяхнўць зак., -іў, -пёш,
-пё, -пём, -пяцё, -нўць
паігрываць [айі] разх., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
па-ідыёцку
[йід]
разм.,
прысл.

паікаць

пакаленне

[айі]

разм., зак.,

-аю, -асш, -ас, -аюць

паілка [айі] -лцы, -лак
паільны [айі]
паільпік (айі спец., -ка,
“ку, -каў
паільцчык [айі] -ка, -ку,
-каў
паільшчыца [айі] -цы, -ц

]
і
й
а
[
ь
ц
Э
э
ж
м
і
а
п
і
ь
ц
паімяи

зак.,

для абодвух ЗкЫцЬь

зак,
[айі]
паімправізаваць

-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
[ім]
па-імпрэсіяніецку
прысл.
паімчацца [айі] зак., -чуся,
“чышся

[сься],

-шцца,

“чымся, гыцёся, -чацца,
,
памчацца
часцей
“чу,
зак.,
[айі
паімчаць
“аш, заць, -чям, -чыцё, -чаць, часцей памчаць
[ігіп]
па-інданезііску

прысл,

.
я
с
ы
р
п
]
іп
[п
у
к
с
й
и
ы
д
н
і
а
п
паінтрыгавёць [айі] зак.,

-гўю, -гўеш, -гуе, -гуюць
[айі]
паінфармаванаець
[сьць] -цю

паінфармаваны [айі]
паінфармаваць [айі]

зак.,
-мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць
[шіп]
па-іншамбўнаму
прыся.
па-іншаму [бін] прысл.

па-іракску. [р] прыся.

[абі] зак,
паіранізавёць
-зую, -зўеш, -зуе, -зўюць
па-ірапеку [йір] прысл.
па-ірландску [йір] [нцк]
прысл.

[айі]

зак.,

“рыцца, -рацца
па-іслёндску [ёіс]

[пцк]

паіскрыцца

ла- іспанеку Сіс] прысл.

па- італьянску [йіт] прысл.

па-іхняму [йіх] прысл.
паіцца (айі] лезак., пбіцца, пбяцца
паіць [айі] незак. паю, пбіш [ойі], пбіць, пбім, поіце, нбяць
пай паю, пёі [айі], мн. паі
[айі], паёў
пайграць зак., -аю, -беш,
76, юць
лайка сиец., пайцы; разм.
(частка, доля чаго--н.) пайцы, пёек
пайкбвы
лайменаваны
зак.,

пакаванне [пьне] -шлі
пакаваны
пакавацца незак., пакўюся,
[сься], зуецца,
-устся
-ўюцца

пакаваць (упакоўваць) не-

зак.,

пакўю,

паймя-

пўю, -ўсш, -ўе, -“ўюць
пайменна прысл.
маймённы

зайсці [сьці] зак., пайду,
пбйдзеш, -дзе, -дзем, -дзе-

це, -дуць

пайшчык -ка, -ху, -каў

пайшчыца -цы, -цЦ

пак(стос, вязка чаго-н.) пака, паку, л. пакі, пакбў;:
спец. (шматгадовы лёд)
паку, пакі, -каў
па-кабардзінеку прысл.
па-кавалёреку прысл.
па-кавалерыйеку прысл.
пакавальны
пакавальшчык -ка, -ку, -каў

-ўсш,

-ўе,

зуюць: (да, каваць) зак.,

паку, зубш, ув, -уём,
гуяцё, -уюць
пакавы
,
ш
і
з
д
“
,
ў
с
я
д
г
,
.
к
а
з
ь
ц
і
з
пакад

-дзіце,

гдзім,

дзіць,

-дзяць

пакаёвы

пакаёўка -ёўцы, -ёвак

паказ -зу, -зе, -заў
паказальца прысл.
паказёльнасць [сьць] -цю

паказальнік -ка, -ку, -каў
паказальны

паказённе [ньне] -нпі, -ппяў
паказаны

па-казёахеку прысл.
па-казацку прысл.
паказёцца зак., пакакуся,

пакажашся [сься], -жац-

ца,

-кацёеся,

-камся,

акуцца

паказаць зак., пакажу, па-

кажаш, -жа, -кам, -жаце,

-куць
паказванне [ньне] -нпі
паказвацца незак., -аюся,
-аешся

прыса.

пайменаваць

пакавальшчыца -цы, -ц

-аецца,

[сься],

-аюцца
паказваць незак., -аю, -аеш,
.-ае, -аюць
па-казённаму прысл.

па-казлінаму [зьлі] прысл.
паказны

паказўха разл. -ўсе

паказчык [шч] -ка, -у,
-каў
паказытаць зак., паказычу,
паказычаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
зак.,
пакакбтцічаць
гаеш, -ае, -аюць
пакалак абл., -лка,
глкаў

-аю,
-лку,

пакаламўціцца зак., -ціцца,
“цяцца

пакаламўціць

гак.

,

-ўчу,

“ўціш, -ўціць, -ўцяць

накаламучаны
пакалаціцца зак, пакалачуся, пакалдцішся [сься],
-ціцца,

-цімся,

-ціцсся,

“пяцца

пакалаціць зак., пакалачу,
пакалдціш, -ціць, -цім, -ціЦе, -ЦЯяць

пакалашмаёціцца разм., зак.,
-гаціцца, -ацяцца
пакалашмаціць разм., зак.,
-4чу, -ёціш, -йціць, -ацяць

пакалашмачаны разу.
[пьше]
пакалбнняе
ашяў

-ші,

пакацісты
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пакалець

пакалёць зак., -ёю, -бсш,
-бе, -бюць
пакалёчацне [зьне] -нці,
ашаў
пакалёчаны
пакалёчыцца зак., -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
“чацца
,
чац!
б

пакалечыць зак., -чу, “чыш,

іца гак,
нагалмац
-чыць,Дм-чаць

зак., -аёчу,
шпаканапаціць
-аціш, -аціць, -ацяць
паканіфёлсиы
паканіфбліцьзак, -зю, -ліш,
“ліць, -ляць
-ісцца,
паканчёцца зак,
-демся, -аецёся, -4юцца
4
-4
зак.,, -4ю,
паканчаць
сш,
ганча
-.

ч

б

”

уе

-

-

-

'

ие, “аюць

-бюцца, часцей пакбрпацца
пакариаць зак., -аю, -аеш
-де, -аюць, часцей пакбрпаць
пакарпёць разм., зак., -бю
-беш, -бе, -ёюць
пакарчавацьзак., -чую, -чў“

1

1

“

”

1

'

еш, гаў!е, тўюць ў

У

і
ць разм, зак.
ў
пакарчанё
-бе, -бем, -беце, -ёюць

“ціцца
,
а,
з

зак.
акацькацьь р разл.,
пакёнькац
зак., - аю,
х., , зак,

4
“цяцца .
-ачу,
зак.,
ць
пакадмёці
“піш, -4ціць, -бЦяць

пакапіцы і пакбпаны
А
0;
ў
пакапацца зак., -бюся,-4еш-

пакарыстацца
с

прыся
ку
на-калміяц
:
ы

-аюцца
-аецца,
[сься],
ся
-асш,
-аю,
пакапаць зак.,
1

ў
пагода
-ляў
-лю,
пакарыцель -ля,
н

“ас, сацьзак, -4ю, -йсш,
пакапаць

ааыка
ька -льцы, -лек
пакарыцел

пакалднна прыс...

,

“алё
пакадбнны
пакалдцца

0,

зак., пакалюся,

пакблешся [сься], -лецца,
-лемся, -лецеся, -люцца
пакалбць зак., пакалю, паколеш, -ле, -лем, -леце,
-люць

пакалупёны раз.

зак.,
пакалупацца разх.,
[сься],
-4ешся
-дюся,
-4сцца, гаюцца
пакалупаць разм., зак., -ёю,
-деш, -4е, -аюць
пакалўпліваць кезак., -аю,
-агш, -ае, -аюць
пакалывёцца зак., -ёюся,
-аецца,
-бешся [сься],
-дюцца
пакалываць зак., -аю, -аеш,
-4е, аюць
пакалыханы
пакалыхёцца зак., пакалыпакалышаптся
шуся,
[сься], -шацца, -шамся,
-гшацсся, -пуцца
пакалыхаць зак., пакалы-ша,
пакальышаш,
шў,
-шам, -шаце, -шуць
пакалііхванне [ньне] -нні,
“нняў
пакальхвацца незак., -аюся,
-гаешся

[сься],

-аецца,

гаюцца
пакаліхваць хезак.,
“аеш, -ае, -аюць
пакалыхиўцца

зак.,

-аю,
-аўся,

-пёдца,
-пёшся [сься],
-нёмся, -пяцёся, -пўцца
пакалясіць разм., зак., -ляшу, -лясіш, -лясіць, -лясім, -лесіцё, -ляеяць
пакамаёцдаваць зак., -дую,

“дуеш, -дуе, -дуюць

па-камандзірску
прысл.
пакамёчаны
па-кампанёйску
прысл.

[пьдзі]
разм.,

па-кампучійсеку прысл.

па- камупістычнаму прысл.
лакамячицца зак., пакамёчыцца, -чацца
пакамячыць зак., пакамячў, пакамёчыш, -чыцр,
чым, -чыце, “чаць

-аеш, -ае, -аюць

пакапваць разм., незак., -ае,
-аюць
пакапрйзіць зак, -тку,
чязіш, -азіць, -ызяць

пакайрызнічаць [зьпі] зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пакарабаціцца зак., -ціцца,
“цяцца

зак. -ёчу,
пакарабёціць
-ёціш, -аціць, -ёцяць
пакарабачаны
пакарабкацца [пк] разм.
гак., -аюся, -аешся (сься], -аецца, -аюцца
пакаральнік -ка, -ку, -каў і

пакаріицель

пакаральніца -цы, -ц і пакарыцелька

-пні,
[ньне]
пакарйнне
-пняў
пакараны
пакарацёць зак., -ёе, -ёюць
пакараціцца зак., пакарб-

,

ціцца, -цяцца

пакараціць зак., пакарачу,
-цім,

-ціць,

пакарбціш,

-ціце, -цяць
ешся

незак.,

ўсься],

,

-аюся,
-ёецца,

-бюцца
пакараць (ад караць) зак.,

-4ю, -йсп, -ёс, -4юць; (да

пакарыць) незак., -йю,
-дсш, йе, -аюць
пакарачэнне [цьпе] -ті
пакараючы прых.

пакаркаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пакарміцца зак., пакармлюся, пакормішся [сься],
“міцца, -мімея, -міцеся,
-мяцда
пакарміць зак., пакармлю,

пакбрміш, -міць, -мім, -міцс, -мяць
пакарбчаны
пакарбчванне [ньне] -іші
пакарбчвацца пезак., -аецца, -аюцца
пакарбчваць

пкезак.,

пакарпацца

зак.,

-асш, -ас, -аюць
аешся

[сься],

-аецца,

і пакарай

і пакаральпіца

-4с, “юць

пакарацца

4сцся

зак., -аюся
'
4

[сься],

,

-аю,

-аюся,

-асцца,

пакаріицца зак., (падпарадкавацца) пакаруся, пакбрышся

[сься],

-рыцца,

-рымся, -рыцеся, -рацца;
(да карыць -- здымаць кару) пакорыцца, -рацца
пакарыць зак., (падпарадкаваць; зняць карў) шпа-

кару, пакбрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
па-карЗііску прысл,
па-карэльску прыса.
пакарэнне [ньне] -ині
пакаеаваны разл.
пакасаваць разм., зак., -еўю,
-сўсш, -суе, -суюць
пакаеіцца зак., пакашўся,
пакбсішся [сься], -сіцца,
-сяцца
пакасіць зак., пакашў, пакбсіш,

-сіць, -сім, -сіце,

-сяць

[сьці]
пёкаеціць
-гашчу, -асціш,

пезак.,
-аеціць,

-асцяць
пакёт -ату, -аце, -атаў
пакёта прысл.
пакатаваць зак., “тую, -туеш, -тўе, -туюць
па-каталіцку прысл.
пакатаець [сьць] -цю
пакатацца зак., -дюся, -аешся [сься], -4ецца, -дюцца
пакатаць зак, -ю, -йсш,
-ас, -фюць
пакатвацца пезак., (па ма-

шыне і інш.) -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

пакётваць незак., -аю, -асш,
:
-ае, -аюць
пакётны спец.
пакаты
зак, «яўся,
пакаўзиўцца
-пёшся [зьнссься], “пёцца, -пёмся, -няцёся, ліўцца
пакаўша часцей пакбўпы
пакахёцца разм., зак., -йюся, -дспся [сься], Зсцца,
-бюцца
пакахаць зак., -4ю, -деш,
-4с, -Аюць
накацісты

паколваць

е
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пакаціцца

пакаціцца зак. пакачуся,
пакбцішся [сься], -ціцца,
“цімся, -ціцеся, -цяцца
пакаціць зак. пакачў, пакбціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
пакачаваць зак, -чўию, -чўсш, -чуе, -туюць
пакачаны

пакачацца зак., -біося,, -дешся [сься], -дсцца, -бюцца
,
ш
е
а
ю,
-а
,
к
а
з
ь
ц
ё
ч
а
к
а
п
-4е, -аюць
пакаёчвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гаешся
-аюцца
пакёчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пакёшлівапие [ньпе] -пні
пакёшліваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць

пакашляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
пакаштаваны

пакаштавёцьзак., -тўю, -тўеш, тўе, -тўюць
па-кашэчаму прыся.
пакайшие [ньце] -нні, -тняў
,
пакаянны

пакаяцца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -ёюцца

паквахтаць

і

паквактаць

зак., адпаведна паквбкча,

-чуць; паквбхча, -чуць
-плюся,
паквапіцца зак.,

-піцца,

[сься],

“лішся

-пяцца
паквапіць зак., длю, -піш,
-піць, -пяць

паквартальна прыся.
паквартальны
паквасіць зак., -ёшу, -асіш,
-ёсіць, -бсяць
паквітание [ньне] -нпі
-аюся,
зак,
паквітацца
[сься], -4ецца,
“ешся
-аюцца

пакгауз [гг--з выбугн. г
на месцы к] -за, -зе, -заў
пакгаўзны [гг--з выбугн.
г на месцык]
пакейфаваць
-фую,

жарт.,

“фуеш, “фе,

зак.,
“фу-

юць
пакбпліванне [ньне] разл.,
-нпі, -нняў

пакёпліваць разм., незак.,
-амю, -аеш, -ае, -аюць
пакёт -ёта, -ёце, -бтаў

пакетаўкладчык

[чч]

-ка,

-ку, -каў

пакетббт

[10]

уст., мар.,

-бта, -бце, -бтаў
пакбтиы

пакёцік -ка, -ку, -каў

пакёпкацца разм., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -асцца,
“аюцца
паківацца зак., -4юся, /бсшся ўсься], “аецца, “юцца

паківаць зак., -810, -бсш, -бе,
-юць

пакіданы

пакідацца зак., -аюся, -аешся [сься], гаецца, -аюцца

пакідёцца

незак.,

-асцца,

гаюцца

пакідаць зак., -аю, -аеш,-ае,

,

“аюць

пакідаць незак., -дю, -аеш,

-4е, -дюць

пакідваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
пакідзішча абл., -чы, -ч ёі
-чаў
пакінуты
пакінуць занк., -ну, -неш,-не,
-яўць
пакіпёць зак., ць, -пяць
пакіпяціцца гак., -ціцца,
“пяцца

пакіпяціць зак., -ячу, -яціш,
-яціць, -яцЯць
пакіраваць: рага,азава пакірую, -ўеш, -ўе, -ўюць
па-кіргізску. ск прыга

пакірмашаваць разж., зак.

-аўю, -аўеш, -шуе, -шуюць

пакіснуць зак., -не [сьне],
-нуць; пакіс, -ела, -слі
[сьлі]

Пакістан Пакістана, Пакістапе
пакістанец -нца, -нцу, -нцаў
пакістанка -нцы, -нак
пакістанскі
пакітаваны і пакітбваны

пакітаваць зак., -тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
па-кітайску прысл.
паккамера тэг., -ры, -р
пакладёнец
разм.,
-нцы, -нцаў

-пца,

пакладённе [цьпе] -нпі
пакладёны
лакладёцца незак., -бецца,
“ёюцца
пакладёць невах., -ёю, -4еш,
-4е, -бюць
пакладзены
пакладзістаець [сьць] пакладзісты
паклады геал., -даў, адз.,
“А, ДУ, “дзе

паклажа -жы
паклацённе [пьпе] -плі
пакланіцца зак., паклапюся, паклбнішся [сься],
-піцца,

-пімся,

-піцёся,

-няцца
пакланяцца незак., -яюся,
-ясшся
[сься], -яецца,
“яюцца
пакланатаць зак., паклапачў, паклапбчаш,-ча, -чам,
-чацё, -чуць
паклапаціцца зак., пакла-

пачуся,
паклапдцішся
[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

“цеся, -цяцца
пакласці [сьці] зак., пакладў, -дзёш, “дзё, -дзём,

“дзяц, -дўць

пакласціся [сьці] зак., пакладзёцца, пакладзёмея,
-дзяцёся, -дўцца

паклаўшы дзеепрысл.
паклёены
паклёіць [ейі] зак., -бю,
-біш: [ейі], -віць, -ёяць

паклеймаваны
паклеймаваць зак., пакляй-

мую, -ўеш, -ўе, -ўюць

паклёнчыць зак., -чу, -чыш,

чыць, -“чым, -чыце, -чаць

паклёваны часцей паклява-

ны
паклёп -пу, -пе, -паў
паклёпанычасцей пакляпаны
паклёпнік -га, -ку, -каў
паклёпніца -цы, -ц
паклёпніцкі
пакаёпніцтва -ве
паклёянічаць незак., -аю,

-аеш, -ае, “аюць
пакліканы
т
паклікаць зак., чу,

т
-ічаш,

-іча, -ічуць
паклбн -ну, -не, -паў

паклбянік [ньні] -ка, -ку,
гкаў
паклбнніца [ньні] -цы, -ц
паклийпаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паклйчаныраз.
паклічыць разх., зак.,

“Чу,

чыш, -чыць, -чаць
пакля-лі
паклявёны і пакаёваны
пакляваць (падзяўбці) зак,
паклюю,
-юёш,
-юё,
-ююць
пакляваць (затыкаць дзіркі
пакуллем)
незак., паклюю, -юеш, -юе, -оюць
пакляпйны і паклёпацы
паклянёць зак., -аю, -аеш,
-де, -йюць і паклядлід,
паклёплеш, -ле, -лем, -леце, -люць
паклясці [сьці] зак., пакляпў. -ибш, -пб, -нём, паклепяцё, пакляпуць; пакляў, пакляла, -лб, -лі;
пакляні
пакляеціся [сьці] зак., па-

клянуся, -пёшся [сься],
-пёцца, -нёмся, паклёняцёся, пакляпуццаў
пакляўся, паклялася, -лбся,
-ліся; пакляпіся
па-кніжнаму прысл.
пакийжыць гіст., зак., -ку,

кыш, зцыць, -жаць
пакбвачны тэх.
пакбік [ойі] -ка, -ку, -наў
пакбй -бя, -бі [ойі]; -бяў

пакойнік -ка, -ку, -каў
пакбйчык -ка, -ку, -каў
паколаты ёі пакбланы
пакблвашие
[ньпе]
жні,
-нпяў
пакблваць незак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць

паколькі злучн,
па-конеку прысл.

пакбцчыць зак., -чу, -чыш,

гчыць, -чаць, часцей скбп“чыць

пакбпанпы часцей пакапіпы
пакбра -ры
пакбдраны
пакбрліва прысл.

пакбрліваець [сьць] -цю
пакбраівы

пакбрм аб.і., -му, -ме
пакбрмлены
пакбрпа прыса.
пакдрнасць [сьць] -цю
пакбрны
пакбрпацца разл, зак., -аюся, “аешся [сься], -аецца,
гаюцца і пакариацца

пакбрпаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць і пакар-

паць
пакбе -су, -се, -саў

пакбет у, “ыце [сьце]
-аюся,
зак,
пакбўзацца
-аецца,

[сься],

-аюцца
пакбўзвацца незак., -аюся,
“аешся

-аецца,

[сься],

“аюцца
пакбўка, (дзеянне) -бўцы;

тэх., -бўцы, -дбвак

пакбўнасць [сьць] лакбў яы

пакудлаціцца
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ЧІ

-гасшся

.

Б

пакбльк
16;

і пакаўна

пакбўшчык -ка, -ку, -каў
пакбўшчыца -цы, -ц
пакбчаны
пакбша -цы, -ш і -шаў
пакбшаны

пакпіць зак., -плю, -піш,
“піць, -пім, -піцё, -аяЯць
пакрадваць разм., незак.
гаю. -аеш, -ае, -аюць
паградзены
пакража -жы, -ж

пакрёкаць зак, -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аю,
незак,
пакракваць
-аеш, -ае, -аюць
пакрактёць зак., пакракчу,
пакрэкчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць, часцей пакрахтаць

пакрамсёны
пакрапаны
пакраёпаць зах., -ае, -аюць
пакрапванне [пьне] -тпі
-ае,
незак,
пакрапваць
-аюць
пакрапіць зак. пакраплід,

пакрапіш, -піць, -пім, -піцё, “пяць

пакрасавацца зак., -суся,
-сўсшея [сься],
-еўюцца

-суецца,

пакрасаваць зак., геўю, -сў-

сш, -еўс, -сўлюць
пагкрасамоўнічаць зак., -аю,
“асн, -ае, -аюць
пакрасці [сьці] зак., пакраду, -дзеш, -дзе, -дуць;

параў, пакрала, -лі; пакрадзі

пакрасціея [сьці] зак., пакрадуся, -дзешся [сься],
“дзецца, -дземеся; пакраў-

ся, пакралася, -ліся; пакрадзіся

пакратаны
пакратацца
зак.,
-“асшся
[сься],

-аюся,
-аецца,

-аюцца
пакратаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пакрахтаць зак., пакрахчу,
пакрэхчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць і пакрактаць
пакрбвы царк., -бваў
пакросцы
пакрбіць [ойі] зак. -6ю,
-біш [ойі], -біць, -бяць

пакрой -бю, -бі [ойі], -бяў.
пакрбнлепы
пакрдбчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
пакругаёць гак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -бюць
пакружіыцца зак., пакружўся, пакрўліышся [сься],
-кыцца, -жымся, -жыцеся, -кацца
пакружыць зак., пакружў,
пакрўжыш, -жыць, -кым,
жэкыце, -жаць
пакрухмалепы
-лю,
зак,
пакрухмаліць
-ліш, -ліць, -ЛЯць

па-круцёльску разх., прысл.
пакруціцца зак., пакручуся,
пакруцішся

[сься], -ціц-

ца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

пакруціць зак., пакручу,
пакруціш, -ціць, -цім, -ці-

цо, -цяць

пакрўчаны
пакручёста прысл.
пакручёстасць [сьць] -цю

пакручасты
пакрўчванпе [цьпе] -нні
пакручвацца незах., -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюпца
-аю,
пезак.,
пакрўчваць
-аеш, -ае, -аюць
Зак,
пакрывавіць разх.,
-Аўлю,

-авіш,

-йВЯЦЬ
пакрывадушнічаць

-ёвіць,

зак.,

-аіо, -асш, -ае, -аюць

пагрывала -ле, лі -лаў

лакрывёние [пьпе] -ині
пакрывёўлены рагах.
пакрывацца незак, -аюся,
[сься], -йецца,
ешся

-дюцца

пакрываць незак, -а19, “аеш,
-4е, -бюць
пакрывёц бат, -ыўцу, -ыўцы
пакривіцца зак. пакрыўлюся, пакривішея [сься],

-віцца,
“вяцца

-вімся,

пакрывіць

зак.,

-віцеся

пакрыўліе,

пакрывіш, -віць, -вім, -віцё, -вяць
пакрыжаваны
пакрыжаваць зак, -кўю,
зуўсш, -ніўс, зеўюць
пакрыквае [пьпе] -мпі,
-шяў
пакрикраць кезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пакрысё прысл.
пакрытанасённыя бат., наз.
пакріиты
пакрытыкаваць зах., -іўю,
“кўеш, -кўе, “кўюць
пакрыўдаваць зак, -дўю,
-ду сш, -дуе, -дўюць

пакриўджапа прысл.

пакрыўджанасць [сьць] -цю

пакрыўджаны

пакріўдзіцца зак., -джуся,
-дзішся (сься], -дзіцца,
“дзяцца

пакрыўдзіць
зак,
-ду,
-дзіш, -дзіць, -дзЯць

пакріўлены
пакрыўлйцца

зак.,

-Яюся,

[сься], -яецца,
“яешся
-Яюцца
пакрыху прысл.
пакрыцца зак., гыюся, -ысІцся [сься], -ыецца, -ыюцца
пакрыццё [цьцё], -цці

пакрыць зак.,

-ыю,

-меш,

“ие, -юць
пакрычаць зак., -яў, -чыш,

ЧЫЦЬ, -чым, “чыц, -чаць
пакрышаны
пакрышачку прысл.
пакрышачны

пакрышка -пцы, -шак
пакрышку прысл.
пакрышыцца зах., пакрышыцца, -цацца
пакрышыць зак., пакрышу,
пакріяшыш, -пыць, -шым,
-шыце, -шаць
пакрЭктванне і пакрэхтванне [(пьпе] для абодвух
-яні, -ппяў
пакрЭктваць і пакрэхтваць
незак., для абодвух -аю,

-асш, -ае, -аюць
пакрэмзаныраз.

пакрмзаць разхм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пакрэпнуць разл, зак., -пе,
“уць
пакрэслены [сьле]
пакрэсліць [сьлі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
накт -кта, -кце, нітаў
пакудёхтаць разм. зак.,
-хча, -хчуць
пакудлёціцца і пакудлачыцца разм, зак. адпаведна

-ціцца,

-чыцца, -чацца

“цяцца;

паласкавелы
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АА
А
пакудлаціць
пакудлёціць ў пакудлёчыць
адпаведна
разм, зак»

-йчу, -йціш, -дціць, -йцяць;
-ачу, -йчыш, сачыць -ачаць
пакудлачаны разм.
лакукаваць зак., -кўю, -кўеш, “нуе, -куюць
-аю,
зах.
пакукарэкаць
-агш, -ае, -аюць
па-кулёцку прыса.
пакулле [льле] -ллі
пакуль злучн. і пбкуль
пакульгаць зак., -4ю, -аеш,

-4е,юць .
пакўльгваць незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
па-культўрнаму прысл.
пакуляцца зак., -Яюся, -ясшся [сься], -Ясцца, -яюцца
пакумёкаць раза, зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пакуміцца разм, зак, пакумлібся, пакумішся [сься], -міцца, -мімся, -міцеся, -мяцца
пакўнак -пка, -нку, -нкаў
пакуначак -чка, -чку, -чкаў

пакупаны
пакупацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -ёсцца, -аюцца

пакупаць гак,

-ёю, -аеш,

-4е, -бюць

пакупёц разм., -пца, -пцу,
-пцоў
па-купёцку прысл.
пакўпка -пцды, -пак
пакупаяць зак., -Яю, -яеш,
“Яе, -Яюць
лакупцік ка, -ку, -кбў
паку пнікбвы

пакупніца -цы, -ц
пакупніцкі
пакупні
пакуражыцца разм., зак.,
-жуся, -кышся
[сься],

“жыцца, -каццда
пакўраны

пакўрваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пакурбдымець зак., -міць,
“мяць; -меў, -мела, -мелі
пакурбдыміць зак., -млю,
“міш, -міць, мяць
пакурчаны
пагўрчвацца хезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-асцца,
“аюцца
пакўрчыцца
зак.,
-чуся,
“чышся
[сься] “чыцца,
“чацца
пакўрчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць
пакурыць зак., пакурў, пакурыш, -рыць, -рым, -рыце, “раць
пакурэЭць зак., -рыць, -раць:
“рэла
пакусаны
пакуейцца
зак.,
-децца,
-аюцца

пакусёць зак. -йю, -асш,

-4е, -аюць
пакўсваць пезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пакўта -ўце, -ўт
пакўтаваць хезак., -тую,
туеш, -тус, -туюць
пакўтліва прысл,
пакўтлівасць [сьць] -цю
пакутлівы
пакўтиа прысл.
пакўтцік -ка, -ку, -каў
пакўтніца -цы, -ц
пакўтяіцкі

пакутліцтва -ве

пакутны
пакухарыць разл., зак.,

“ВУ,

“рыш, -рыць, -раць
пал разм. палу, пале
пала -ла, -лё; мн. полы,
глаў
палаб гіст., -ба, -бе, -баў

палабка сак]

-бЦЫ

гіст,

[ац], -бак

палёбскі [пск]
палабыгіст., -баў
палаваспёласць [сьпе] [сьць] -цю

палавёцкі
палавёць незак., -ёе, -ёюць

палавік -ка, -ку, -коў
палавіна -не,
палавініць

разм,

незак.,

зо, -піш, -піць, -пяць

палавінка -нцы, -пак
палавімны
палавінчатасць [сьць] -цю
палавінчаты

палавіншчык гіст., разм,
-ка, -ку, -каў
палавіншчына гіст., -не
-рую,
палавіраваць зак.,

“руеш, -рус, -руюць

палавіць зак., палаўлю, паловіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць
палавічбк -чка, -чку, -чкоў
палавы
палагаднёлы
палагаднёць зак., -ёю, -ёеш,

-бе, -ёюць

паладзін -па, -не, -паў

паладзіцца разл., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіц-

ца, -дзяцца

паладзіць зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць
паладысвы21.
паладый гім.,
-ыю,
-мі
[ыйі]
палажыцца зак., палажўся,
падбжышся [сься], -ныцца, -кымея,
-ніЫцеся,
-кацца
палажіць зак., палажу, паложыш, -жыць,
-кым,
-жыцс, -каць

палажэнне
“паняў

[пьце]

-нпі,

палазіла -пе,
палазіць зак,“ну, -азіш,
дзіць, -4зяць

палазковы [ск]
палазбк -зка
гзноў
палакіраваны
палакіравёць

[скі],
зак.,

“рўеш, -рўе, -рўюць

“ЗЕў,

“рўю,

паламаны і палбмапы
паламёцца зак., палбміцца,
-мяцца
паламаць

зак,

паламлі,

паломіш, -міць, -мім, -мі-

цо, -мяць; паламаў, -ёла,
-алі; паламі
паланафіл -ла, -ле, -лаў
паланафільскі
палапафільства -ве
палацёз -за, -зе, -заў

паланённе [ньпе] -ині

палапёны
паланізаваны
паланізавацца зак. і незак.,

-зўюся, -зуешся [сься],
-зўецца, -зуюцца .
палапізаваць зак. і незак.,
-зутю, -зўеш, -зўе, -зўюць
паланізатар -ра, “ру, "раў
паланізатарскі
паланізацыя -ыі [ыйі]
паланізм лінгв., -ма, -ме,
-гмаў
паланіна -іне, -іп
паланіцца незак., палопіцца, -пяцца
паланіць зах. г незак., палап, палбпіш, -гіць, -нім,
-ніце, -няЯць

паланкіи -на, -пе, -паў
палённе [ньне] -пні
паланцін [ньці] -па, -не,
-наў
паланцінавы [ньці]

паланйцін паэт., уст., -яніпа, -япіпе, яп
паланянка -нцы, -пак

палапатаць зак., палапачу,
палапбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
палёпаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
палёпіць разм., зак., палап-дю, -піш, -піць, -пяць
палёплены разл.
паласе -са, -се, -саў

паласа -сё, мн. палосы, -с
і саў і палбса

паласавальны спец.

паласавапне [пьне] -нпі
паласавёны
паласавацца зак., паласуюся, -зуешся [сься], -усцца,

“уюцца

паласаваць

зак.,

паласу,

гусш, -ус, -уюць
паласаваць незак., паласую,
-ўеш, -ўс, -ўюць
паласавія сгец.
падасатасць [сьць] -цю

паласаты
пналасёацік звал.,
-каў
паласкавёлы

-ка,

-ку,
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паласкавсць

паласкавёць разм,

зак.»

-бю, -беш, -ёе, -бюць
паласкальніца -цы, -ц
паласкальны

паласкатаць аб.., зак., паласкачу, паласкбчаш, -ча,
гам, -чаце, -чуць
паласкацца хезак., (купацшпалбпалашчуся,
ца)
шчашся [сься], -чацца,
-чацеся,

(пра бялізну і
лошчацца
паласкаць (пра
інш.) незак,
палошчаш, -ча,
це, -“чуць
паласкўн заал.,
-нбў
палаеиўць разл.,

-ібш

[сьпе],

-чуцца;

інш.) пабялізну і
палашчў,
-чам, -ча-

-пё,

-пй,

зак., -нў,

-нё, -пём,

-няцё, -аўць
палата -аце, -ат
палаталізаваны лінгв.
палаталізавацца зак. і незак., -зусцца, -зўюцца
палаталізаваць зак., -зую,

-зўеш, -зуе, -зўюць
палаталізацыя -ыі [ыйі],

-ый
палатальнасць [сьць] -цю
палатальны
палатаны
палатаць зак., -аю, -аеш,-ае,
-аюць
палатачны
палатка -тды [цц], -так
палаткавы
палаткі -так
палатніна разлм., -не, -н
палатнб -пб, палбтпы, -паў
і палбценй, палацён
палатны
палатняны

па-латыні прысл.

па-латышску [ск] прысл.
палаўчанка гіст., -нцы, -пак

палафіты артегал., -таў
палахліва прысл.

палахлівец -іўца, -іўду, -ўцаў .
палахлівы
палахліўка разм., -іўцы,
“івак

ца.
цяц
палахмйціць

-ціцца,

-ачу,
зак.,
-ёціш, -ёціць, -ёцяць

паліц -ца, -цы, -цаў
палацавы

веяць) -йю, -ёсш, -це,
-юць (пра агонь) -ас,
аюць
палачанін іца, -пінс, мн.
палачане, -и
палачанка іцы, -пак
палачка -чцы [цц], -чак
пазачкацадббны
палачны
палаш ваен, -ша, -ш,
-шоў
зак., -чуся,
палёшчыцца
“чышся [сься], -чыцца,

-чацца
палёшчыць зак., -чу, -чыш,
чыць, “чаць
палаючы дзеепрым. ў прым.

палаяцца зак., -йюся, -аешся [сься], -йецца, -йюцца
палаяць зак., -аю, -аеш,
-4е, -дюць

палгаць зак., палеў, палзкбш, палжэ, паджодм, палжацё, палгуўць
палеаазіят -ята, -яце, -Ятаў
-тцы

палсаазійтка

[цп],

-так
палсаазіяты-таў
палсаазіяцкі

палсаантрапалагічны

палеааптрапалёгія -іі [ійі]
палсаантрапблаг -га, -ту,
-гаў
палеаарктычны
палеабатанік -ка, -ку, -каў
палсабатапіка -іцы

палеабатанічны
палеагсаграфічны
палеагсаграфія -іі [ійі]
палеагён геал., -ну, -пе
палсагёнавыгеал.

палеаграфіст

-ста,

-еце

[сьце], -стаў

папеаграфічны
палеаграфія -іі [ійі]
палеазаалагічны

палеазаалбгія -іі [ійі]
палеазаблаг -га, -гу, -гаў

палсазаўр

па-

палёгліца разм., -цы
палёглы
палёгчана [хч] прысл.
налёгчаны [хч]

палёгчаць [хч] разх., зак.,
“ае, “аюць, часцей палляг-

чць
пезак.,
[хч]
палёгчвацца
гаецца, -аюцца, часцей палягчацца

палачкавы бакт.

палеант.,

-ра,

А.
-оі

[ойі]

палеазбйскі геал.
палсакліматалбгія -і

[ійі]
палеаліт араеал., -іту, -іцо
палеалітичны археал.
палсапталагічны
палеанталёгія -іі [111]
палсаитблаг -та, -гу, -гаў
палеапітэк аптр., -ка, -ку,
“каў
палсатбрый палеант.,

палацёр (асоба) -ра, -ру,
-раў, (прылада) -ра, -ры,
“раў
палацёрны
палацёрскі
палаці уст., -цяў
палёціць зак., палачу,

(ачышчаць,

а
аў
“р
,
“ры
палеазбй геал, -бю,

палахлівасць [сьць] -цю

палахмаціцца зак.,

лаціш, -ціць, -цяць
палёць псзак.,

-ші,
[нье]
паласкайпие:
-шяў
паласкйны (пра бялізну і
інш.)

-чамся,

палесцінскі

-ыя,

-ыі [ыйі]
палеафіталёгія палеант., -іі
1

палеацЭн геал., -пу, -не
палеацэпавы
палевы
палёгласць [сьць] -дю

палёгчваць [хч] кезак., -аю,
гасш, -ас,

-аюць,

часцей

палягчёць

палбгчы [хч] зак, паляжа,
-Янаце,

-яжам,

-ягуць;

палёг, палягла, -лб, -лі і
палегла, -лі
палёгчыць [хч] зак., “чу,
-чыш, -чыць, -чаць
паледзянёцьзак., -ёс, -бюць
палёжваць разм., пезак.,
гаю, -асш, -ас, -аюць

палёзці

[сьці]

зак.,

-зу,

-зеш, -зе, -зуць
палемізаваць кезак., -зую,

-зусш, -зўе, -зўюць
палёміка -іцы
палеміст -ста, -сце [сьце],
гстаў
палемістка -тцы [стц], -так

палемічнасць [сьць] -цю
палемічны
палёна -не, -и
палепавацца зак., паляпўюся, -ўешся (сься], -ўецца, “ўюцца
па-лёпінску прысл.
палённе (ньпе] (ад паліць)
-нні

палённе [пьпе] (ад палена)
-ппі
палёнца -ды, -цаў
палены
палебграф -фа, -фе, -фаў
-аю,
палёпліваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
палёпшанне (цьпе]

,
-нні,

-нняў, часцей паляпшэнне
палёпшаны
палёпшаць зак., -аю, -асш,

,
-ае, -вюць
палёпшвапне (пьпе] -апі
,
а
ц
ц
ы
ц
,
к.
за
а
ц
ц
ы
ш
п
ё
л
а
п
-цацца
палёпшыцьзак., -шу, шыш,
,
-цыць, “шаць
палепятаць зак., палепячу,
паляпёчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

Палёрма г., м., нескл.

палёрмскі
палёскі

Палёссе [сьсе] Палёсся, Па-

лёссі
;
ы
р
.,
ст
гі
ра
ст
палё
Палееціна [сьці] Палееціпе
,
ца
-і
і]
ьц
[с
ц
с
н
і
ц
с
е
пал
-ицу, -нцаў
,
ы
ц
п
“
і]
ьц
[с
а
к
н
і
ц
палсс
-пак
палеецінскі [сьці]
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ў
а
ц
і]
ьц
[с
ы
ц
и
і
ц
е
с
л
а
п

палётак -тка, -тку, -ткаў

пазбтка геад., -тцы [дап],
-так
,
па-лётняму прысл.
палетуцёніць і палетуцёць
,
ш
н
“
,
ю
н
а
н
д
е
в
а
п
д
а
,
зак.

-ёеш,
,

гціць, -пяць; -бю,
-бе, “ёюць

у
х
е
л
а
П
,
а
х
е
л
а
П
,
п.
г.
х
е
Пал

.

палехскі

палец пальца, -цы, -цаў
палёчаны
палбчвацца разм., незае»,
гаюся, -аешся [сься], -аецца, “аюцца
палёчваць разм., незак., -аю,
-асш, -ае, “аюць

палешукі -коў

палёгеньку і палёгапьку
прыса.
палёгка [хк] зцы [хц]
палёт -ёту, -ёце, -ётаў
палётаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае,
палятаць

палётнасць

палітра

-аюць,

часцей

[сьць]

спец,

-дю
палётны
палёўка заал., -ёўцы, -ёвак
палійпдрыя этн., -ыі [ыйі]
разм.,
паліберальнічаць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пёліва -ве
паліва спец., “ве
палівазабеспячбнне [сьця]
[пьпе] -нипі
паліваздабыўні
палівалка (лашына для па-

лівання) разм., -лцы, -лак
палівальны
палівальшчык -ка, -ку, -каў

валівальшчыца -цы, -ц
паліваны

вацца паліваю)
-дюцца

(вадою)
[сься],
(пакры-

-ёецца,

паліваць пезак., -дю, -аеш,

-4е, -йюць
палівачка -чцы [цп],

фічны

камбінат)

-ёта,

гаце, -ётаў

палізаны
палізаць зак., палігкў, паліжжаш, -жа, -кам, -жкаце,
-куць
палізваць пнезак., -аю, -аёш,
-ае, -аюць
палікліпіка -іцы, -іК
паліклінічниа

паліксёй хін., -ну, -пе

палілавёць зак., -ёс, -бюць
палільнытэг.
палільшчык -ка, -ку, -каў
палільшчыца -цы, -Ц
палімсит спец., -нту, -нце
[пьце]
палімёрны
палімёры гхіл., -раў
пазімерызацыя

-чак

палігамічны
палігамія -іі [ій]
палігамны
паліганйльны хат.
палігенізм біял., антр., -му,
-ме

-ыі

гіх.

[ыйі]
палімбрфныбіял., гім.
палінарый бат., -ыю, -ыі
[ыйі]
палінгснёв біял., горн., -ЗУ,
-зе
лалінёены

палінезісц -ійца, -ійцу, -ій-

цаў

палінезійка -ійцы, -іек

паліцсзійскі
палінезійцы-цаў
Палінёзія Палінёзіі [ійі]
паліпбіць [ейі] зак., -ёю,
-біш, -віць, -ёяць
паліній бат., -ію, -іі [ійі]
палінбм мат., -ма, -ме, -маў
палінялы
паліпйць зак., -яе, -Яюць

паліпападббнызаал., мед.

паліплёйп ав., -па, -не, -наў
паліпны заал., мед.
паліабід [ойі] заал., -да,

“дзе, -даў

паліптёрзаал., -ра, -ры, -раў

палігінія этн., бат., -і [ійі]

палігабт -бта, -бце, -бтаў
палігби ваен, мат., -ша,
“не, -паў

паліграф тэх, -фа, -фе,
-фаў
паліграфіст -ста, -сце [сьце], -стаў
паліграфістка “тцы стц],
-так

адпаведна -ка, -ку, -каў;
“ра, -ры, -раў

паліравальцы
паліравальня -пі, -няў
паліраванне [пьпе] -шні
паліраваны
паліравёцца незак., -руецца,
“руюцца
паліраваць

незак.,

“русі, -рўе, -рўюць

“рую,

палірбвачиы
паліроўка -бўцы, -овак
палірбўшчык -ка, -ку, -каў
паліроўшчыца -цы, -ц

палісад -ду, -дзе, -даў

палісёднік -гу, -каў
палісадпічак -чку, -чкаў

налісёпдр -ру, -ры
палісёндравы

паліспбра бат., -ры, -р
палітаваны уст.

палітаваць уст., зак., -тую,

-тўеш, -туе, -тўюць

палітагляд

(палітычны

агляд) -ду, -дзе, -даў

палітаддзёл [дзьдзе] (палі-

тычны аддзёл) -ла, -ле,

.
.
.
ў
а
л
палітаддзёлаўскі

[дзьдзе]

разм.
палітаддзёлец [дзьдзе] (ра-

палікратыя -ыі [ыйі]

паліравальцік і палір сгеў.,

налівачны

палігонцы ваен.

а
р
г
і
л
а
т
п
а
(
н
і
б
м
а
к
ф
а
р
г
і
пал

паліп заал., мед., -па, -пе,
-паў
паліпавы заал., мед.

паліванне [ньне] -нпі

палівападача -чы
палівацца незак.,
-юся,
-йешся
-4ецца, -аюцца;

,
ы
н
ч
і
ф
а
р
г
і
пал
]
ш
і
[
і
і
я
і
ф
а
р
г
і
л
а
п

палісмён -па, -не, -паў
паліспает тэзх., -ста, -сце
[сьце], -стаў

ббтнік палітычнага аддзё-

ла)

разм. -льца, -льцду,

-льцаў

паліталогія -іі [ійі]
налітасвёта [сьве] (палітычная асвёта) -ёце
палітасветраббта [сьве] (палітычная асвётніцкая раббта) -бце

[сьве]
палітасветраббтнік
(раббтнік палітычнай асвёты) -ка, -ку, -наў
палітбюрб [дб] (палітычнае
бюрб) н., нескл.
(палітычная
палітвучбба

'
вучбба) -бе
палітвыхавание [пьпе] (па-

літычнае выхаванне) -нні
палітвязець (палітычны вявепь) -зня [зьня], -зню,
-зпяў
палітгадзіна [дг] -не, -н
палітграмата [дт] -аце
палітгуртбк [дс] (гуртдк палітйчнай

асвёты)

-тка,

-тку, -ткоў
палітгўтарка [дг] (палітвіч-

ная гўтарка) -рцы, -раЕ
палітзаняткі [дз] -каў

[дзьня]
цалітзнявблсны
(палітйчны знявблены]

наз.
палітіпфарматар [тын] -ра,
“ру, -рау
[тып]
палітінфармацыя
(палітычная інфармацыя)

“ыі (ыйі], -ый
паліткатаржанін (палітычгіст,
ны катаржёнін)
-ёніца, -ёліне,
-ан

мн.

-ане,

паліткатаржінка гіст., -ацы,
цак
паліткіраўніцтва (палітычнае кіраўніцтва) -ве

паліткб разм., -ку, -каў
палітмасавы
(палітычны
палітмінімум
мінімум) -му, -ме
палітд н., нескл.
палітбвы разл., спец.
палітблаг -га, -ту, -таў
палітби абл., -па, -не, -паў
палітбнчык

абл.,

-каў
па-літоўску прысл.

палітра -ры, -раў

-ка, -ку,

палітработа
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палудзіць

аа

(палітычная
палітраббта
работа ] -бце
палітрабстціх -ка, -ку, -каў
палітрби тэг., -па, -пе, -наў

паліфбпны гуз.

палітрук (палітычныкіраў-

па-ліхадзёйску прысл.
паліхрбмія маст., Зі [ійі]

нік) -ка, -кў, -коў
палітрэдактар (палітычны
рэдёктар) -ра, -ру, -раў

палітрэдакцыя (палітачная

рэдакцыя) -ыі [ыйі]
палітсастаў (састаў палітычныя раббтнікаў) ваек., мар., -дву, -две
палітупраўлёнине
[ньне]
(палітычнае ўпраўлёнце)

“пі
палітура -ры
палітураваны разл,
палітураеаць разм., незак.,

“рўю, -руеш, -рўе, -рўюць

палітурны
палітчаетка [чч] (палітычная частка) -тцы [с"ц]

палітшкбла -ле, -я

паліты
палітызацыя -ыі [ыйі]
палітык -ка, -ку, -каў
палітыка -ыцы

палітыка-адміністрацыйны
палітыка-аевётніцкі [сьве]
палітыка-асвётны [сьве]
палітыка-выхаваўчы
палітыка-масавы
палітыкай зневаж., -на, -не,
-наў
палітыканка зневаж., -нцы,
-пак
палітыканства -ве
палітыканстваваць незак.,
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
палітыка-эканамічны
палітычна прысл.
паліты“насць [сьць] разм.,

-цю
палітычны
палітэканбм

(палітычны,
эканаміст) разм., -ма, -ме,
-маў
палітэканбмія (палітычная
эканбмія) -і [ійі]

палітэмігрант

(палітычны

эмігрант) -пта, -пцо [нь-

це], -нтаў

палітэмігрантка (палітычпая
эмігрёнтка)
-тцы
[атц], -так

палітэхнік -ка, -ку, -каў
палітэхнікум -ма, -ме, -маў

паліў -іву, -іве
паліўка -іўцы, -івак
пёліўнасць [сьць] -цю
паліўна-сыравінны

[йі]

палбольні
-гкаў

паліца -цы, -ц

паліцай разм., -ая, -400, -бяў
паліцёчка
памянш,
-ку,
-каў
паліцмайстар уст,
-тра,

“тру, -траў

паліцмайстарскі
паліцца (да ліцца) зак.,
“льбцца, льюцца і -ліёцца, -ліюцца
паліцца (спальвацца) незак., паліцца, паляцца
паліцыя -ыі [ыйі]
паліцыйнт разм., -ита, -нце
[пьце], -итаў
паліць (да ліць) зак, “лыб,
-льёш, -льб, -льбм, -льяцё,
-льюць і -лію, -лібш, -ліё,
-піём, -ліяцё, -ліюць
паліць (спальваць) незак.,
палю, паліш, паліць, палім, паліце, паляць
паліцзй-прэзідзнт уст., паліцэі-прэзіданта, паліцэйпрэзідзпце [ньце], паліцдэй-прэзідэнтаў
паліцэйскі прым., наз.
паліцэйшчына разлм., зневаж., -не
палічаны
палічваць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
палічка -чцы [цц], -чак
палічны
палічыцца разм., зак, палічўся, палічышся [сься],
“чыцца, -чымся, -чыцеся,
-чацца
палічыць зак., палічу, палічыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
палішынёль тэатр., -ля , “ЯЮ,
.

-ляў

лаліздр мат., -ра, гры, -раў
паліятыў кнізст., -ыву, -ыве,
-“ываў
паліятыўны
палка -дцы, -лак
палка прыса.

-дцаў

палкавбдчы [чч]
палкавы
палкасць [сьць] -цю
палкі

палкбўцні-

ку-іпжынёру,

-ку,

-каў
заал.,

палбк палка, -ку, -цбў

паліхрбмны маст,
паліца -цы, -ц

піка-іпжыпера, палкбўні-

паліўны

мед.,

палбйка -ойцы, -бек

палкбўнпік -ка, -ку, -каў
палкоўнік- іпшкыпёр палкбў-

пёаліўна-энергетінчны

паліфагія

-таў

-га, -гу,

палкавбдзец -дца [цп], -дцу,

палітэхцізёцыя -ыі [ыйі]

паліўні
паліўшчык спец., -ка,

паліфтангічны
паліфтбиг лінгв.,

палбва разм., -бве, -бў
палбграф хар., -фа, фе,
-фаў
палбжаны
палбззе [зьзе] -ззі

-іі

палкбўнічыха
-ых

разх.,

-ка,

зу,

палдольны
палблыцчык -ха, -ку, гкаў
палёльшчыца -ды, -ц

палбм -му, -ме, маў
палбманычасцей паламаны
пазбмка -мцы, -мак
палбмліваць і палбмваць
незак., для абодвух -ае
палбмнік -ка, -гу, -каў
палбмпіца -цы, -ц
палбмніцкі

палбмпіцтва раз.лм., -ве
-ацю,
палбмпічаць пезак.,
-асш, -ае, -аюць
палбн гну, -не
палбній зхім., -йо, -іі ші
паябнік -ка, -ку, -каў, часцей ападбнік
падбника -яцы, -нак
палбинная наз.
палбнпік [ньні] разм., -ка,
-ку, -каў
палбшніца [ньпі] разм., -ды,
-ц.
палбнны прым., наз.

палбпацца разм., зак., -аец-

ца, -аюцца
палбпаць зак. (да лопаць,
лопацца), -ае, -аем, -аеце,
-аюць
)
ь
ц
а
к
с
я
л
п
а
п
(
ь
ц
а
п
б
л
а
п

разм., зак., -аю, -аеш,-8е,
-аюць
палбпвание [пьне] разм.
-пні, -нняў
паябпваць

разм.,

незак.

гаю, -аеш, -ае, -аюць
падлбеа -се, -с, часцей паласа
палбска -бецы, -бсак
лалбсны
палбтнішча -чы, -ч і чаў
палбханы

палбхацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
-аюцца
,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
х
б
л
а
п
,
-ае, -аюць
палбцца кезак.,. Пполецца,
-люцца
,
е
л
о
п
,
ю
л
а
п
,
к.
за
не
ь
бц
ла
па
где, -лем, -леце, -аюць,
,
палі
Палтава г., Палтаве
палтаўскі
палтуе заал., -са, се, -саў
палтусавы

пёлуба лмар., -бе, -б
палубиік гка, -ку, -каў
палубны

каў-іняуыпеёраў

пазакбўніцкі

с-г.,

-ысе,

палуда тэх., -дзе

падўджаны
палудзіць

зак.,

папудіку,
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палуднаванце

палўдзіш,

палярызовацы

-дзіць,

-дзім,

-дзіце, -дзяць

иі
-ш
е]
ьп
[н
е
и
ц
а
в
а
н
д
палў

палуднаваць лезак.,

дую,

-цусш, -нуе, чуюць
ы
п
а
з
ў
л
а
п
і
ы
п
ё
з
ў
д
па

,
еш
да
,
ю
а
.
к
а
з
ь
ц
а
палуз
-4е, -4юць
,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
х
а
з
е
н
ь
ц
а
в
з
ў
л
па

-ае, -аюць

,
ы
ш
,
а
ш
,
л
б
а
ш
а
к
ў
пал
-шаў
,
у
к
ш
,
а
к
ш
к
а
ш
палўка
,
-шкаў
палунёць зак., :4е, -аюць

палўндра мар, выка.
палупіцца разм., зак. Па,

лупіцца, -гяцца

палуплю,
палупіць зак,
палўпіш, -піць, -пім, -піцс, -пЯць
палўплены
палупцаваць разм., зак»,

-уўю, -цўеш, -дуе, -дуюць

палўскаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
незак., гаю,
палускваць
-аеш, -ае, -аюць
палўтарка разх., “рцы, -рак
палучка разлм., -чцы [цц],
-чак
палпўшчапы
палўшчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

палўшчыцца

зак., -чыцца,

-чацца

палўшчыць зак., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць

палыгёны

палыгарскіт мін., -іту, -іце
палыгаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць

палымнёць незак., ёе, -ёюць

,

,

пальміцінавы

пальнік ваен., гіст., -ка, -куУ,
ібў

пальпаваць зак. і незак»,
-пўю, -пўсш, -пўе, -пуюць
пальпёцыя мед., -ыі [ыйі]

цальпітацыя мед., -ыі [ыйі]

пальцавы

пальцакрылы
пальцакріилыя заал., наз.
пальцападббпы
пальцахбдиы
пальцахбдныя заал., 1ё43.

пальчаталбнаецевы [сьце]

]
зе
ьд
[з
ы
н
ь
л
ё
з
д
з
а
р
а
т
а
ч
ь
л
па
пальчатарасеёчаны [сьсе]
пальчатаскладаны
пальчатка -тцы [цц], -так
пальчаткавы
пальчётнік -ка, -ку, -каў

пальчатиіца -цы, -ц
пальчаты
пальчык -ка, -ку, -каў
пальчыкавы
палэпаць разм., зак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
палюбавёцца зак., -бўюся,

-бўсшся [сься], -бўецца,

-буюцца
палюбіцца разх., зак.,

па-

палюбішся
люблюся,
[сься], -біцца, -бімся, -бі-

цеся, -бяцца
палюбіць зак., палюблі,
палюбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць

палюббўца прысл.
паліоббўнік -ка, -ку, -каў
палюббўніца -ды, -ц
палюббўпы
палідддзе

гіст.

[дзьдзе]

“ддзі

палымнёючы
палымяна прысл.
палымянасць [сьць] -цю
палымяны

палюднёлыразм.
палюднёць разл., зак., -бе,
-бюць

паліндаць разлм., зак., -аю,
“ас, -ас, -аюць
палынны
палынбвы
палынбўка разм., -оўцы,

-Яе, -Яюць
паліцыя фізіял., -ыі [ыйі],
-ый
палюючы
пёля палі, паляў
паляббец буд., -бйца, -ой-

паліш бат., -пў, -неё, -пёў

-бвак

пальпаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
палыеёлы
лалысёпне [ньне] -ппі
палысёць зак. -6ю, -беш,
-бе, -бюць
палыханне [пьне], -ппі
палыхаць пнезак., -бе, -дюць
палыхиўць зак., -иб, ліўць
пальма -ме, -маў

пальмавы
пальмавыя бат., наз.
пальмападобны

пальмарўжа бат., -жы, зк
пальмёта архіт., сад., -бце,
-ёт
пальміра палігр., -ры
пальміцій гім., -пу, -пе

па-людску [цк] прысйл.
палюляць зак., -Яю, -яеш,

цу. -бйцаў
паляббішы буд.
(поце]
паляванне

-пші,

ашяў
паляваць пезак., палю,
абеш, -юе, зоюць
палявённе

ші

[ньне]

паліт.

паляганне [цьце] с.-г., -нці,
-шпяў

палягаць незак., -бе, -бюць

палягчальны [хч]
незак.,
[хч]
палягчацца
гаецца, -аюцца і палёгчвацца
(рабіць
[хч]
палягчаць

незак,
цяжкім)
менш
-ато, -йеш, -ёе, -ёюць і палёгчваць

палягчаць (хч] (кастрыраваць усіх, мпогіг) вак.,
-4ю, -аеш, -ае, -йюць
палягчэнне [хч] [ньпе] -нні
палягчэць [хч] разхм., зак.,
бе, -Зюць і палёгчаць

паляжалае спец., паз.
паляжалы
паляжаць зак., -ёў, -кыш,
жыць, -кым, палежыцё,
паляжаць
паляк -ка, -ку, -каў
палякі -каў
палямантаваць разм., зак.,
-тую, -тўеш, -тўс, “тўюць
паляна -не, -п

паляндвіца -цы, -ц
паляцдвічны
палянегіст., -п
паляніка бат., -іцы
палянка -нцы, -нак

паляняка разм., ж.,
-Як і -каў

-Яцы,

паляпаць зак., -аю,

-аеш,

[пьце]

-мпі,

-ае, -аюць
паляпвание

-нняў
паляпваць разм., пнезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паляпіць зак., паляплю, па-

лёліш, -піць, -пім, -піце,
-пяць

паляпшацца незак., -асцца,
“аюцца

-4Ю,
незак.
паляпшйць
-дсш, -ас, -Аюць
паляпшбние [пьце] -нпі,
-нпяў і палёпшанне

палярнасць [сьць] -цю

палярнік -ка, -ку, -каў
палярпіца -цы, -ц
палярипы
палярбід [ойі] фіз, -ДУ,

-дзе, -даў

палярбідны[ойі]
палярбн фіз., -па, -пе, -паў
палярбнны
[сьць]
палярызаванасць
фіз., цю

палярызаваны і палярызбвапыфіз.

палявёцьпаліт., зак., -ёю,
-беш, -ёс, -бюць
палявік разм. палевіка, -ку,
-коў

палярызавацца фіз., зак. і
незак., -зусцца, -зуюцца
палярызаваць фіз., зак. ў пезак, -зую, -зўсш, -зўе,

паляводства [цтв] -ве

-зўюць
палярызатар фіз., -ра, -ры,

палявод -да, -дзе, -даў

палявёдчы [чч]

-раў

-палявія

палягальпасць
апо

[сьць] с.-г.,

палярызациііны фіз.
палярызйцыя фіз., -ыі [ыйі]
палярызбваны часцей паля-

рызаваны
палярымстр фіз., -ра,
“раў,

-ры,

паляршна е, палярыинка -нцы, -цак
палярыскбп фіз., -па, -пе,
,
,
паў
цаляекатаць і паляскацёць
зак., адпаведна паляскачў, паляскдчаш, -ча, чам,
чаце, -чуць; паляскачу,
-аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць
паляскаць зак., -аю, -асш,
,
-ас, -аюць
палйскванпе [шьне] -ші,
ашяў
паляскваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ас, -аюць
палясбўшчык -ка, -ку, гкаў
-4ю, -дсш,
налятаць Зак.,
-4е, -аюць і палётаць,

палятуха заал., -ўсе, -ўх

(падгамутнік)
палятінцка
абл-, -нцы, -нак

паляўніцтва -во
паляўпіцтвазнавец

-аўца,

-аўцу, -аўцаў

паляўніцтвазнаўства -ве
паляўніцтвазнаўчы
паляўніцтваінспёктар [айі]
-ра, -ру, -раў
паляўніцтваінспёкцыя [айі]
ыі [ыйі]
паляўнічы
паляўнічы-сабакар паляўпічага-сабакара, паляўніпаляўнічым-сабакарў,
чых--сабакароў
паляцёць зак., палячу, паляціш, -ціць, -дім, -леціцё, -ляцЯць
палячка -чцы Іцц], -чак,
часцей пблька
палячыцца зак., палячўся,
палёчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
палячыць зак., палячу, палёчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
-ку,
паляшўк палешука,
-коў

паляшуцкі
паляшучка -чцы [ца], -чак
паляя літ, гіст., -яі [яйі]
памагатая газ.
памагаты наз.
памагаць незак., -йю, -еш,
-4с, “ёюць
памагляваныабл.
зак.,
абл.,
памаглявйаць
люю, -лібсш, -ліде, -л-

юць
па-магиёцку прысл.
памагчі [хч] зак., памагу,
паможаш, -жа, -жам, -жаце, памбгуць

памада -дзе, -д

па-мастацку
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палярыметр

памадзёць абл., зак, -ёю,
-бен, -бе, бюць
памадзіцца незак., -джуся,

-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца
памадзіць
незак.,
-джу,

па-мангбльску прыс
паманбжыцца разм. “зак
-цуся, -зкышся “[сься],

“дзіш, -дзіць, -дзяць
памаёдка [тк] -дцы [цц],
-дак
памадны
памаёмаены
памаждиябраны абл.
памаждяўзрыць абл., зак.,
-ру, “рып -рыць, -раць
памажисць зак, -6, -беш,
-бе, -бюць
памазаіце [ньно] уст., з-ші
памазаннік [пьні] уст, -ка,
“ку, -каў
уст,
[пьгі]
памазанпіца
-цы, -ц
памазаны
памёзацца зак., памажуся,
-кашся [сься], -жацца,
,
“жуцца
памажу,
зак.,
памазаць
-каш, -жа, -жуць
незак.,
уўст.,
памазвацца
-аецца, -аюцца

экыцца, -жацца
'
зак
паманёжыць разх.,
зку, кыш, Зкыць, зкаць,
паманёрнпічаць зак., -аю
'
-асш,-ае, -аюць
зак
паманёрыцца разх.,
“руся, -рышся [сься],
“рыцца, рацца
паманіць зак., памашо, паманіш, -ціць, -нім, -ніце,
-цяць
памацтачыць разх., зак.
-чу, -чыш, -чыць, -чаць '
разх., зак,
памаракаваць
“кўю, -кўсш, -кўе, -куюць
памараёне -п
памаранін -па, -пе, -н
памарёнка -пцы, -пак
памаргаёць зак., -ёю, -аеш,
-бе, -4юць і паміргаць,
памбргаць
памардавацца зак., -дуюся,

памазгаваць [з выбугн. г]
разм., зак., гую, -гуеш,
-гўе, “тўюць
памазбк -зка [ск] : -зку,
-зкоў
памазбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
па-майску прысл.
па-майстэрску прысл.

памардаваць

памазваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

па-македбнеку

прысл.

памакрэлы
памакрэць зак., бю, -Зеш,
-бе, -Эюць
памалагічны сад.
памаладзёлы
па-маладзёцку прысл.
памаладзёць зак., -бю, -ёеш,
-ёс, -ёюць
памаладзіцца разм. зак,
памалбпамападжуўся,
гдзішся [сься], -дзіцца,
-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
памаладзіць разм., зак., папамалддзіш,
маладз,
-дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
памалаціць зак., памалачу,
памалбціш, -ціць, -цім,
-ціце, “цяць
па-малдаўску прысл.
памалёнцьку прысл.
памалёваны часцей памаляваны
памаліцца зак., памалідся,

памблішся сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

памалбгія сад., -іі [ійі]
памалбць зак., памялю, памблеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
памалбёчаны

памалу прыса.
намаляваны і памалёваны
памалявёць зак., памалюю,
а0еш, -0е, -ююць

гдўешся [сься], “-аўсцца,
-дўюцца
зак.,

-дўеш, -дўс, -дўюць

-дўю,

па-мардбўску прысл.
памарка -рцы, -рак
памаркбціцца разм. зак.,
-бчуся, -бцішся [сься],

-бціцца, -бцяцца

па-марксісцку прысл.

памармытёць зак., памармычу, памармычаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
памарпатравіць зак., -ёўлю,
-ёвіш, -ёвіць, -вяць
памарнёць зак., -бю, -беш,
-бе, -ёюць
памарбжаны
памарбзіцца

зак.,

-зіцца,

“зяцца
-бку,
зак.
памарёзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць

памарбчыць зак., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць

памарудзіць

зак.,

-джу,

гдзіш, “дзіць, -дзяць

памаршыравёць зак., -рую,
“рўеш, -рўе, -рўюць

па-марыйску прысл.
памарыпавАць зак.,

-аўю,

-пўеш, -аўс, -аўюць
памарыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
памарыцьспец.і разм., зак,
памару, памбрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
-рую,
памасіраваць зак.,
“руеш, -руе, “руюць
па-маекбўску прыся.
памаслены сьле]

памасліцца (сьлі] зак., -ліц-

па, -ляцца

памасліць [сьлі] зак., -лю,
-ліці, -ліць, -ляЦь

па-мастакоўску прысл.
па-мастацку прыс.

памполыцца
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памасціць

ДАМА

па
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к.
за
і]
ьц
[с
ь
ц
і
ц
с
а
м
а
п
машчу, памбсціш [сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -дяць
паматаны

-йешпаматацца вак.з, аюся,

ся [сься],

гдецца, -аюц-

-

паматаць Зак., -аю, -аеш,
-4е, “аюць
,
ш
е
а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
в
т
пама
-ас, -аюць
,
к.
За
.,
зм
ра
а
ц
ц
я
л
памат
,
а
ц
ц
ю
Я
,
ца
сц
гя
,
Ю
Я
.
к
а
з
.,
зм
ра
ь
ц
й
л
т
а
м
а
п
ца

яеш. -яе, -Яюць
і
.
2с
,
ь
л
у
г
а
,
.
х
з
а
р
а
з
ў
пама
м. ДМ -зё, Т -збй і -абю,

мн. памаўзы, -збў
разл.,
памаўзліва [зьлі]
прыса,
памаўзлівасць [зьлі] [сьць]
івы [зьлі] раз“.
п
памаўчаць зак., яў, “чыш,
“чыць, “чым, -чыцё, -чаць
памахёдца разм», зак, -4-

СЯ, -дешся [сься], -аецца,

-аюцца
памахаць зак., -ёю, -84спш,
-4е, -бюць
памёхванне [пьне] -нпі

памахвацца

раз»л.,

незак.,

-асцца, -аюцца

памахваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

памахляваць разм.,
-дюю, -лібеш, -лібе,

юць
па-махляреку прысл.
разм.,
памацаваць

зак.,
-лю-

зак.,

-аўю, -пўеш, -пўе, -пўюць

памацаны

памацаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
памёцваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
памацпёць зак., -бю, -ёеш,
-бе, -ёюць
памацніць зак., памацию,
памобцяіш, -піць, -нім, -піце, -пяць
памациняць
незак,
-Яю,
-яеш, -яе, -яюць

па-мацяріинску прысл.
памачаць зак., -4ю, -ёсш,
-4е, -аюць
памачыцца зак., памачуся,
памбчышся [сься], -чыцпа, -чымся, -чыцоеся, -чацца
памачыць зак., памачуў, памбчыш, -чыць, -чым, -чы-

це, -чаць
памайчиць разм., зак., -чу,

“чыш, -чыць, -чаць
памёжак разм., зкка [шк],
“кку, -лікаў
памёжны разл.
памёнчаны
памётнаны
памёншаць зак., -ае, -аюць

памёншвацца незак., -асцца, -аюцца
памёншыцца гак., -шыцца,
-шацца
паменшыць

-шу,

зак.,

шыш, -шыць, -шаць
памёр -ру, -ры, -раў
Памерашія Памераніі [ійі]
памеранскі
памёрапы
памёрацца

-аюся,

зак,

[сься], -аецца,
“аешся
-аюцца
памёраць зак., -аю, -асш,
-ае, “аюць
зак.,
разм.,
памёрзнуць
(мерзнуць некаторы час)
-ну, -пеш [зьне], -не,
уць; памёрз, памёрзла,
-злі [зьлі]; (змерзнуць
усім) -нем [зьце], -пеце,
гнуць; памёрзлі [зьлі]

намеркавацца зак., памяр[сься],
кўюся, -ўешся

“ўецца, -ўюцца

памяр-

памеркаваць зак.,

кую, -ўеш, -ўе, -ўюць
памёрклы

памілавацце
-нняў
памілаваны

[пьне]

захк., -аўюся,

памілавацца

-лўешся
-луюцца
памілаваць
еш, -луе,
памілаваць
еш, -аўе,

-шші,

[сься], -аўецца,

зак., -лую, -лу-луюць
зак., -лўю, -лў-луюць
памільгацёць зак., -ціць,
-цяць
памільгёць зак., -ёе, -4юць
паміма разм., прыназ.
памін разм., -пу, -не
памінальнік -ха, -ку, -каў

паміцальніца -ды, -ц
памінальны

памінанне

[ньне]

-ппі,

нняў

памінацца

лезак., -аецца,

-аюцца

памінаць лезак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць

памінкавы
памінкі -пак
памінўтна прыся.

памёркнуць зак., -ну, “неш,

памінўтны
Памір (горы) Паміра, Паміры
паміранне [ньне] -нпі

-руць;

паміраны
паміраць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -4юць
паміргаць зак., -ёю, -аеш,
-ёе, -ёюць, часцей памаргаць
-заю,
незак.,
паміргваць

-пе, -нуць; -нуў, -нула і
памёрк, -ла
памёрлы і памёршы
памёрці зак., памру, -рэш,

зрэ, -рбм, -рацё,
памёр, памёрла
памёсныгіст.

памёсце [сьце] гіст., -ці,
“цяў
памёсці [сьці] зак, “мяту,
-мяцёш, -мяцб, -мяцём,
-мецяцё, -мятуць
памёсячна прысл.
памёсячны
памёта -ёце, памётка “цы цц], -так

памёціць зак., -ёчу, -ёціш,
-ёціць, -ёцяць
памёчаны

памёшвапне [пьпе] -ипі

памсшваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
памёшчык -ка, -ку, -каў
памёшчыца -цы, -ц
памёшчыцкі
памёрзлы
памёршы ёі памерлы
мамёт -ёту, -ёце

памігцёць
памігацёць
ёі
[хц] зак, для абодвух:
-піць, -дЯць
памігаць зак., -ёю, -йсш,
-4е, -дюць

памігваць пезак., -аю, -асш,

-ас, -аюць

памідбр -ра, -ры,
памідбравы
памідбрны

“раў

паміж прыпаз.
памізариёлы

памізарпёць зак., -ёбю, -веш,
-бе, -бюць

-аеш, -ае, -аюць,

памбргваць
памірскі
памірыцца зак.,

часцей

памірўся,

памірышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца
памірыць зак., паміру, памірыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць
памітусіцца зак., памітушўся, памітусішся [сься],
-сіцца,

-сімся,

-сіцёся,

“сяцца

памітынгаваць разм. зак»,
-гўю, -гусш, -гус, -гўюць
памкибнце
[ньне]
аш,
-нпяў
памкнуцца зак., -іўся, -нёшся [сься], -нёцца, -пёмся, -пяцёся, -пуцца
памлёць зак., (ад нязручнага становішча, работы]
-бе, -ёюць; (ад страху)
-ёем, -беце, -бюць
памнажацца лнезак., -децца,
-аюцца
памнажаць незак., -дю, -4еш,
-йс, -Аюць
памнажЗние [пьпе] -нні
памнбгу разм., прысл.
памнбжаны
памнбожыцца зак., -жыцца,
-кацца

памножыць
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памнбжыцьзак., -жу, кыш,
зкыць, -наць

па-мойму прыс.
памбкнуць зак., -пу, -пеш,
-це, “нуць; памдк, памодкла, -лі
памбл -лу, -ле

намблаг спец, -га, -гу, -гаў
памолаты

памбльны
памольшчык -ка, -ку, -каў
памбр -ра, -ру, -раў
памбрак уст., -рку
памбргаць зак., -аю, -аеш,

-ас, “аюць, часцей памаргаць

-аю,

кнезак.,

памбргваць

-асш, -ае, -аюць ё памірг-

памярцвелы

памрёіць [ойі]
зак, -бю,
“біш, -біць, -бяць

памыліцца кезак., -Яюся,
“лешея [сься], -ясцца,

“рУі, -рўсш, -руе, -рўюць

памымайць разх., зак., -яЯю,
-Ясш, -яе, -яюць

памудравёаць

раагх.,

зак.,

памудрагёліць разм., зак.,
“лю, -ліш, -ліць, -ляць
памулінёлы
памужиёць зак., -бю, -бсш,
-66, “ёюць
па-мужчынску [шч] прысл.
памузіціраваць зак., -рую,
-руёш, -руе, -руюць
памўляцца разл., зак., -яец-

ца, -люцца
памўляць зак., -яю, -ясш,
-яе, -яюць
памураваць
зак,
-рўю,

-рўсш, -руе, -рўюць

“памуўркаць зах., -аю, -аеит,
-ае, -аюць
Памбр'е Памор'я, Памор'і
памурлыкаць зак., -аю, -асш,
[11]
-ае, -аюць
памбрка -рцы, -рак
памутнёлы
памбркавы
памутнённе [ньне] -нні
памбрпік заал., -ка, -ку,
ваць

памутнёць зак., -бе, -ёюць
памутніць зак., -ніо, -ніш,
-піць, -нім, -ціцё, -няць

-каў
памбрскі
памбршчаны
памбрішчыцца

зак., “чуся,
[сься], -чыцца,

“чышся
-тацца
памбршчыць зак., -чу, чыш,
“чыць, -чаць
памбры-раў
памбст -ста,
-стаў

-сце

[сьце],

памбчаны
памочнік-ка, -ку, -каў
памбчніца -цы, -ц
памбшчаны

памуціць зак., памучу, па-

мўціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
памўчаны
памўчыцца

пампавёцца незак., -пуецца, -пуюцца
пампаваць незак., пампую,

“ўеш, -ўе, -ўюць

памяадўр уст. -ра, “РУ,
граў о
пампадўркауст., -рцы, -рак
пампадурскі
пампадуўрства -ве
пампаліт
(памбчнік палітычнага кіраўніка) -іта,

ама

“іце, -ітаў
пампасавы ггагр.
пампасныгеагр.
пампасы геагр., -саў
пампёзна прысл.
пампезнаець [сьць] кніжн.,
-цю
пампёзиы

г.

гіст.,

М.,

песел.

памисйекі
пампёльмуе бат., -су, -се
памиби -ка, -пе, -паў
памоўшка -пцы, -лак
памрбіцпа [ойі] зах., -біц-

ца ойі], -бяцца

-чуся,

зак.,
[сься],

-чыцца,

-чацца
памўчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
памуштраваць зак., -рўю,

“руе, -руе, -рўюць

памфлёт -бта, -бце, -ётаў
памфлётны
памфлетыст -ста, -сце (сьце], -стаў

пампаваённе [ньне] -нні

[ейі]

-уцяцца

“чышся

разм., незак.,
памбтваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
памбўка -бўцы, -бвак
памбўчваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

Пампёі

памуціцца зак., памўціцца,

памфлетыестка -тцы [стц],
-так
памчацца зак., -чўся, -чышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -чацца і паімчацца
памчаць зак., -чў, -чыш,
“чыць, -чым, -чыцё,-чаць
і паімчаць

памыі [ыйі] -ыяў
памыіініца разл., -ды, -Ц
паміыйны
памыкацца пезак., -аюся,
[сься], -йецца,
ешся
-аюцца
памікаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
памілены
памыліцца зак., памыліся,
памылішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -чяц“да
паміяліць гак., паміялю, памыліш, -ліць, “ляць
памылка -лцы, -лак
памылкбва прысл.
памылковасць [сьць] -цю
памылкбвы

“яюцца

паміяснасць сьць] разх.,
-цю
памысны раз.
памыты
паміцца зак., -ыюся, -ысшся [сься], -ыецца, -аюцца
памыць зак., -4Ю, -ыеці,
зне, -нюць
па-мядзвёджаму [дзьве] і
па-мядзвёдяы
[дзьве]
прысл.
памякчальны
памягкчаны

памякчёцца лпезак., -аецца,
-аюцца.
памякчёаць

незак.,

-4еш, -йе, -аюць
памякчицца зак.,

-4ю,

-чіцца,

-чацца

памякчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чіМм, -чыцё, -чаць
памякчэлы
памякчэнце [пьпе] -нні
памякчбць зак., -Эе, -5юць

памялённе ([ньпе] -нні

памялёць зак., -бе, -ёюць
памялб -лё, мн. памёлы,
глаў "
памяльчЭнне [пьне] -нні
памяльчць зак., -Эе, -5юць
памянёны
памянташыць разх., зак.,

-шу, -шыш, -шыць, -шаць,

часцей памянціць
памянуты
памянўць зак., -нў, -нёш,
-нб, -нём, -няцё, -нўць
памянціць [ньці] зак., на-

мянчў, памёнціш [ньці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць і

памянташыць
памяншаемае хат., наз.
[сьць]
памяншальнаець
лінгв., -ЦЮю

памяншальнік тэ2., -ка, -ку,
-каў
памяншальны
памяншацца лезак., -4ецца,
-аюцца
памяншаць

пезак.,
-аеш, -4е, -бюць

-йю,

памяншэнне (ньпе] -нпі
памяпяны

зак.,
памяняцца
-ясшся [сься],

-Яюся,
-яецца,

-Яюцца

памяняць зак., -Яю, -Яеш,
Яе, -яюць
памярйнсц бат., -нца, -нцды,
-ацаў
памяранцавы

памяранцавыя бат., наз.

памяркоўна прысл.
памяркоўнаець [сьць] -цю

памяркоўны
памярцвёлы [(цьве]
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памярцвепие
памярцвённе

паназапашваць

[цьвепьне]

мні

,
.
к
а
з
]
е
в
ь
ц
Д
ь
ц
ё
в
ц
р
я
м
а
п
-6ю, -бсш, -ёе, -бюць
а
п
,
ш
я
м
а
п
,
.
к
а
з
ь
ц
і
с
памя
,
е
ц
і
с
,
м
і
с
,
ь
ц
і
с
“
,
ш
і
с
ё
м
-сяць,

-аемеЯ,

-децца,
гаюцца
і
ч
а
л
а
в
а
ц
а
п
і
ь
ц
а
к
а
л
а
в
а
н
па
-деш, -4е, -бюць;
гачэш, -ач5, -акўць
зак.,
папавазьваць

“аеш, -ае, -аюць
[непе]
панавённие

[сьцісься], -діцца, -цімся,
-ціцеся, -цядца
аПп
,
к.
за
і]
ыц
[с
ь
ц
і
ц
с
я
м
па
мяшчу, памёсціш [сьці],

-нняў
папаварваны

памбецішся

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

пёмятацца і памятацца иезак, адпаведна
-аюцца; -аецца,

-асцца,
-аюцца,

масцей пбмніцца

памятаць і памятаць пезак.,
адпаведна -аю, -асш, -ае,
-йсш, -де,
“аюць; -4ю,
ёюць, часцей пбмпіцьпамятаючы
памятка -тцы [цц], -так
паёмятлівасць [сьць] -цю
памятлівы
памятны
памяты
памяўкаць зак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
-мнёцца,
зак.,
памйцца
перан. разм,
-мпўцца;
пампўся, -нбшся [сься],
-нёцца, -пёмся, -няцёся,

гяўцца

памяць -ццю [цьцю]
памяць зак., пампў, -пёш,
-иб, -нём, -пяцё, -пўць
памячёцца незак., -аецца,
гаюцца

памячаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -бюць
памяшйны

памяшёць зак., -ёю, -асіш,
-4е, -йюць

памяшканне

[пьпе]

-нпі,

-паяў
па-мяшчанеку прысл.
пап пёпа, паце, хл. папы,
панбў
папабіваны
панабівацца зак., -аецца,
-демся, -аецеся, -фюцца
папабіваць зак., -4ю, -деш,
-бе, юць
папабірацца
разх.,
зак.,
-сцца, -бсмся, -іецеся,
-аюцца
пацабіраць зак., -ёю, -деш,
-4е, -бюць
папабудавапы і папабудбўваны

панабудбўваць разх., вак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
панабухаць зак., -ас, -юць
папабыгваць гак., -аю, -аеш,
-ае, -дюць
панабягёць зак., -Ае, -бем,
-аеце, -аюць
папавалаканы разл.
панавалакацца разх., зак.,

-аку,

-а1,

-аю,

,
-ипі,

“ўеш, “уе, “ўюць

,

панавёць зак., -бе, -бюць

папавешваны
панавёшвацца зак., -аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца

панавёшваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

папавіваны
панавіваць зак., -4ю, -аеш,
-4с, -дюць
панавісёць зак., -ае, -ёем,
-асце, -4юць
-джу,
зак.,
панавбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дДзяць

і панавбзіць

зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, -аюць; -бжу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць
панавбрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панавучваны

папавўчвацца
-гаешся

-аяцё, -аюць
панадбудоўваць зак.,
-агш, -ае, -аюць

-рка,

панадвбрак, разм,

“рку, -ркаў

панадвязвацьзак., -аю, -аеш,

папаварваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папаварбчваць зак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
панавата разм., прысл.
,
панаваты разм.
незак. папую,
панаваць

панавбжваць

папагрызаць зак., -4ю,-Яеш,
-е, -ёюць
па-над прыназ.

пападаваць разм., зак., пападаю, гаёш, -аё, -аём,

разм., зак., адпаведна -ё19,

а
п
,
.
к
а
з
]
і
ц
ь
с
[
а
ц
ц
і
ц
с
я
м
па

мяпічўсЯ,

гдецеся,

зак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюцца
панавўчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панавязваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панагаблёўваць зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
папагаджваць разх., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
папагадбўваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
панаганяць зак., -Яю, -Яеш,
-яе, -яюць
панагінйцца зак., -аемся,
-асцеся, -фюцца
папагінйць зак., -4ю, -асш,
-4с, -аюць
панагія царк., -іі [ійі], -ій
папаглядацьзак., -аю, -4сш,
-4с, -йюць
панаграбёны
панаграбаць зак., -4ю, -йсш,
-ас, -4юць
папагравацца зак., -ўемся,
-дсцеся, -аюцца
нанаграваць зак., -бю, -цеш,
-4е, “юць
папагрувашчваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
папагру жаць зак., -4ю, -4сш,
-4с, -бюць

гас, -аюць
панйджваць

незак,

абл.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
пападзімёацца гак., -аемся,
-йецсся, -ёюцца
панадзімаць зак., -ёю, -4еш,
-4е, -аюць
зак., -джуся,
панадзіцца
-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

панёдзіць разм., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, “дзяць

панадзяваць гак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
панадкусваны [тк]
панадкусваць [тк] зак., -аю,
-гаеш, -ае, -аюць
пападлівасць [сьць] разл,
-цю
панадлівёць разх., зак., -аю,
-йсш, -ае, -4юць

панёдлівы разх.
панадлбмліваны
ломваны

і

панад-

панадлбмліваць і панадабмваць зак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
панадна прыс.
панёднасць [сьць] -цю
панадны

панадбрваць
разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

пападпівйць [ти] зак., -аю,
-деш, -ае, -аюць

панадпісваны [тп]
панадпісваць [тп] зак., -аі,

-асш, -ае, -аюць
панадразапы і пападрэзвапы
панадразаць і панадрЭзваць
зак., адпаведна -дю, -аеш,

-йе, “юць; “аю, -аеш, -ае,
-аюць
панадсякёны [тс]
панадсякаць [те] зак., -4ю,

-4еш, -4е, -йюць

пападтбчваны [17]
панадтбчваць [11] зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
панаёхаць
разм,
зак.
-ёдзем, -бдзеде, -едуць,
часцей папаяздаць
папажбоўшчына разх., -ие
папажывацца разм, зак.
-демся, -аецеся, -дюцца

панажываць зак., -4ю, -асш,
-йе, -аюць

зак.
панажынёць разм.,
-дю, -аеш, -4ё, -дюць
паназапашваць зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць

папазіраць
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папазіраць зак., -дю, -аеш,

-4с, -аюць

папарамнасць

наналатбшваць разх., зак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць

паназпачёць зак., -аю, -асш,

паналепліваніы

паназывёць зак., -аю, -аеш,

папалёплівацца зак., -аецца, -аюцца і панадяпляц-

-4с, “юць

-4е, -й юць
панаймаць зак., -ёю, -деш,
-4е, “аюць
папаказваць гак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць

папакапваць (ад капаць)
разм., вак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
папакёчваць (ад качаць)
разм., зак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць

папакідапы і панакідваны
панакідаць і папакідваць

зак., адпаведна -аю, -аеш,
-4е, -дюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
панакладаны і панакладваны
панакладаць і панакладваць зак., адпаведна -ёю,

-асш, -ае, -4юць; -аю, -асш,

-ае, -аюць
панаклейваны
зак.,
панаклёйваць
-асш, -ае, -аюць

-аю,

панакблваны
панакбаваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
панакбпваны
панакбпваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
панакбчваць (ад каціць)
разм., зак., -аю, -аеш, -ае,
Й
-аюць

панакбшваны
панакбшваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
панакраданы
панакрадаць зак., -аю, -аеш,
-де, -юць
панакрўчваны
папакрўчвацца захк., -асцца,

-аюцца
зак., -аю,
папакручваць
-аеш, -ае, -аюць
папакрываны
папакрывацца зак., -аемся,
-аецсся, -йюцца

папакрываць зак., -аю, -асш,
-4е, -агюць

папаксаміт тэкст., -іту, -іце
папакупайны і панакупліганы
папакупайць і лапакўплі-

ваць зак., адпаведна -яю,
-Ясш, -йяе, -яюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
напнакўрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папакусваны
папакўсвацьзак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паналадзваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
папалазіць зак., -зіць, -зім,
віце, -зяць

ца
пацалёнліваць
зак, -аю,
-асш, -ае, -аюць і паналяпляць
паналівацы

папалівацца зак, -аецца,
-дюцца
папаліваць зак., -4ю, -асш,
-4е, “аюць
паналіпаць зак., -аёе, -аюць
паналяпяйцца зак., -яецца,
-яюцца, часцей папалёплівацца
паналяпляць зак., -яю, -яеш,
-яс, -яюць, часцей пана-

лёпліваць .

паналятаць зак., -4е, -ёем,
-4сце, -4юць
Цанёма геагр., Папёме
панама -ме, -м
панамазваны

панамазвацца зак., -аецца,
гаюцца
панамазваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
панамакаць зак., -де, -аем,

-Асце, -4юць
панамалбчваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
панамерыканізм паліт., -му,
-ме
панамерыканскі паліт.
папёмец -мца, -мцу, -мцаў
-аю,
зак.,
папамёшваць
-аеш, -ае, -аюць
панёмка -мцы, -мак
панамблваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

панамбтваны
панамбтваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

панамбчваны
панамбчвацца зак., -аецца,

-асмся, -асцсся, -аюцца

папамбчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
папёмскі
панамўльвапы

гае, -аюць,

часцей пана-

паўзёць
панапрыбаўляць разм., зак.,
-Яю, -Яеіш, -Яе, -Яюць
панапрывбдзіць разм. зак,
“дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
панапускёць зак., -ёю, -беш,
-4е, -4юць
панапухаць зак., -бе, -4юць
папапырскваны
панапірскваць

зак.,

панапэцкваць

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

панапякаёны

панапякаць зак., -4ю, -аеш,
-де, -йюць
панарабізм паліт, -му, -ме
панарабляны

панарабляць зак., -Яю, -Ясш,

-яе, -яюць
папаравіцца зах, -аўлюся,

панарбвішся [сься], -віц-

панамўльвацца зак., -аецца,

гаюцца
-аю,
зак.,
пацамўльваць
-асш, -ае, -аюць
панёмцы -цаў
панамывапы
папамываць зак., -Аю, еш,
-4е, -аюць
-йе,
зак,
панамярзаць
-дюць
панамятаць зак., о, -деш,
-4е, -дюць
папамячаць зак., аю, -йаеш,
-дс, -юць
пацанізваць зак., -аю, -аеш,

-ав, -аюць

пананбсіць

разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
папапакбўваны
панапаўзацьзак., -4е, -4юць
і папанбўзваць
панапаўняны
папапаўнйць зак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
панапівацца зак., -аецца,
-демея, -аецеся, -аюцца
панапілоўваць захк., -аю,
-асш, -ас, -аюць
папапінацца зак., -аецца,
-демся, -асцеся, -аюцца
панапінаць зак., -йю, -аеш,
-бе, -аюдць
папапісваны
панапісваць зак., -аю, -аеш,
-ае, гаюць
папапіхапы
папапіхаць ё папапіхваць
зак., адпаведна -аю, -асш,
-4е, -бюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
панаплятаны
панапяятаць зак., -4ю, -йеш,
-4е, -йюць
панапбйваны
панапбйваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панапбўзваць разм., зак.,
пацанбішваць

зак.,

-бсіш, -бсіць, -бсяць

-бшу,

ца, -вімся, -віцеся, -вяц-

ца
папаравіць гак. папараўлю,
папарбвіш,-віць, -вім, -віце, -вяць
папарёд -да, -дзе, -даў
папаразёпы

папаразацца

зак.

-асцца,

-4юцца і панарзвацца
папаразаць зак., -4ю, -асш,
-4е, -фюць і папарэзваць
папаракаць зак., -4ю, -ёсш,
-46, аюць
панарама -ме, -м
панараміраваць кіно, зак. і
пезак., -рую, -русш, -руе,
“руюць
папарамнасць [срць] -цю

пандура

522

АА
раны
панарамны

панарймты

ь
ц
ю
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,
е
ё
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а
р
а
ц
па
па-нарвбжску [ск] прысёа.
папарывёны

папарываць вак., -4ю, -йсш,
-4е, -4юць

і
ы
,
ы
г
.
д
е
й
м
ы
ц
ы
р
а
н
а
п

[ыйі], -ыяў
панарэзвацца зак. -аёцца,
а
р
а
н
а
п
й
е
ц
с
а
ч
,
а
ц
ц
гаю

зацца
пацарэзваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць, часуей папаразёць
папасаджваны

панасаджваць

-аю,

зак.,

-аеш, -ас, -аюць
пацасвідрбўваць [сьві] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папасёйваны часцей панасяваны
панасёйвацца зак., -аецца,
-аюцпа,

панася-

часцей

вацца
панасёйваць зак., -аю, -аеш,
-ае,

пана-

-аюць, часцей

сяваць

панасіцца разм., зак., паносіцца, -сяцца

панасіць зак., папашу, панбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць

панаскрабёны і панаскрэбваны
панаскрабаць і папаскрзбваць зак., адпаведна -ёю,

-беш, -а4с, -ёюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
панаскубёны і папаскубвапы

панаскубаць і панаскўбваць зак., адпаведна -ёю,
-еш, -4е, -ёюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
панасліньваць [сьлі] разм.,
гак.,
-аю,
-аеш,
-ае,
-аюць
панаемажваны
панасмажваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюцдь
папаемёчваць [сьме] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
панасміхацца

[сьмі]

“юся,
-ёсшся
-йецца, -бюцца
панаебўвацца

зак.,

[сься],

разл.,

зак.,

-аецца, -аюцца
панаебўвапьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панастаўляпы
панастаўляць,

зак,

“яеш, -йе, -Яюць
панастрбйваць

зак.,

-яю,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
панастрўгваны
панаструўгваць
зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
папастрыгаць
зак., -40ю,
-аеш, -4е, -дюць
панастываць зак., -ае, -4юць

панаеўплівацца зак., -аемся, -асцсся, -аюцца
зак. -аю,
панаеўпліваць

гасш, -ае, -аюць
панасушваны

папаеўшваць гак., -аю, -аеш,
-ас, “аюць
папасціланы [сьці]
папасцілаць сьці]

зак.,

-ю, -деш, -ае, -іюць

панасылаць зак., -4ю, -асш,
-ае, аюць
папасьшёны
папасыпёцца зак., -аецца,
“юцца,
панасыпаць зак., -бю, -аеш,
-ёе, -йюць
папасявёны і панасёйваны
панасявёцца зак.,, -аецца,
-аюцца і панасёйвацца
панаслвёць зак., -ёю, -аеш,

-ёе, -бюць і панасёйваць
панасядаць зак., -ёе, -аем,
-ёеце, -йюць
панасяканы
панавякаць зак., -4Ю, -аеш,
-4е, -дюць
панатапінрваны
панатапирвацца зак., “аецца, -аюцца
зак., -аю,
панатапирваць
-“аеш, -ае, -аюць
панатбптваны
пацатбптваць

гаю,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
ланатбчваны
панатбчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
панатрасёны і панатрэсваны разм.
панатрасёць і панатрэсваць
зак., адпаведна -аю, -аеш,

-4е, -бюць; -аю, -аеш, -аюць
панатрўджваць разл., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

панатўрыцца
-руся,

разм.,

зак.,

-рышся

[сься],

“рыцца, -рацца
панатыканы

пана
тыкаць зак., -йю, -аеш,
аты!

-ае, юць

панаўючваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
папафарббўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
панафрыканізм -му, -ме
панафрыканіст -ста, -сце
[сьце], -стаў

панафрыкёпскі
панафтальміт мед.
-іце
папахілйцца

зак.,

-Ясцеся, -яюцца

-іту,
-яемся,

панахіляць зак, -Яю, -яЯсш,

-Яе, -яюць
панахмўрвацца зак., -асмся, -аецеся, -аюцца
папахмурваць

-аеце, -аюць

зак.,

-аем,

панахбдзіць
зак,
-джу,
“дзіш, -дзіць, -дДзЯць

папаці
папаціраць зак., -аю, -йеш,
-4е, аюць

панаціскаць зак., -4ю, -4еш,
-4е, -дюць
панацэя кпіжн., іран.,

-і

[эйі]
панацяганы
панацягёць зак., -йю, -аеш,

-4е, -аюць

панацягваны
панацягваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

папацякаць зак., -ёе
панацярўшваны

панацярўшвацца згак., -асцца
панацярўшваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
панацярэбліваны

папацярэбліваць раг., зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
разм.,
паначаваць
-тўю, -чуеш, -чуе, -чуюць
разл.,
паначальстваваць
зак., -твую, -твуеш, -твуе,
-твуюць
разм., зак.
паначапляць
-яю, -яеш, -яе, -яюць
паначы разх., прыса., час
цей пбначы
паначытвацца

зак.,

разх.,

-аемея, -аецеся, -аюцца

-аю,

зак.,
паначышчаць
-деш, -ае, -4юць

паначупліваны

паначэплівацца зак., -аец-

ца, -аюцца

паначэпліваць

зак.,

паначэрпваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
-аю,

-асш, -ае, -аюць
паначзрчваны
паначзрчваць

-аю,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

паначэсваны
паначсваць

-аю,

зак.,

-аеш, -ас, -аюць
па-нашаму прыс.
панашываны
панашывёцца разлм.,

-йсцца,
-аюцца

-ёемся,

зак.

-аецёся,

панашываць зак., -4ю, -асш,
-4е, -аюць
панаядацца зак., -аецца,
-демся, -аецеся, -аюцца
панаядаць разх., зак., -ае,
-аем, -асце, юць

панаязджаць [кд] зак,
-де, -дем, -4сце, -бюць і
панаёхаць
пангалін заал, -па, -не,
-паў
пангёнсзіе біял., -су, пангермапізм паліт, -му,

-ме
пангермапскі
панданавыя бат., наз.

пандануе бат., -са,

-се, -саў;

(драўніна і 8б.) -су,пандуры муз., м., нескл.

пандуе

панцёр

АЙ

пёндуе аргіт., -са, -се, -саў
пандЭкт гіст., -кта, -кце,
-ктаў
пандэмічны ед.
папдэмія мед., -іі [іш], -ій
пансгірык -ка, -ку, -каў
пансгірист -ста, -сце [сьце],
-стаў

панегіристка
-так

-тцы

[стц],

панегірычна прысл.
папсгірычны кніжн.
панёль -ллю [льлю], -лей і
-ляў
панёбльна-блбчны 619.
панёльны
папслявоз -за, -зо, -заў
па-нёнецку прысл.
панёнка -пцы, -цак

панёнчый
панепакбены

панспакбіцца [ойі]
зак.,
-бюся,
-бйпся
[сься],
-біцца, -бяцца
папспакбіць [ойі] зак., -бю,
-біш, “біць, -бім

папервавацца зак., панервуюся,

-ўешся

[сься],

-ўсцца, “ўюцца

панёсепы

панёсці [сьці] захк., папяс,
-сёш, -сё, -сём, папесяцё,
панясўць; панёс, панёсла,
-лі- [сьлі]
панёсціся [сьці] зак. папясуся, -сёшся
[сься],
-гсёцца, -сёмся, панесяцёся, панясуцца; папёсся
[сься], панёслася, -сліся
Ісьлі]
пан'еўрапёйскі
панзабтыя вет., -ыі [ыйі]
пані (26, неска, і паня
папібрат разм., -ёта, -дце

панібрёцкі разл.
панібрацтва разх., -ве
папіжальнік -ка, -гу, -каў
паніжальны
паніжаны
паніжацца незак., -бецца,
-аюцца
папіжаць незак., -аю, еш,
-4е, -йюць
-нпі,
паніжэнне
[ньпе]
-нняў
паніжэць зак., -бю, -зеш,
е, юць

папізгаша
папізёць зак., папіў, паніжаш, -ка, -кам, -каце,
-куць
ланізе прысл.
панізіцца гак., -зіцца, -зяц-

ца
,
с;
панізіць зак., папіжу, -ізіш,
“зіць, -ізяць
панізбўе -ўі [уйі]
папіка -іцы

-кўю,

папігаваць незак,
ліўеш, -ыўс, -кўюць
папікадзіла царк., -ле, -лаў

папікёць незак, -4ю, -4сш,
-4е, “ёюць
панікеліравёць

зак, -рўю,

“рўеш, -рўс, -рўюць

панікёр -ра, -ру, -раў
папікёрка разм., -рцы, -рак
папікёрскі
пнацікёрства -ве

папікёрстваваць разл., незак.,

папікёрствую,

-ву-

сш, -вус, -вуюць
паніслы
папікнуць зах., -пу, -пеш,
-пе, -пуць
папіраванне [пьпе] кул.,
“ші
папіравацца незак., -руец-

пантаміма тэатр., -ме, -м
паптаміміка -іцы

пантаміміст -ста, -сдо (сьце], -стаў
пантамімістка -тцы

[с"ц],

ак
паптамімічны
паптамімцы
паптапёр

ваей.,

-рУ,

-ра,

“раў

пантапбн фарм., -пу, -

пантарэзны
паптаскбп фота, -па, -пе,
-паў
пантач заал., -ча, -чы, -чоў
пантбграф 7эх., -фа, -фе,

“фаў

ца, -рўюцда

паптбметр геад., -ра, -ры,

зак., рую,

траў
М
пантдн ваек., -па, -пе, -паў

папіравёць кул., зак. і не-руеш,

“руюць
папірбвачпыкуг.
паніроўка куг., -бўцы

-руе,

панісламізм [папысл] лпаліт., -му, -ме
паніхіда -дзе, -д
паніхідны
папіч уст., -ча, -чу, мн. -чы,
-чбў
папічна прысл.
панічны
папішчаны
панішчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
панкрэатыт мед., -ыту, -ыце
панкрэацін фізіял., фарм.,
-ну, -не
панлагізм філас., -му, -ме
пённа -нпе [ньне], -нпаў
панпачка
памянш.-ласк.,
-чцы [цц], -чак
панб н., нескл.
па-пбваму прысл.
панбк -пка, -нкў, -нкбў
панбптыкум уст., -ма, -ме,
-маў
панбе жед., -су, -се, -саў
панбтапы
пансіёп (установа) -па, -не,

-паў;
-пе

(утрыманне)

-ну,

павеіёпны
пансіёнскі
пансіяпат -ата, -аце, -атаў
папсіянёр -ра, -ру, “раў
папнсіянёрка -рды, -рак
пёнскаець [сьць] разм., -цю
папскі
панелавізм паліт., гіст., “МУ,
-ме
панелавіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
папславісцкі
панелавяпскі
панства разм., уст. -ве
пёпстваваць незак., пёп-

ствую, -усіш, -уе, -уюць

пантбнны
пантбўка (зразанне пантаў)

паляўн., оўцы
пантбўшчык -ка, -ку, -каў
пантдфлі уст., -фельі “фляў;
адз. паптбофяя, -лі
пёнты-таў
пантыфікат царк., -ату, -ёце
пантэізм [эйі] філас., -му,
-ме
пантэіст (эйі] -ста, -сце
[сьце], -стаў

пантэістка [эйі] -тцы [с”д],
-так
пантэістычны [эі]
пантэби -да, -не, -наў
пантэра заал., -ры, -р

панўджваць разм. .незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
панудзіцца зак., пануджуся,
панудзішся [сься], -дзіцца,

-дзімея,

-дзіцося,

“дзяцца

пацуўдзіць зак., -дзіць;

ла
панукёнпе [ньне] ў панўкваппе [пьне] для абодвух
“нпі, “яў
панукаць і папўкваць инезак., адпаведна -ёю, меш,

-4е, -фюць; -аю, -аеш, -ае,
,
-аюць
папўр тэх., -ра, -ры, -раў
панўра прысл.
папўраны
панўрасць (сьць] -цю
папурваць кезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
панўры
паў рыеты

-руся,
зак,
папўрыцца
-рышся [сься], -рыцца,

“рацца

папўрыць зак., -рУ, -рыш,

-рыць, -раць
пануе жед., -су, панўючы дзеепрым, прым.
-аўца,

пдаптавы

пап рілавец

пацтакрын фарм., -пу, -

панцак абл., -кў
панцёр [пьцёў карт.,

пантаграфічны

паптакрыпавы
папталбны -п і -паў

-дзі-

-аўду,

-аўцаў

“ра, -рУ, “раў

уст.

папагразіць
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ма
папціраваць

карт»,

панціраваць [ньці]

незак., -рую, -русш, -рУе,
-руюць

папцірбўка

[ньці]

-бўцы

карт.

.

гасш, -4е, -бюць, часцей
папабраць
папабіць і папабіваць разм.,

зак., адпаведна -б'Ю, -б ёш,

-66, -б'ём, -б'яцё, -б'юць;
-4ю, -беш, -40, -аюць

пёнцыр -ра, -ры, -раў

пёнцырпік уст., -ка, -КУ,
-каў
панцырны
панцырныя 3044, над,
е
“м
у,
-м
,
т.
лі
па
м
з
і
к
р
ю
ц
пан
панчбха -бсе, -бх
папчбшиа-цкарнткавы,

папаблудзіць і папаблўдж-

ваць разм., зак., адпавед-

на -уджў,

-дзіць,

папаблудзіш,

-дзім,

-дзіце,

-дзяць; -аю, -аеш, -ас,
-аюць
папабразгаць [з выбухн. г]

разм., зак., -аю, -аеш,-ае,
-аюць

папчбцншік -ка, -ку, -каў
панчбшпіца -цы, -ц
панчошны
паншчына гіст., -пе

папабрахаёць і папабрэхваць

-ка, -ку, “каў
паншчынны
паныла прысл.
паніласць [сьць] -цю
папылы

папабраць разм., зак., -бя-

паншчынціе

[пьпі]

гіст.,

паныраёць зак., -аю, -асш,
-46, -Зюць

паныць зак., зю, -ыеш,
але, -ыюць
папюх: ні за панюх табакі
панюханы
папібхацца разх., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
папюхаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

панібшка -шцы, -шак

пёпя разм., -ні, -нь і -няў,
часцей, пані

Папявёжые г., Панявёжыса,
Папявёжысе
папявёжыскі

папявёрка -рцы
панявблі прысл.
па-нявбльніцку прысл.
панядзёлак -лка, -лку, -лкаў
папядзёлкавы
па-іямёцку прысл.
панямёць, зак., -бе,

-беце, -ёюць
Панямбнне
(пьце]
мбнпі
панямбнскі

-вем,
Папя-

х

панйньчыцца разл., зак.,
-чуся,
-чышся
[сься],
-чыцца, -чацца
папяньчыць зак., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць
панятлівы
паняціішы
паняццевы

папйцце [цьце] -цці, -ццяў
паняць разм., зак., пайму,
поймеш, пойме, поймем,
доймеце, поймуць
папа царк., -пе, п
лапаараць разм., зак., -рў,
-руць

-ром,

-рацё,

ца разлм., зак., адпаведна

папавучышся
-чуся,
[сься], -чыцца, -чымся,
-тыцсся, -чацца; -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся
гаюцца

папавучыць і папавучваць

разм., зак., адпаведна папапавучыш,
павучу,

гчыць, -чым, -чыце, -чаць;
-аю, -аеш, -ае, -аюць
і папавываць
папавиць
адпаведна
зак,
разм.,
алю, -яеш, -ые, -ыюць;
-дю, -бсш, -ёе, -аюць

папабрэшаш,
пабрашў,
-ша, -шам, -шаце, -шуць;
гаю, -аеш, -ае, -аюць

папавязйць і папавязваць
разм., зак., адпаведна папавяжў, папавяжаш, -ка,

ру, -бярэш, -бярэ, -бярбм,
-берацё, -бярўць і папабіраць
папавадзіць разм., зак., папапаводзіш,
павадаў,

ваць разлм., зак., адпавед-

дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
і папавбджваць
папаваёўваць разм., зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папаваяваць
папавазіць разл., зак., -ажў,
папавдзіш, -зіць, -зім, -зі-

це, -зяць ў папавбжваць
папаварваць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае,

-аюць,

часцей

папаварыць
папаварбчацца і папавароч-

вацца разм., зак., для або-

двух -аюся, -аешся [сься],
-асцца, -аюцца
папаварбчаць і папаварбчваць разхм., зак., для абодвух -аю, -аеш, -ае, -аюць

папавариць разм., зак., па-

папаварыш,
павару,
“рыць, -рым, -рыце, -раць

і папаварваць
папавастрыць разл.,

зак.,

папавастру, папавострыш,
“рыць, -рым, -рыце, -раць
і папавдстрваць

папаваяваць

разм,

зак.

-абю, -аібеш, -аўбе, -аююць
і папаваёўваць

папаверыши 2ім., фарм., -пу,
“пе

папавбджваць

пацяты каз.

“рэш, -рэ,

разм., вак., адпаведна па-

гаю, -асш, -ае, -аюць
папавучицца і папавуўчвац-

разлм.,

зак.,

-аю, -асш, -ас, -аюць, часцей папавадзіць

папавбжваць

разм.,

зак.,

“аю, -асш, -ас, -аюць, час-

цей папавазіць
папавбрваць разм,

зак.,
“аю, -асш, -ас, -аюць, часцей папаараць
папавбстрваць разл., зак.,
“аю, -аеш, -ас, “аюць, час-

папабёгаць і папабёгваць
цей папавастрыць
разм., зак., для абодвух. папавўдзіць і папавуджваць
“аю, -аепі, -ае, -аюць
разм.,
зак,
адпаведна
папабірёць разм., зак., -йю,
“дку, -дзіш, -дзіць, -дДзяць;

-кам, -жаце, -жуць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папагаварыць і папагавбр-

на папагавару, пацагаво-рыш, -рыць, -рым, -рыце,
-ае,
граць; -аю, -аеш,
гаюць

папагаладаць раз.х., зак.
-дю, -4еп, -ае, -ёюць

папагаласіць і папагалёш-

ваць разм., зак., адпавед-

на папагалашў,. папагало-

-сіце,
сіш, -сіць, -сім,
-ае,
-сяць; -аю, -аеш,
-аюць

папагаліць разлм., зак., папагалю, папаголіш, -ліць,

-лім, -ліце, -ляць і папагбльваць
зак.,
папаганяцца разх.,
[сься],
-яешся
яюся,
-яецца. -яюцца
папаганяць разл., зак., -Яю,
гЯеш, -Яе, -Яюць

зак,

разм.,

папагараваць

“рўю, -руеш, -рўс, “руюць

папагаўкаць разм., зак., -ае,
-аюць
зак.,

разм.

папаглядзёць

-джкў, -дзіш, -дзіць, -дзім,
-гледзіцё, -глядзяць

папагиўць

і

папагінаць

разм., зак., адпаведна ліў,

-пёш, -нё, -пём, -няцё,
гуць; -4ю, -аеш, -ёе,
-юць

папагбйсаць і папагбйеваць
разм., зак., для абодвуе

-аю, -аеш, -ае, -аюць
папагбльваць разх., зак.,
гаю, -асш, -ас, -аюціь,часцей папагаліць
зак.
разм,
папаграбіць
-блю, -біш, -біць, -бяць
папагравацьраз.м., зак., -4ю,
-деш, -4е, -бюць, часцей
папагрэць

папагразіць г папагрбжваць
разм., зак., адпаведна па-

паграліў,

-віць,

-зім,

папагрбзіш,

-зіцё,

-зяць;

папагрукаць
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-аю, -асш, -ас, -аюць
лапагрўкаць і папагрўкваць
разм., вак.,

для абодвух

гаю, -асш, -ас, “аюць
папагрызці [сьці] ё лапагрызаць раззі., зак., адпа-

ведна папагрызу, -зёш,
-зё, -зём, -зяцё, -зўць; -йю,
-деш, -йае, -4юць
папагрызціся [сьці] і папагрызёцца раз.м., зак.,

ад-

папагрызуся,
паведна
-зёцца,
[сься],
-зёшся
-вёмся, -зяцёся, -зуцца;

-аося,

-4ешся

[сься],

-дсцца, -фюцца
папагрэць разм. зак., -8ю,

-Зеш, -8с, -біюць і папаграваць
папагуляць і папагуўльваць
адпаведна
разм, зак,
гяю, -Ясш, -яе, -люць; -аю,
-аеш,-ае, -аюць
папагусці [сьці] разм., зак.,
-дзё,
гдзёш,
папагуду,
гдзём, -дзяцё, -дўць

пападавёць разм., зак., пападаю, абш, -аё, “аём,
-вяцё, -аюць
пападаіць [айі] разм., зак.,
пападаю, пападбіш [ойі],

-біць, -бім, -біце, -бяць ёі
пападбйваць
-нні,
[пьне]
пападанне
-пняў
пападарбжнічаць захк., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пападацца незак., -юся,
-аецца,
-бешся [сься],
-аюцца
пападаць згак., -ае, -аем,-аеце, -аюць
пападаць незак., -ёаю, -аеш,
-ае, -дюць

пападвёшвапы
зак.,
пападвёшваць разм.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
пападвязваны

-аю,
зак.,
пападвязваць
-асш, -ае, -аюць
разм.,
пападвячоркаваць
зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
зак.,
пападганяць разм.,
-Яю, -ябш, -яе, -Яяюць
пападгінёць разх., зак., -аю,
-деш, -4е, -4юць
пападгніваць разм., зак,
-4е, -дюць
пападгбртваць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пападграбаць разм., зак.
-Аю, -сш, -ае, -бюць
разм.,
ідзьдзя]
пападдзя
-ддзі, -ддзёй
пападзівіцца разл, зак., паладзіўліся, пападзівішся
[сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца
пападзіраць разл, зак, -40,
еш, -йе, -аюць, часцей
пападраць

пападзьмўхаць

папажаць

і

пападзь-

муўхнаць разм., зак.,
абодвуг -аю, -асш,

для
-ас,

“юць
пападзьмўць і пападзімаць
разм., зак., адпаведна -му,
-мёш, мё, -муць; -йю,
-еш, -4е, -йюць
пападзібк разм. -ка, -кў,
-кбў
пападзяпка

разм.,

-нцы,

-нак
пападкасваны [ті] разм.
пападкасвацца [тк] разх.,
вак., -асмся, -асцеся, -аюцца
разм.,
пападкасваць [тк]
зак., -аю, -асш, -ас, -аюць
пападклёйваны [ткл] разм.
пападклёйваць [ткл] разм.,
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
пападкбпваны [тк] разм.
пападкбпвацца [тк]
зак., -аецца, -аемся,
ся, аюцца
пападкбпваць [тк]
зак., -аю, -аепш, -ае,
пападкбчваць [тк]
зак., -аю, -аеш, -ас,

-4с, -бюць; (падрыць) -ас,
-аюць
пападрыжёць разх., зак,
зеў, зкыш, -ааяць, скім,
“ыц, зкаць

пападрэзваць разх., зак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць, час-

цей пападразёць
пападсбўваны [тс] разм.

пападсбўваць [1] разм.,
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

пападстрыгаць [тстр
зак., -аю, -дені, -йе,
пападсцілёць [тсьці]
зак., -4ю, -йсш, -ёе,
пападсыхаць [тс]
зак., -ёе, -аюць
пападсядаць

[тс]

разм.,
-йюць
разм.,
-аюць
разм,
разм,

зак., -аем, -аецс, -4юць
пападсякаёны [тс] разм.
[те]. разм.,
пападсякаць

разх.,

зак., -ёю, -аеш, -йе, -4юць

-аюць
разм.
-аюць

пападкрўчваць [ткр] разл.,

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

[ткр]
пападкрэсліваны
[сьлі] разм.
пападкрэеліваць [ткр] [сьлі] разм., зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

пападкўрчваны [тк] разм.
пападкўрчваць (тк] разл.

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пападмбчваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
разх.,

аецца, -оцца
пападрывёць разм., зак.,
(падарваць) -аю, -асш,

разм.,
-аеце-

пападкрўчваны [ткр] разм.

пападбйваць

цеся, “юцца; (падрыцца)

зак.,

-аю, -аёш, -ае, -аюць, часцей пападаіць
пападпальваны [тп] разм.
пападпальваць [тп] разм.
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

разм.,
[12]
пападпірёць
зак., -аю, -беш, -ас, аюць

пападпісвапы [тп] разм.

пападпісвацца [тп] разм.,
зак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
пападпісваць [тп] разм.
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
пападпяразваны [тп] разм.
пападпяразвацца [тп] разх.,
зак., -аемеся, -асцеся, -аюцца
пападпяразваць [тп] разм.,
зак., -аю, -аспіт, -ае, -аюць
пападразёны разм.
пападразёць разм, зак,
-ато, -йсіт, -4с, -бюцьі пападрізваць
парадраць разм., зак, -дзяру, -дзярдш, дзярэ, гдзяром, -дзерацё, -дзяруць і
пападзіраць
пападрывёцца разл, зак.,
(падарвацца) -аемся, -дв-

пападтўльваць [тт] разм.,
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
пападтыканы [17] разм.
пападтыкаць

[тт]

разх.,

зак., -аю, -аеш, -ае, -4юць
пападўмаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пападўмваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пападурэць разм., вак., -ю,
-беш, -Зе, -Эюць
пападушаць і пападўшваць
разм., зак., адпаведна папападўшыш,
падушў,
адыць, -цаць; -аю, -асш,
-ае, -аюць
пападхбплівацца [тх] раз»м.,
зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
пападціраць [цц] разм., зак.,
-Аю, -аеш, -4с, -йюць
пападціскаць, аў разм.,
зак., -бю. -бсш, -йс, -йюць
пападцягваць [цц] раз».

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
зак.,
разм.,
пападымёць
-4ю, -йсш, -4е, -дюць

папаёздзіць [зьдзі] і папа-

ёзджваць

[жд]

разм.

-джу,
адпаведна
зак,
-дзіш, -дзіць, -дзяць; -аю,

гасш, -ае, -аюць
папаёнчыць і папаёнчваць
разм., зак., адпаведна -чу,

“чыш, -чыць, -чадць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
папаёсці [сьці] разм., зак.
папаём, -паясі, -паёсць
[сьць], -паядзім, -паясцё
[сьце], -спаядўць і папаядаць
папаёрзаць і папаёрзваць
разя., зак., для абодвух
гаю, -асш, -ас, -аюць
папажаць і папайынаць
разм., зак., адпаведна па-

папаласкацца
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ААА
папажаваць

палу, іб, -пб, -пём,
ліяцё, -пўць; -йю,' -деш,
-4е, “аюць

папажаваць і папалібўваць
разх., зак., адпаведна па-

паліўю, Зуёш, -ус, -уём,
-уяцдё, -уюць; -аю, “аеш,
-ае, -аюць
папажыць разл., зак., папажыв,-вёш, вё, -вём, -вя-

цё, -вуць

папазбіраць і папазбірваць

[зьбі] разм., зак., адпа-

ведна

юць;

-ёю,

-йе,

-беш,

-аю, '-аеш,

-ае,

-аюць

папазваніць разх., зак., папапазвдніш,
пазваню,

-піць, -нім, -ніце, -няць і
папазвопьваць
папазваць, разм., зак., папазаву, -вёш, -вё, -вём, -вя-

цё, -вўць і папазывёць
папазвінёць [зьві] разм.,
зак., -ніць, -няЯць
папазвбньваць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей

папазваніць

папазвягаць ё папазвягваць
[зьвя] разм., зак., адпа-ёе,
ведна -ю, -еш,
-юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
[зьдзе]
нпапаздзёкавацца
разм., зак., -куюся, -ку-куецца,
[сься],
ешся

-куюцца
папазіраваць зак., папазірую, -уеш, -уе, -уюць
папазлаваць разм., зак., папазлую, “уб, -уё, -уём,
-уяцё, -уюць
папазпіцца
([зьпі]
разм,
зак., папдзцімся, -піцеся,

-пяцца

папазубрыць і папазўбрываць разл., зак., адпавед-

на папазубру, папазубрыш, -рыць, -рым, -рыде,
з“раць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
папазываць разх., зак., -81,
-бсш, -ае, -аюць, часцей
гапазваць
папазяхадь разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -4юць
папаіць [ай] разм., зак.,
папаю, папбіш
[ойі],
“біць, -бім, -біце, -бяць
папайграць разх., зак., -ёю,
-бсеш, -4с, -4юць
папайябат., -йі [ййі]
лапакаёвы
папакалаціцца разм., зЗак.,
папакалачуся, папакалб”
цішся

[сься],

-бцімся, -бціцеся,

-бціцца,

-бцяц-

ца
папакалёць разм., зак., -бю,
“ёеш, -бе, “ёюць
папакалёчыць

разм.,

-чу, “чыш, “чыць,

зак.,

-чаць

папакалбць разм., зак., Па-

пакалю, напакблош, -ле,
-лем, -лоце, -люць і пана-

кблваць
папакацькаць

зак.,

разл,

гаю, -асш, -ае, -аюць

папакапацца

разм.,

зак.,

папакачацца
зак.,
папакбчваць разх.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць, час-

цей папакачаць

разм.,

папакбшваць

с.-г.,

гак., -аю, -аеш,-ае, -аюць,
часцей

папакасіць

[сься],
-дсшся
-б1ося,
-Яецца, -бюцца і папакбпвацца
папакапаць разм., зак., -4ю,
-деш, -де, ёюць ёі папа-

папакпіць разм., зак., -шлю,
-піш, -піць, “пім, -піцё,

папакарміць разм., гак., папапакбрміш,
пакармлю,
-міць, -мім, -міце, -мяць
папакарчаваць і папакарчбоўваць разм., зак., адпаведна -чую, -чуеш, -чуе,
-іўюць; -аю, -асш, -ае,
-аюць,

-ёдзе, -йдуць; -аёю, -аеш,
-4е, -4юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
папакрёіць [ойі] ё папа-

папакбсіш,

вацца разх., зак., адпавед-

кблваць

папакасіць се. разм., зак.,

папакашу,

-сіць, -сім, -сіце, -сяць і
папакбшваць

папакачацца

разм.

-4ешся

-шося,

зак.,

[сься],

-бецца, -бюцца і папакбчвацца
папакачаць разм., зак., -ёю,
-беш, -4е, -ёюць і папакбчваць
папакёшляць і папакашлі-

ваць разм., зак., адпавед-

на -яю, -яеш, -яе, -яюць;
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папакёпліваць разл, зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папакідаць і папакідваць
разм., заг.,

для абодвут

-аю, -асш, -ае, -аюць
папакідаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -юць
папакіспуць разл., зак., -пе
[сьне], -нуць
папаклёіць [ейі] і папаклёйваць разм., зак., адпаведна-ёю, -біш [ейі],
-ёіць, -бяць; -аю, -асш,
-ае, “аюць
папаклёнчыць і папаклёнчваць разл., зак., адпавеб-

на -чу, -чыш, -чыць, -чаць;
гаю, -асш, -ае, -аюць
папаклясці і папаклінаць
разм., зак., адпаведна па-

пакляпу, -нёш, -иё, -нём,
-вяцё, -нўць; -аю, -аеш,
4е, -дюць
папакблваць

разм.,

зак.,

аю, -асш, -ае, -аюць,
часцей папакалбць
папакбпвацца разлм., зак.,
-аюся,
-асшся
[сься],
-асцца, -аюцца, часуей папакапацца
папакбпваць

разлм.,

зак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць, часцей

тпапакапёць

-папакбчвацца разм., зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-асцца,

-аюцца,

“асцей

-айць
папакрасці і папакрадёць,

папакрадваць разм., зак.,
-ёду,

адпаведна

“дзеш,

крбйваць разм., зак., вад-

паведна -бю, -біш [ойі],
-біць, -бяць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папакруціцца і папакрўчна

папакручўся,

папа-

круцішся [сься], -ціцца,
-цімся, -ціцеся, -цядца;

-аешся
-аюся,
гаецца, -аюцца
і

папакруціць

[сься],

папакруч-

ваць разл., зак., адпавед-

на папакручў, папакрў-

ціш,

-ціць,

-цім, -ціце,

-цяць: -аю, -аеш, -ае,
-аюць
папакрычаць і папакрык-

ваць рази., зак., адпавед-

на “чу, “чыш, -ТЫЦЬ, -ЧЫМ.
-чыцё, -чаць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папакупёцца і папакупвацца разм., зак., адпаведна

-бюся,

-4ешся

[сься],

-децца,

-йюцца;

-аюся,

-аешся

[сься],

-асцца,

-аюцца
папакурыць і папакурваць

разм., зак., адпаведна па-

папакурыш,
пакуру,
“рыць, -рым, -рыцс, “раць;
гаю, -асш, -ае, -аюць
папакурчыцца разлм., зак,
[сься],
-чышся
-уся,
-чыцца, -чацца
папакутаваць і папакўт-

ваць зак., адпаведна -тую,

“туеш, -туе, -туюць; -Баю,
-ваеш, -вае, -ваюць
папалавіць разл., зак., па-

палаўліб, папалбвіш,-віць,

-вім, -віце, -вяць і папа-

лбўліваць

папалазіць і папалажваць
-ажу,
адпаведна
зак,
“дзіш, -дзіць, -азяць; -аю,

-асш, -ае, -аюць
папалём прые?.
папаламаць

паламлю,

разм.,

зак.,

па-

папалбміш,

-міць, -мім, -міце, -мяць і

пападбмваць, папалбмліваць
зак.,
папаласкацца разхм.,
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папалаекаць

папапрасіці

аа

папалдпапалаіцчуся,
[сься], -чацца,
шчашся
-чамся, -чацеся, -чуцца
папаласкаць зак., папалашчў, папалёшчаш, -ча,
ам, -чаце, -чуць
пападёжваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папаляжаць
папалепы
разхм., зак.,
папалёчвацца
гаюся, -асшся [сься], -асцца, -зіюцца, часцей папалячыцца

папалёчваць раз.м., зак., -аю,
“аеш, -ае,

-аюць,

часцей

папалячіыць
папалётаць і папалётваць
зак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -ваю, -ваеш,
“вае, -ваюць, часцей папалятаць

папаліваць зак., -ёю, -аёеш,
-4е, -4юць
папаліраваць зак., -рўю,
-рўеш, “рўе, -рўюць
(па спальваць)
папаліць
зак, папалю, папаліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць

папаліць (многа

ці доўга

ліць) разм., зак., -дью,
-льбш, -льб, зльём, -льяцё,
-льюць і -лію, -ліёш, -ліё,
-ліём, -ліяцё, -ліюць
папалічыць і папалічваць

[сься], -чыцца, -чымся,
-чыцсся, -чацца і папалёч-

вацца
папалячыць разх., зак., папамячу, папалёчыш, -чыць,
“чым, -чыце, -чаць і папалёчваць
папамакёць разхм., зак. /-4ю,
-йсш, -ас, -фюць і папа.
мбкнуць
папамалаціць і папамалбч-

ваць разм., зак., адпавед-

на папамалачу, папамалб-

ціш,

-ціць,

-цяць;
-аюць

-аю,

-цім,

-ціце,

-асш,

-ае,

папамалявёць ў папамалёўваць разм., зак., адпаведна -люю, -люсш, -ліе,
-лююць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць
папамаршыраваць
зак.,

рую,

-рўюць

разу,

-руеш,

-рўе,

папаматаць разл., зак., -4ю,
-деш, -ае, -йюць і папамбтваць

папамахаць і папамахваць
разм., зак., адпаведна -аю,
-беш, -ае, -йюць; -ваю,
-ваеш, -вае, -ваюць
папамачыцьразм., зак., -чу,

папамбчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць і папамбчваць

разм., зак., адпаведна па-

папамёраць разм., зак., -аю,

-чым, -чыце, -чаць; -аю,
-аеш, -ае, “аюць
папалбмліваць,
папалбм-

папамёрзнуць разх., зак.,
-ну, -неш [зьне], -не,
“нуць; папамёрз, -мёрзла
папамёсці
[сьці]
разм.
зак., -мяту, -мяцёш, -мя-

палічу, папалічыш, -чыць,

ваць разм., зак., для абодвух -аю, -аешпі, -ае, -аюць,
часцей папаламаць
папалбўліваць разм., зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папалавіць
папалбханы
папалбхацца зак.,

-аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца
папалбхаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
папалбць зак., папалю, папблеш, -ле, -лем, -леце,
-люць
папапўднаваць захк., -ную,
міуеш, -пуе, -нуюць
папаляваць зак., -люю, -люеш, -лібе, -тоюць

папаляжаёць

разм.,

зак.,

ЗЕў, “ЖЫШ, -КЫцЦЬ, -ніЫм,
папалежыцё, папаляжаць
і папалёя:ваць

папаляскаць і папаляскваць
зак., адпаведна, -аю, -аеш,

-ас, -аюць; -ваю, -ваеш,
-вае, -ваюць
папалятаць разм., зак., -аю,
-асш, -4е, “аюць ў папалётаць, папалётваць
палаляўнічаму
папалячицца разл., зак.,
папалячўся, папалёчышся

-аеш, -ае, -аюць

цё, -мяцём, -мецяцё, -мя-

туць і папамятаць
папамёшваць (да мяшаць)
разм., зак., -аю, -аеш,-зе,
-аюць,

часцей

папамя-

шаць
папамёшваць (да мясіць)
разм., ак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць, часцей папамясіць
папамлёць разх., зак., -бі9,
-ёсш, -ёе, -ёюць
папамбкнуць разм.,
зак.,
“пу, -пеш, -пе, -нуць і папамакаць
панамбтваць разм., зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папаматёць
папамбчваць разхм.,
зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папамачійць
папампаваць захк., -пузю, -аўеш, -пуе, -іўюць
папамўчыцца і папамўчвацца

разм.,

зак.,

адпа-

ведна -чуся, -чышся [сь-

ся], -чыцца, -чацца; -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
папамўчыць і чапамўчваць
разм., зак., адпаведна -чу,

“чыш, -чыць, -чаць; -аю,
“асш, -ас, -аюць
папамуштравёць і папаму-

штрбўваць: разу., зак., ад-

паведна -рую, -руешрўе,
-руўюць; -аю, “аеш, ас,
-аюць
папамыць
ёі папамывёць
разм, зак,
адпаведна
“о, -йсш, -ме. -оць;

-4ю, -асш, -йе, -фюць

папамясіць разх., зак., папамяшу,
папамёсіш,
-сіць, -сім, -сіце, -сяць

папамёшваць

папамятаць

(да

ёі

месці)

разм., зак., -4ю, -аеш, -,
-Аюць, часцей папамёсці
папамяшаць (да мяшаць)
разм., зак., -йю, -асш, -ае,
“ёюць. ў папамёшваць

папанаваць разл. зак., -пўю,
“нўеш, -нуе, -нўюць
папанасіць і папанбшваць

разм., зак., папанашу, папанбсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць; -аю, -аеш, -ае.
-аюць

па-панску прысл.
папёнстваваць зак., папёнствую, -уеш,-уе, “уюць
папаныраць разм., зак., -4ю,
-ёеш, -ёе, -дюць
папаняньчыцца разх., зак.,
-чуся,
-чышся
[сься],

-тыцца, -чацца
папаняньчыць разм., зак.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
папапёевіць [сьві] і папапёсваць разх., зак., адпаведна -су, -сёш, -сё, -сём,

-сяцё, -еўць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць

папапёць разхм., зак., -цяю,
-дяёш, -іяё, -пяём, -псяцё,
-пяюць і папапяваць, папаспяваць

папапівёць разл., зак., -Аю,
-йеш, -49, -дюць, часцей
папапіць
папапісаць разх., зак., папапішў, папапішаш, -ша,

-шам, -шаце, -пуць
папапіць зак., -п'ю, -тёш,
-п'ём, агяцё, агідць і папапіваць

папаплёваць разм., зак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
папаплёакаць і папаплакваць разх., зак., аднавед-

па папаплёчу, -чаш, -ча,

-чуць; -аю, -аеш, -ас,
аюць,
папапбўзаць і папапоўзваць
разм., зак., для абодвух:
-агю, -аеш, -ае, -аюць

папапрасіць

і

папапрбт-

ваць разх., 8ак., адпавед-

на папапрашу, папапро-сім, -сіце,
сіш, -сіць,
-сяць; -аю, -асш, -ас, аюць
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папапраеці
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прадваць разм., зак., аб,
ш
ё
з
д
,
у
д
а
р
п
а
п
а
п
а
н
д
паве

-аю, -асш, -ае, .
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папарасказваць раза, зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
папаратнікавы

папаратнікавыя бат., наз.
папараўці разм., зак., цапа-

раву, -вёш, -вё, -вём, -вя-

цё, -вуць

папарахнёць разм., зак., -ёбе,

-ёюць
папарацепадббны

папарацспадббныя бат., наз.

папараці бат., -цей
папараць бат., ццю [цьцю],
-цей

папарваць разм., зак., -вУ,
-вёш, -вё, -вём, -вяцё,
-вуць і папарывёць
папаржаць разм., зак., -жу,
-яідш, -269, знбм, -жацё,
-ЕўЦЬ
папарна прысл.
папарніца разл., с.-г., -цы
папарны с.-г. і папаравы
папарббліваць разм., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць, часцей папарабіць
папарбцца зак., (пра многае: -- параспорвацца)

-руцца;

(у

руць, ску
па-партугаль
прысл.

па-партыішаму прысл.
папарушиць (пра
снег)
зак., папарўшыць
папарывёны
папарывацца зак., -асцда,
-аюцца
рваць)

разм., зак., -дю, -аеш, -ае,
-бюць, часцей напарваць
папарывёць
(да
рыць)
разм., зак., -4е, -аюць,
часцей папариць
папарыцца

“рышся

“рацца

зак,

[сься],

-руся,

-рыцца,

зак., -яюся, -яёшся, [сься],

папасбльваць разхм., Зак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць, часцей папасаліць
папаспаць разм., зак., -алю,
-гпіш [сьпі], -піць, -пім,

папае -су, -се
папасаліць разм., зак., папасаліб, папасбліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць і папасбльваць

-піцё, пяць
папаспявёць [сьпя] (да спя-

і папасвар-

папастагпў, папастдбгнеш,
-пе, -нем, -неце, -пуць
папастарацца разх., зак.,
(сься],
-ёешся
-дюся,

вацца разл., зак., адпавед-

на папасварўся, папасвйрышся [сься], -рыцца, -рымея, -рыцеся, -рацца; -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца
папасвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,
папёсваць разм.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
папасвістаць і папасвістваць
[сьві] разм., зак., адпаведна папасвішчу, папасвішчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; -аю, -аепі, -ае,
гаюць
зак.,
[сьві]
папасвіцца
-сёцца, -сўцца і -віцца,
-вяцца
папёсвіць [сьві] зак., папаеў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць і папасу, папёсвіш [сьві], -віць, -вім,

,

(да

гябцца, -яёмся, папасмеяцбся, папцасмяюцца і папасмёй вацца

папасварыцца

папарбць зак., папару, папбраш, -ра, -рам, -раце,

папарываць

,
м.
зж
ра
)
ь
ц
ы
р
а
д
(
ь
ц
и
р
а
пап
зак., -ые, -ыюць і папарываць
ь
ац
зв
рэ
па
па
і
ь
ц
а
з
э
р
а
п
а
п
адпаведна
зак.,
разм.
-Зна,
-Зкаш,
-бжу,
-бжуць; -аю, -асш, -ае,

папасвайне [ньпе] -ші

чым-небудзь) разм., -рўся, папбрашся
[сься],
-“рацца, -рамся, -рацеся,

“руцца

папаемяйцца [сьмя] разм.,

гаюць

-біць, -бім, -біце, -бяць і
папаробліваць
а
п
й
е
ц
с
а
ч
.,
-г
с.
ы
в
а
р
папа
:
париы
папарадкаванцы [тк]
зак.,
папарйдкаваць [тк]

-кую, -куеш, -куе, -куюць
папараны

папарыць зак., -ру, “рыш,
зрыць, -раць

гдзё, -дзём, -дзяцёа,юц-ьдуць;

папбрацца,

папасячы

-віце, -вяць і папасціць

папасёджваць разхм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папасядзёць

папасёяць

і

папасёйваць

разл., зак., адпаведна -бю,

-беш, -ёе, -ёюць; -аю,
-аеш, -ас, -аюць
папаска папасцы, -сак
папаскакаць і папаекакваць
разм., зак., папаскачу, папаскачаш,-ча, -чам, -чаце,
-чуць; -аю, -асш,
-ае,
-аюць
папаскладаны
папаскрэбці [пц] ё папаскрэбваць зак., адпаведна

ваць) разм., зак. -ёю,
-беш, -ёе, -йюць і папа-

пёць
папастагнаць

разм.,

зак.,

-аецца, -дюцца
папастайць і папастбйваць
разм., зак., адпаведна -аю,
“аіш [айі], -аіць, -аім, -аіцё, -аяць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць
-яю,
зак.,
папастралйць
-ясш, -яс, -Яюць і папастрэльваць
папастругёць і папаструг-

ваць разм., зак., адпавед-

на -ёю, -4еш, -а4е, -4юць;
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папастрыгёць і папастрыгчы [хч] разл, зак., адпаведна -аю, -асш, -ёе,
юць: -ыгў, -ЫжЭш, -ыяеЭ,
гыкбм, -ыжацё, -ыгўць
папастрэльваць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папастраляць

папастўкаць і папастўкваць
разм.,

абодвух

зак., для

-аю, -асш, -ае, -аюць
папасці [сьці] зак., пападу,

“дзёш, “дзё, -дзём, -дзяцё,

-дўць

папасціся [сьці]

падўся,

зак., па-

-дзёшся

[сься],

гдзёцца, -дзёмся, -дзядёся, -дўцца
папёсціць [сьці] раза, зак.,
папёшчу, папасціш [сь-

ці], -цім, -ціце, -цяць, час-

цей папёсвіць
папасціць [сьці] зак., папа[сьці],
шчу, папбсціш

“ціць, -цім, -ціце, -цяць

папаскрабў, -бёш, -бе,
-бём, -бяцё, -буць; -аю,
-асш, -ае, -асм, -аеце,
-аюць
папасёўдзіць разм, зак.,

папасылёць зак., -4ю, -асш,
-4е, аюць
папасынкавёць зак., -кую,
-кўеш, -куе, -кўсм, -кў-

гджу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

зак.,
папасядзёць разм.,
здкў, -дзіш, -дзіць, -дзім,
папаседзіцё, папасядзяць
і папасёджваць

папасмёйвацца [сьме] разм.,
зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца, часцей папасмяйяцца
папасмяшіць [сьмя] разм.,
зак., папасмяшу, папасмёшыш, -шыць, -шых,

-шыце, -шаць

еце, -кўюць

папасякаць
напасячи “ў
разм., зак., адпаведна -ся-

ку, -сячэш, -сячэ, -сячом,
-4ю,
-сякўць;
-ссчацё,
еш, -ае, -йюць
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папатачыць

паперакопвацы

ЬЬ

папатачыць і папатбчваць

разм., зак., адпаведна папатачу,
папаточыш,

“чыць, -чым, -чыце, -чаць;
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папатрапаць і папатрэпваць
разхм., зак., адпаведна па-

патраплю, папатрэплеш,
-де, -лем, -леце, -люць;
-аю, -асш, -ае, -аюць
папатрубіць разм., зак., папатрублю,
папатрубіш,
-біць, -бім, -біце, -бяць
папатрэсці [сьці] ё папа-

трэсваць,
папатрасёць
разм., зак., адпаведна папатрасу, -сёш, -сё, -сём,
-сяцё, -еуць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -ёю, -аеш, -4е,

-Аюць
папатрэсціся

[сьці] разм.,
зак., папатрасўся, -сёшся,
[сься], -сёцца,
-сёмся,

-сяцёся, -сўпца

папаўднёвы
папаўдні прысл.
папаўзці [сьці] зак., -зў,
-зём, -зяцё,
-зёш, -зё,
-зўць

папаўнёлы
папаўнённе

[ньне]

-нні,

-пняў

папаўнёць зак., -ёю, -беш,
-ёе, -ёюць
папаўняцца незак., -яецца,
-яюцца

папаўняць

незак.,

-Яю,

-яеш, -яе, “яюць
папёха -асе, -ах
папахавацца разм.,
зак.,
“юся,
-ешся
[сься],
-аецца, -ёюцца і папахбўвацца
папахаваць разл., зак., -4ю,
-аАеш, -4е, -аюць і папахбўваць
папахадзіць раз.м., зак., папахаджў,
папаходзіш,
-дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
і папахбджваць
папахварэць разл., зак., -5ю,
-Зеш, -зе, -бюць і папахвбрваць
папёхваць хезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
папахвбрваць

разм.,

зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папахварёць
папахбджваць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей папахадзіць

папахбўвацца разл., зак,
[сься],
-аешся
-аюся,
“аецца, -аюцца, часцей па-

пахавацца
зак.,
папахбўваць разм.,
“аю, -асш, -ае, -аюць, часцей панахаваць

папацёць згак.,
-ёе, -бёюць

-бю,

-беш,

папацёмку прысл. і папбцемку
18 Зак. 1505

папацягёцца разм.,
зак.,
-дюся,
-сшся
[сься],
-аецца, -дюцца
папацягаць і папацягваць
разм., зак., адпаведна -дю,
геш, -ае, Хюць: -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папацярпсць разм,
зак.,
“пяю, піш, -піць, -пім, папацерціцё, папацярпяць

папачакаць разх., зак, -аю,
-аеш, -4е, “аюць
папачасёць разх., зак., папачашу, папачэшаш, “ша,
-шам, -шаце, -шуць і папачэсваць

пёпачны
папачўхацца і папачухвацца разм., зЗак.,

для

або-

двух -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
папачухаць і папачухваць
разм., зак., для

абодвух

-аю, -асш, -ае, -аюць
папачысціць [сьці] разм.,
зак., -ышчу, -ысціш [сьці], -ысціць, -ысцяць і

папачышчаць
папачытаць і папачытваць
разм., зак., адпаведна -аю,
-деш, -ае, -4юць; гаю,
-аеш, -ае, -аюць
папачышчаць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -4юць, часцей папачысціць
папач5еваць разлм., зак., -аю,
“аеш, -ае,

-аюць,

часцей

папачасаць
папашаравёць і папашарбў-

папераварбчваны
папераварбчвацца
разм.,
зак., -асцца, -аемся, -асцеся, аюцца
папераварбчваць зах, -аю,
-асш, -ае, “аюць
папераварушваць зак., -аю,
“аеш, -ае, аюць
папераводзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -Дзяць
паперавбзіць зак,
-бліу,
-бзіш, -бзіць, -бзяць
паперавбрваць зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
паперавыкбиваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паперавязваны
паперавязвацца зак., -аюся,

-аешся
[сься], -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца.
паперавязваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
паперагапяць
зак.,
-яю,
-яеш, -яе, -Яюць
паперагарваць

і паперага-

раць зак., адпаведна -ае,

-аюць; -ёе, -Аюць
паперагарбджвапы
паперагарбджваць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

паператніваць
-аюць

зак.,

-49,

паперагбртваны
паперагбртваць ак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папераграбаць рагм., зак.,
-4ю, -аеш, -ёе, -ёюць
паперагрызаць зак., -а4ю,
-деш, -йе, -4юць

ваць разм., зак., адпавед-

папёрад разм., прысл.

на -рую, -руеш, -руе, -руюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць

папераджальпаець

папашукаць і папашўкваць
разм., зак., адпаведна -ёю,

-ёсш, -йе, -бюць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
папашыць і папашываць
разм.,
зак,
адпаведна
-впо, -ыеш, -ые, -ыюць,;
-аю, -йеш, -йе, -4юць
папаядёць разм., зак., -4ю,
-деш, -ае, -аюць, часцей
папаёсці
папайяны
папаяць зак., -Яю, -Яеш, -яе,
-Яюць
пап'ё-машб н., нескл.

папёра -ры,-р
папераапранёцца зах., -бец-

ца, -4емся, -бецеся, -ёюцца
папераапранёць зак., -4ю,
-аеш, -йе, -4юць

паперабіваць разм., зак.,
-4ю, -беш, -йе, -4юць
паперабірацца разм., зак.,
[сься],
-дюся, -асшся
-децца, -4юцца

паперабіраць

разлм.,

-4ю, -аеш, -4е, -4юць

зак.,

паперавалакаць разл., зак.,
-410, -бсш, -4е, -фюць

зак.,

[сьць]

“цю

папераджальны
папераджаць незак,

-аю,

-беш, -ёе, -йАюць, часцей
папярэджваць

папёрадзе прысл., прыназ.
паперажываць разм, зак,
-4ю, -аеш, -8е, -аюць
паперайначваны раз».
разм.,
паперайначвацца
зак., -асцца, -аюцца
паперайначваць разм., зак.,
--аю, -аеш, -ае, аюць о
паперакідапы ў

паперакід-

ваны
,
паперакідёцца зак., -аецца,
;

-бюцца

паперакідйць і паперакідваць зак., абпаведна -дю,

-беш, -йе, “4юць: -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паперакладацы ё паперакладвапы:

паперакладаць

і

папера-

кладваць зак., адпаведна

-б10, -йсш, -ае, -4юць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
паперакладаць (перакласці
з адной мовы на другіую)
зак., -41ю, -бсш, -йс, -аюць
паперакбпвапы

паплечніца
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папсракопваць

-аю,

паперакбпваць зак,
гасш, -ае, “аюць
папсракбшваны
паперакбшвацца зак., -аецца, -аюцца
зак., -аю,
паперакбшваць

-асш, “ае. -аюць
паперакрбйваны
ю,
-а
,
к.
за
ь
ц
а
в
й
б
р
к
а
р
е
п
па
-аеш, -ае, -аюць
паперакрўчваны
ец
-а
,
к.
за
а
ц
ц
а
в
ч
ў
р
к
а
р
е
п
а
п
ца, -аюдца
паперакрўчваць зак. -аю,
-авш, -ае, “аюць
паперакрывапы
паперакрываць разм. зак,
-4ю, -беш, -йе, -аюць
[сьлі]

паперакрёеліваць

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

паперакўльваць

-аеш, -ае, “аюць

зак., -аю,

паперакуеваны
паперакўсваць

зак.,
-асш, -ае, -аюць

папералазіць

зак.,

-аю,

-ажу,

-дзіш, -ёзіць, -ёзяць

папералбмліваць і папераабмваць для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць

-ёю,
зак.,
папералятаць
-беш, -йе, -аем, -беце,
гаюць

паперамённа прысл.
паперамённы
папераніцоўвацы
папераніцбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
зак., -бшу,
паперанбсіць
-бсіш, -бсіць, -бсяць

паперапальваны
паперапальваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,
паперапаўзаёць
-аеш, -ае, -аюць
паперапісвапы
зак.,
паперапіеваць
-аеш, -ае, -аюць
папераплываёць зак.,
-4еш, -йе, -4юць
папераплятаны

паперасўшваць зак.,
гаеш, -ае, -аюць
паперасхбвішча чы,
-чаў
зак,
паперасыхёць
-4юць

папіліт мед., -іту. -іце

-аю,
,
-ч і
,
“ёе,

папілбма мед., -ме, -м
папільбтка -тцы [цц], -так

папільнаваць

паператрымальпік -ка, -ку,
-каў
,
папераціраны
паперацірацца зак., -бецца,
,
-бюцца
Ю,
-А
к,
за
.
ь
ц
а
р
і
ц
а
р
е
п
па
-аеш, -ёе, “ёюць
,
паперацісканы
-аю,
папераціскаць зак,
-деш, -ае, “аюць
паперацягваны
паперацятваць захк., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
паперачатваны
зак.

паперачытваць

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
,
паперашывёны
-ёю,
паперашывёць зак,
-4еш, -4е, -йюць
папёрка -рцы, -рак
папёрпік (рабочы папяровай фабрыкі) разм., -ка,
“ку, -каў

папёрня уст., -рні, -рапь

ёі

;
няў
папёрці разм., зак., папру,
“рэш, -рэ, -рбм, -рацё,
“руць; папёр, пацёрла, -лі
папёрціея разм., зак. па-

[сься],
прўся, -рэшся
“рэцца, “ромея, -рацёся,
-рўцца; папёрся, папёрлася, -ліся
папёрчаны
папёрчына разм., -пе, -н
папёрчыць захк., -чу, “чыш,

-чыць, -чаць
па-пёршае пабочн. сл.
папёставацца разм., зак.,
папёстуюся, -уешся [сь-

-4ю,

панераплятаць зак, -4ю,
-аеш, -ёе, “ёюць
пацерарабайць рагм., зак.,
-яю, -Ясш, -Яе, -Яюць
папераразёны і паперарэзваны
папераразёць ё паперарэз-

ваць зак., адпаведна -Аю,

-бсш, -4е, -4юць; -аю, -аеш,
-аё, -аюць

паперарэзальны спеў.

паперарэзванычасуей папераразйны
паперасаджваны
паперасаджваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
папераступаць зак.,
-ё10,
-беш, -4е, “аюць
папераеўшвацы
папераеўшвацца захк., -аецца, -аюцца

ся], зуецца, -уюцца
зак.,
[сьці]
папёсціцца
-ёшчуся, “бсцішся, (сьці:
сься], -ёсціцца, “ёсцяцца

папёсціць [сьці] зак., -ёшчу, -ёсціш: [сьці], «сціць,

-ёсцяць

-пяю, -пяёш,
-пяё, -пяём, -псяцё, -пя-

папёць зак.,
юць

папёчаны
папіваць разм., пезак., -Аю,
-беш, -ае, аюць

папізм паліт., -му, -ме

напікйнне
ашяў

[пьпе]

папікаць зак,
-ае, -бюць

-4ю,

-ипі,
-асш,

-иўю,

зак.,

-аўеш, гаўе, юць
папіралёгія -і [ійі]
папіруе (матэрыял) -су, -се;

(помнію, пісьменнасці) -са,

-се, -гаў
папірусавы
папіруены
папісаць зак. папішу, папішаш, -ша, -шам, -шаце,
-шуць
папісваць разм, незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
папіскванше [цьшс] -ппі,
-нпяў
-аю,
незак,
папіскваць
-аеш, -ае, -аюць

папіст паліт, -ста, -сце
[сьце], гстаў
папістка паліт., тцы [с'ц],

-так
папісцкі
папіхённе
-нняў
папіхацца

-ёюся,

-ші,

[ньне]

незак.,

(чым)

[сься],

-аешся

-бецца, -аюцца
папіхёць незак., -4ю, -асш,

-4е, -йюць
папіхёч разл., -ча, -чу, -чбў
папіхіч разх., -ча, -чу, “чаў
папіць зак., -п'Ю, аг бш, -п'ё,

-ём, аг'яцё, -гюць
папішчёць зак., -чў, -чыш,
ыць, -чым, -чыцё, -чаць
па-піянёрску прысл.
папка -пцы, -пак
паплйваць зак., -аю, -асш,
“ае, -аюць
паплавёц паплаўцй, -цы,

доў

-ку,
паплавбк паплаўка,
“коў ў плавбк
паплакацца разх., зак., па-

плёчуся, -чашся

[сься],

“чацца, -чуцца

паплёкаць зак., паплачу,
-дчаш, -ача, -ачуць
па-пластунску прыс.

паплаўкдвы
паплаўнічы гіст., наз.
паплаўны

паплаціцца зак., паплачуся,

паплёцішся [сься], -ціц-

-цімся, -ціцеся, -цяц-

ца
паплёсці [сьці] зак., папляту, папляцёш,

-цё,

-цём,

паплецяцё, -лятуць

паплёсціся [сьці] зак., (пра

папікиўць зак., гаў, -пёш,
-нё, -нём, -пяцб, -пуць

чалавека) -лятўся, -ляцёшся [сься], -ляцёцца,
-ляцёмся, -лецяцёся, -ля-

папіла меб., -де, зл
папілаваны

цёцца, -пятуцца

папілаваць зак., -аўю, -дўсш, -дуе, -аўюць
папілікаць разл., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

туцца; (пра расліны) -пя-

папаёцепы

паплёціна -нес, -п
паплёчнік -ка, -ку, -каў
паплёчніца -цы, -ц

паплёекацца
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папранякаць
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паплёскацца

разм.,

ак.,

-аюся,

-аешся

[сься],

-асцца,

-аюцца,

часцей

папліхацца

паплёскаць разхм., зак., -аю,
-аеш, -ае,

-аюць,

часцей

паплхаць
паплёскваць разм., незак.,
гаю, -асш, -ас, -аюць
панлёт -ёту, -ёце

паплёўваць разл., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
паплін тэкст., -пу, -не
паплінавы
паплысці і паплыць зак,
для

абодвух

-вёш,
-вуць

-вб,

паплыву,

-вём,

-вяце,

паплытчэць [чч] зак., -Эе,
юць
папліюхацца
зак.,
-аешся
[сься],

-аюся,
-аецца,

-аюцца і паплёскацца
паплюхаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і паплёскаць
паплідхваць
хезак.,
-аю,

-агш, -ае, -аюць
папаляваць разм., зак., паплюю, -юёш, -юё, -юём,
-юяцё, -оюць
паплявузгаць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папляжыць разл., зак., -жу,

-ыш, -кыць, -жаць
папляміць разл., зак., -млю,
“міш, -міць, -мяць
папляскаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

папляскёць разх., зак., папляшчў, паплёшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
папайекванне [пьпе] разм,
-пні, “нняў

папляекваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папляткарыць

зак.,

“РУ,

“рыш, -рыць, -раць
папнўцца разл., зак., -пўся,
лёшся [сься], -пёцца,
-“іёмся, -пяцёся, -аўцца
папбвіч разл., -ча, -чу, -чаў
папбены
папбійваць разм.,
незак.,

-аю, -аёш, -ае, -аюць
папбйка разх., -бйцы, -бек
папблаты
па-пбльску прысл.
папбмниіць разл., зак., лю,
“піш, -піць, -няць

папбмеціцца

[сьці]

раза,

зак., папдбмшчуся, папбмсцішся [сьцісься], -ціцца,
“цяцца

папбркацца разл., зак., -аюся, “аешся [сься], -аецца,
-аюцца
папбркаць разм., зак., -аю,
“асі, -ас, -аюць
папбў
папоўзаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
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палбўпа разм., -бўне, -бўпаў
папбўначы прысл.
папбўнены
папбўніцца

зак.,

-ніцца,

“пяцца
папоўпіцы разм., прысл.
папоўніць зак., -цю, -піш,
“иць, пяць
папбўскі разм.
паибўства разм., -во

папёўшчына -не
папбцемку прысл., часцей
папацёмку

папрабавацы і папрббаваны
папрабаваць зак. , “бўю, -бу-

еш, -бўе, -бўюць ў папрб-

баваць
папрабівацца зак., -асцца,
-аемся, -аецеся, “аюцца

папрабіваць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць

паправальвацца зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
паправачны
паправённе [ньне] пайіт.,
“нні

паправёць зак., -ёю, -веш,
“бе, -бюць
паправіцца зак., -аўлюся,
-ёвішся [сься], -ёвіцца,
-ёвяцца
паправіць зак., -ёўлю, -авіш,
-авіць, -4вяць

папраганяць зак., -яю, -яеш,
зак., -бепда,

папрагінпаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць

папрагнівацьзак., -4е, -йюць
папрагрызапы
папрагрызаць зак. -4ю,
-аеш, -йе, -4юць
папрагўльваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папрадавапы
папрадаваць зак., -даю, -даёш, -даё, -даюць

па-прадажпіцку прысл.
папрадзёўбвапы
папрадзёўбваць зак.,

-аю,

-аеш, -ае, “аюць

папрадзірапы

папрадзірацца зак. -аецца,
-демся, -4ецсся, -4юцца
папрадзіраць зак,
-4ю,
-деш, -4с, “4юць
папрадуха уст., -усе, -ух
папражаны
-4ю,
зак.,
папражынйць

-дст, -4е, -4юць
папражыцца зак., -жыцца,

экацца
папражыць зак., -ку, -кыш,
-кыць, -жаць
папракалўпваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папракаць пезак., -4ю, -деш,
-4е, -йюць

папракбаваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
папракбнвапа

папракопваць
зак,
-асш, -ас, аюць
папракрўчваны
папракручваць зак.,,
-асш, -ае, -аюць
папрактыкавацца зак.,
юся, -кўсшся [сься],

ецца, -куюцца

папрабіваны

-яе, -яюць
папрагінаёцца
-Аюцца

папракіеаць раз, зак., -йе :
-аюць
папракиўць зак., яў, .-цёш,
-нё, -нём, пяце, -Іўць
папракбаваны
папракблвацца зак., -асцца,
“аюцца

-аю,
-аю,

-кў-ку-

папракудзіць разм., зак.,
“дку, -дзіш, -дзіць, -дзяць

папракўсваны
папракўсваць
зак,
-аеш,-ас, -аюць

-аю,

па-пралетарску прысл.
папралбмліваны і папралбмваны
папралбмлівацца і папраломвацца зак., для абодвух -аецца, гаюцца

папралбмліваць і папралбмваць зак., для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць
папрамакаць зак., -ёе, -аем,
-деце, -дюць
па-прамбўніцку

разхм.,

прысл.
папрамбчваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрамывёны
зак.,
-4ю,
папрамываць
“аеш, -4е, -4юць
папрападаць зак., -ае, -4юць;
-дем, -ёсце, -аюць
папрапёльваны
папрапёльваць зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
зак.,
разм.,
папрапіваць
-4ю, -4еш, -ёе, -4юць,

папрапіхёапы і папрапіхва.
ны
папрапіхацца і папрапіхадпаведна
вацца зак,
гаецца, -йюцца;

-аецца,

-аюцца.
папрапіхацьі папрапіхваць
зак., адпаведна -аю, -аеш,

“де, “дзоць: -аю, -аеш, -ае,
-аюць
папрапіхваны часуей папрапіхапы
папрапблваны
зак, -аю,
папранблваць
-асш, -ас, “аюць
папрапбрваны раз».
папрапбрваць разм. зак.,
гаю, -аеш, -ас, -аюць
папрапусканы
-дю,
зак,
папрапускёць
-аеш, -4е, -бюць
папрапякіны
-дю,
папрапякёць. зак.,
-деш, -49, -4юць

532

папраразаны
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а
р
п
а
п
гаюць

па- прарбчы прысл.
папрарбшчваць зак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

папрарываны

папрарывацца зак., -аецца,

-аюцца
,
ш
с
а
,
ю
4
,
к.
ь
за
ц
ё
в
ы
р
а
р
п
а
п
-йе, -ёюць

папрарэзваны часцей папраразацы

папрарэзвацца зак., -аецца,
-аюцца, часцей папраразацца

папрарэзваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей папраразаць
папрасавёаны
папрасавацьразл, зак., папрасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
папрасвідроўваны [сьві]
[сьві]
папрасвідрбоўваць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
папрасёджваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
лапрасёйваны часцей папрасяваны
папрасёйвацца зак., -аецца,

-аюцца, часуей папраея-

вацца

папрасёйваць
-асш, -ае,

зак.,

-аюць,

-аю,
часцей

папраеяваць
папрасіцца зак., папрашўся, папрбсішся [сься],
“сіцца,

-сяцца

папрыгажэць

-сімся,

-сіцеся,

папрасіць зак. папрашу,
папрбсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць
папраскрабаны і
скрэбваны
папраскрабацца і
скрэбвацца

папра-

папраразм., зак.,

адпаведна -аецца, гаюцца:

-аецца, -аюцца
і
папраскрабаць

папра-

скрэбваць зак., адпаведна
-дю, -аеш, -ае, -4юць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
папраскрэбвапы часцей папраскрабацы
папрасбўвапы
папрасбўвацца зах., -аецца,
“аюцца.
пакрасбўваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
папраставаць разх., зак.,
папрастўю,
-ўеш,
-ўе,
-ўюць
папрастариёць зак.,
-ёе,
-бюць
папрастарэкаваць
разм.,
зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць

зпеваж.,
папрашайка
агульн, м. ДМ -айку,
Т -айкам, ж. ДМ -айцы,

папрастрэльваны
папрастрэльваць зак. -аю,
-аеш, -ае, “аюць
ц
е
а
,
х.
а
за
ц
ц
а
в
ж
д
ў
т
с
а
р
п
па
ца, -асмся, -аецеся, -аюцца
папрастўджваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрасцёць сьце] разм.

цё, -дўць

папрасыхаць разм., зак.,
-4е, -бюць
папрасяваны і папрасёйвапы

папрббаваць зак., -бую, -буеш, -буе, буюць і папрабаваць
паярбк -ку, -каў

-аецца,

па-прбсетаму прысл.
папрбсту прысл.
папрбшаны
папруга -ўзе, -ўг
папруйіка [шк] -кцы [шц],

-дюцца і папрасёйвацца
папрасявАць зак., -аю,-ёеш,
-ве, -аюцьі папрасёйваць
папрасяканы
папрасякёць (да сячы) зак.,
-дю, -4еш, -бе, -ёюць
зак., -аю,
папратбптваць
-аеш, -ае, аюць
папратбчваць (пра чарвей і

зкак

папрўжиы
папруцянёць разм,
-бе, -ёюць
папрыбаўляць “вак.
-Яеш, -яе, -Яюць
папрыбіваны

інш.) зак., -ае, -аюць

папратухёць зак., -ае, аюць
папраўдзе разм., прыся.
папраўка -аўцы, -ёвак
папраўлены
папраўайны
папраўляцца незак., -Яюся,
-Ясшся [сься], "яецца,

папрыбіваць зак., -4ю, -аеш,

-ёе, -бюць
папрыбірапы
папрыбірацца
-4ецца,

“аюцца.

це, -бюць

папрывалакацца разм., зак»
-децца, -бемся, -аецёся,
-аюцца

папрывалакаць разм., зак,
-4ю, -4сш, -ае, -аюць
папрывёльваны

зак.,

“віцца, -івяцца
папраціраны
папрацірацца зак, -аецца,

папрывальваць

папрацякёць

-4с, “ёюць

-аю,

зак.,

-аю,

разм.,

зак.,

папрачынацца зак., -аемся,

-дедсся, -дюцца

папрачитваны
папрачытваць

зак.,

-асш,-ае, -аюць

“аю,

.

папрачышчаны
папрачышчацца зак., -аец-

ца, -фюцца

папрачышчаць

зак,

-аеш, -ас, “4юць

-аю,

папрывобдзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

папраціраць зак., -йю, -йеш,

-асп, -ас, -аюць

зак.,

-асш, -ас, -аюць

-аюцца

папрацягваць

-аецеся,

-демся,

папрыбудоўваны
папрыбудбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрыбягаць зак., -4ем, -49-

[сься],

-де, -йюць
папрацэджваць зак.,
-аеш, -ае, -аюць

разм. зак,

зак.,
папрыбіраць разм.,
-4ю, -асш, -ае, -аюць

папраўшчыца -ды, -ц
-джу,
папрахбдзіць зак,
-дзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
папрацаваць зак., -цую, -цўсш, -ууе, -цуюць

Аўлюся, -івітся

-Яю,

-бюцца

кегак., -яю,
папраўляць
-Яеш, -яе, -Яюць
папраўны
папраўча-працёўны
папрёўчы
папраўшчык -ка, -ку, -каў

разх.,

зак,

папрыбівацца зак., -ёсцца,

-яюцда

папрацівіцца

ли.

Р -аек
папрашайніцтва -ве
[льпе]
папрашайнічанне
міні
папрашайнічаць кезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
папраядёны
папраядёць зак., -8ю, -аеш,
-4е, -аюць
папрёбаваны і папрабавёны

зак., -6ю, гёеш, -ёе, -ёюць
папраеці [сьці] зак., папрадў, -дзёш, гдзе, -дзём, -дзя-

папрасявацца зак.,

і -айкаю,

Т -айкай

-4ю,

быў,
зак.,
папрывбзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць
папрывбрваны
гаю,
зак.,
папрывбрваць
“аеш, -ае, -аюць
папрывўчваны

папрывучваць і папрывучаць зак., адпаведна -аю,
-4ю,
-асш, -ас, -аюць;
-асш, -4е, -4юць
папрывыкаць зак., -йе, -дем,

-аеце, -ёюць
папрывязваны
папрывязваць
зак.
-асш, -ае, -аюць
папрыгажбць
зак.,
-беш, -Эе, -Зюць
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папрышываць
А...

папрыгапяты

папрыганйны

-аю,

папрыганйць.

зак.,

-яю,

гясш, -Яе, -Яюць
папрыгарваць і папрыгараць адпаведна -ае, гаюць;

-4е, -4юць
папрыгіпаны

папрыгінёцца захк., -йецца,
-асмся, -аецёся, -аюцца

папрыгінёць зак., -аю, -йсш,
-4е, “аюць

папрыгбртваць зак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
-Аю,
зак.,
папрыграбаць
-4еш, -4е, -бюць
папрыдумляныі папрыдўмваны
папрыдумайць і папрыдумваць зак., адпаведна, -яю,
-Яеш, -яс, -Яюць; -аю,

гасп, -ае, -аюць
папрыжывёцца зах., -аецца, -дсмся, -аецеся, -аюцца
-4е,
зак.,
папрыжываць
-аюць
паёпрыка бат., ыцы

папрыкіпёць

зак.,

разм.,

-йе, -4юць
папрыкладёць і папрыкладваць разм., зак., адпавед-

на -йю, -аеш, -ае, -аюць;
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папрыклёйваны

папрыкаёйвацца зак., -аец-

ца, -аюцца

папрыклёйваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
папрыклёпваны727.
папрыклёпваць тэг, зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папрыкблваны
зак.,
-аю,
папрыкблваць
-аеш, -ае, -аюць
зак.,
-аю,
папрыкбпваць
“аеш, -ае, -аюць
папрыкбўваны
зак.,
-аю,
папрыкбўваць
-аеш, -ае, -аюць
“аю,
зак.,
папрыкбчваць
-аспі, -ас, “аюць
папрыкручвапы
папрыкрўчваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрыкрывапы
папрыкрывацца зак, -демся, -децсся, -аюцца
зак., -4ю,
папрыкрывёць
-Деш, -ае, -4юць

папрыладяіваны
папрылёдя:вацца зак.,
ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
папрылёдзжваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрылёпліваны
папрылёплівацца і папрыляпяйцца зак., адпаведна

“асц-

-аецца, -аюцца;

-яецца,

“яюцца
папрылёцліваць і папрыпяпляць зак., адпаведна

-асш,

-ае,

-аюць;

-яію, -Ясш, -яс, -Яюць
папрыліпацьзах, -Ае, -дюць

папрылятаць зак., -ае, гаем,
«даеце, -4юць
папрымазвацца разл, зак.,
-асцца, -аемся, -асцсся,
-аюцца
папрымацбўваны

папрымацбўваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
папрымёцца зак.,

-аецца,

“б'юцца
папрымаць зак., -4ю, -аеш,

-4с, -бюць
папрымбтваць зак.,
“аеш, -ае, “аюць
папрымбшчвацца

-аю,
разл.,

зак., -аемся, -аецеся, -аюцца
папрымярзаць
зак.,
-ае,

-Аюць
папрынбсіць зак.,
-бшу,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
папрыпайваць зак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
папрыпаўзёць зак.,
-ае,
-дем, -аеце, -дюць і папрыпбўзваць
папрыпірацца зак., -аемся,
“аецеся, -4юцца

папрыпіраць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -дюць
папрыпісваны
папрыпіевацца зак., -асцца,
гаюцца; -асмся, -аецеся,
-аюцца
папрыпісваць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрыпбўзваць зак., -ае,
-вем, -зеце, -аюць, часцей

папрыпаўзаць
папрыпрагаць разл., зак.,
-4ю, -ёеш, -бе, -аАюць

папрырабляны

папрырабляць зак.,
-яю,
-яеш, -яе, -Яюць
папрыразёны ў папрырзвапы
папрыразёць і папрырэзваць зак., адпаведна -аю,
-ёеш,-а4е, -4юць; -аю, -аеш,
-ае, аюць
папрырастаць
зак,
-йе,

папрысылаць
зак,
-асш, -4е, -аюць
папрысынйны
папрысынёць зак,
-4сш, -ае, -4юць
папрысыхаць
зак,
-4ЮюцЦь

-аю,

папрысядёць:

-аю,

зак,

“4сш, -4е, -бюць
папрытбитваны

папрытбптваць

зак.,

-аеш, -ае, “аюць,
папрытдчваны
папрытдчваць
зак.,
-асш, -ае, -аюць

-4ю,
-ае,

-аю,

-аю,

папрытўльвацца зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
папрытуўльваць зак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
папрыхіляцца зак., -йюся,
-Яешся
[сься], -Яецца,
-яюцца

папрыхіляць зак., -яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
папрыхінаць зак., -4ю, -йеш,
-ае, -бюць
папрыхбдзіць захк., -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

папрыціскёны
папрыціскаёцца зак., -аецца,
-ёемся, -ёецеся, “юцца
папрыціскаць
зак.,
-ёю,
-деш, “88, -4юць
папрыціхаць зак., -ёе, -аем,
-аеце, гаюць
папрыцягваны
папрыцягвацца разх., зак.,
“аемся, -аецеся, -аюцда
папрыцягваць

зак.,

-аю,

“аеш, -ас, -аюць
папрыцярўшваны
папрыцярўшваць зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
папрычэплівацы і папрычапайны
папрычэплівацца ё папрычапляцца зак., адпаведна
-аецца, -аюцца; -яецца,
“яюцца
папрычупліваць і папрычапляць зак., адпаведна -аю,
-яю,
-аюць;
-ае,
-асш,
299,
;

-ясш, -Яс, яюць

папрычэсвацца зак., -аецца,

-Ааюць

папрырбзваны часцей тапрыразаны
папрысбўвацы
папрысдўвацца зах., “аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца

“аемся, -аецеся, -аюцца
папрычэсваць зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
папрышпільваны
папрышпільваць і папрыш-

-аю,

пізЯяць зЗак.,, адпаведна
гаю, -аспі, -ае, -аюць; -яю,
-Яеш, -яс, -Яюць
папрышчыпваць сад., зак.,

папрысбўваць

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
папрыставаць зак., -таю,
-табш, -таё, -таём, -таяцё,
“таюць

папрыстаўляць зак. -яю,
“леш, -яе, “оць
папрыстрбчваны
папрыстрбчваць зак., -аю,
“аст, -ас, “аюць
папрыеўтпічаць зак.,
гаеш, -ае, “аюць

-аю,

“аю, -асш,-ае, -аюць

папрышчэпліваць с.-г., зак.,

гаю. -асіи, -ас, -аюць
папрышываны
папрышывацца зак., -4ецца,
“юцца
зак.,
-4ю,
папрышывіць
-асш, -йае, -дюць

пара

59
,
к.
за
]
д
ж
[
ь
ц
а
к
з
д
з
я
ы
р
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-4е, -дем, -асце, -аюць

па-прыйцельску прыс.
папрэгчы [хч] зак., папра”
,
м
о
ж
а
,
з
ж
а
,
ш
д
і
д
а
гуў,
-ажацё, -агўць

”
а
п
,
к
а
з
]
ч
х
[
я
с
ы
ч
г
папрЭ
пражэцца, -агуцца
0,
папрэлы
ь
ц
ю
э
“
,
Э0
-э
,
к.
за
ь
ц
э
р
п
а
п

,
папсаваны
,
а
ц
ц
ё
у
с
п
а
п
,
к.
за
а
ц
ц
а
в
а
с
п
па
-гуюцца
папсую,
зак.,
папеавёць

-убш,

-уё, -Уём,

-уяце,

-уюць
папскі
папства -ве
папстрикаць разм. зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
папетрыкваць разл., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
па-птушинаму прыс.
пацуйе -са, -се, -саў
папуйека -бсцы, -ёсак
папуйскі

папуйсы -саў
папугай -4я, -і [айі], -аяў

папугайнічаць разм., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

папўджаны

папудзіцца

зак.,

-ШУ,

папялішча уст., -чы, -ч і

пыш, -шыць, -шаць
а
п
,
к.
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ьц
[с
а
ц
ц
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папяльнік тэх., папсльніка,

папустошыць

зак.,

[сьцісься], -ціцца, -цімся,

-ціцеся, -цяцца

па-

[сьці] зак.,

папусціць

пушчў, папўсціш [сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяц-ьаю,

папўтаць (копей) зак.,
-аеш, -ае, -аюць
папўхнуць

зак., -пе, -нем,

сце, -нуць

папўша

-шы,

спец., абл.,

“ц
папушавайне [ньне]
-пві
па-аўшкіпеку прысл.
папўшны
папушбўка с.-г., “ўцы
папхёны разл.
папхёцца разм., зак.,
ца,юцца
папхёць разм., зак.,
-деш, -ае, -ёюць
папхиўты разм.
папхиўць разм., Зак.

сг,

“дзяцца

папудзіць зак., -джу, -дзіш,

-аец-йю,
-нў,

-нёш, -неё, -нўць

папыліць разм., вак., папы-

лю, папыліш, -ліць, -лім,

-дзіць, -дзяць

папудраны
зак., -руся,
папўдрыцца
грышся [сься], -рыцца,

“рацца

папітрекапы
папырскацца

-аешся
гаюцца

зак., -аюся,
[сься], -аецца,

папірекаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
папырскваць незак.
-асш, -ас, -аюць

-аю,

папўдрыць зак., -ру, -рыш,

папіярхаць зак., -аю, -аеш,

папужаны

папярхваць

“рыць, -раць

папужацца зак., -бемся, -ёецеся, -бюцца

папужаць зак., -бю, -аеш,
-йе,юць
-аю,
пезак.,
папуўжваць
-аеш, -ае, -аюць
папўкацца разл., зак., -аец-

ца, “аюцца

пёпула хед., -ле, -л
папулярна прыса.

папулярпасць [сьць] -цю
папулярны
папулярызавёіцы
папулярызавадцца

-зўсцца, -зўдца

незак.,

папулярызаваць зак, і пезак.,

-зутю, -зуеш,

-зўе,

-зўюць
панулярызатар -ра, -ру, -раў
папулярызатарекі
папулярызацыя -ыі [айі]

-ае, -аюць

-аю,

незак.,

гаеш, -ае, -аюць
папытацца зак., -4юся, -аешся [сься], -бецца, -йюцца
папытаць зак., -аю, -асш,
-4е, -йюць
папяхкаць зак., -аю, -асш,

-ае, аюць
кезак.,
папыхкваць
-аеш, -ас, -аюць
папэцканы

-аю,

пагянёць разм., зак., -ве,
-ёем, -беце, -ёюць
папяроваграшбвы
папярбвы

папярбк прыназ., прысл.

папярбеа -се, -с
папяросапабіўны тэг.

папярбека разм., папярбс-

цы, -сак
папярбецік [сьні] -ка, -ку,

-гкаў
папярбеніца [сьні] -цы, -ц
папярбены
-оўцы,
сад.,
папярбўка
і папярэчына

папярбчнік -ка, -ку, -каў
папярбчны і папярэчны

папярхиўцца зак., -пўся,
-нёшся [сься], -нёцца,
паперхняцёся,
-нёмся,
папярхнуцца
папярэджанце [цьпе] -пні,
-пняў

папярэджаны
папярэджванне [ньне] -ші,
нняў

папярэджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца

папярэджваць

незак., -аю,
і папе

-аеш, -ае, -аюць

раджаць

-ДУу,
зак.,
папярэдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць

папярэдне прысл.

папярэдні
папярэднік-ка, -ку, -каў
папярэдніца -цы, -ц
папярэднічаць хезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

папярэдняе каз.
папярэчны часцей папярбчны

папярэчына -не, -и, часцей
папярбчка

папярэчыць разм., зак., -ЧУ;,

папбцкаць зак., -аю, -аеш,

папятайць разл., зак., -Яю,
-Яеш, -яе, -Яюць

шся [сься], -аецца, -аюцца

гас, -аюць
папявёць: разм., незак. -4ю,
-деш, -ае, -аюць
папялёць лезак., -ёе, -ёюць
папялёекацца

разх.,

-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца

зак.,

[сься],

папуры хуз., н., нескл.

папялёхаць разлм., зак., -аю,

разм.,

ыш, -чыць, -чаць

папяцца разл., зак., -ппўся,
-пнёшся [сься], -ппёцца,
-ппўцца.
папячізак., -пяку, -пячэш,
-пячэ,

зак.,

-печацё,

-пячом,

“пякуць

папячыся

папялехацца

-асш, -ае, -4юць
папустбшаны

папялясты

папэцкацца зак., -аюся, -ае-

папунсавёць разм.,
зак.
ёю, -ёсш, -бе, -бюць
папускацца пезак., -аюся,
-асшся
[сься], -аецца,
-дюцца
папускёць зах. і невак., -ёю,

-ку, -кбоў

-бвак
папярбчка -чцы [цц], -чак

-ліце, -ляць

-дзіцца,

-чаў

-пячэшся

зак.,

-пякусЯ,

[сься], -пячэц-

-асш, “ас, -аюць
папяліета-шэры

ца, -пячбмся, -почацёся,
-пякуцца
папячыцель -ля, -лю, -ляў
папячацельніца -цы, -ц

папнялісты

памячнцельны

гаецца, -аюцца

паняліць кліжн., незак., папялю, папяліш, -ліць, -лім,
папеліцё, папяляць

папячицельскі
папячыцельства -ве

пара (камплект) -ры, -Р

пара
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па разблытваць

анат

парагвайскі

пара (стан вадкасці) -ры
пара “ры, мн. пбры, пор

пбраў.
параадвод тэг, -да,

“даў

ёі

-дзе,

парагвайцы -цаў

парагбиезіе мін, -су, -се
парагенератар
тэг,
-ра,
“ры, -раў
парагідраўлічны тэг,

параадвбдны
параахаладжальніі
тэз,
“ка, -ку, -каў
параачышчальнік с.-г., -ка,
“КУ, -каў
парабавапы

-аю, -аеш, -ас, -аюць
параграф -фа, -фе, -фаў

парабаваць. разм. зак, па-

парадавацца

рабўю, -ўеш, -ўе, гўюць

парабак -бка [пк], сбку,
мн. парабкі, -кбў і парабкі, гкаў
парабала хмат., -ле, -л
парабалічны

парабазбід

[ойі]

лмат., -да

“дзе, -даў

парабёлум -ма, -ме, -маў
парабіёз біял., фізіял., -зу,

-зе
парабіцца зак., паробіцца,
-бімся, -біцеся, -бяцца
парабіць зак., параблю, паробіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць
парабкаваць [пк] разм., незак., -кўю, -куеш, -кўе,
-куюць
парабкбўскі [пк]
парабкоўства [пк]
парабляць
разм., незак.
-яю, -яеіц, -яе, -яюць
па-рабску [пе] прысл.
парабчанка [пч] -нцы, -нак
парабчанскі [пч]
парабчўк [пч] разм., -ка,
“кў, -коў
паравадзяны 722.
а
паравік тэх. і разм., -ка,
“кў, -кбў
паравоз -за, -зе, -заў

паравозабудаванне [пьне]
-нпі
паравозабудаўнічы
паравозазббрачны
паравозарамбитны
паравбзнік [зьпі] разх., -ка,
“ку, -каў

паравбзніцкі [зьпі] разм.
паравбзны
паравія
паравымёрнік і паравымяральпіктэх., для абодвух

-ка, -ку, -каў
паравымёрны і паравымяральны
паравыпускии 722.
паравыхлаппіитэг.
парагазавы тэз.

парагазагеператар тэг., -ра,

-ры, -раў

парагатйаць разм., зак., парагачў,

парагочаш,

-ча,

-чам, -чаце, -чуць
парагвасц -айца, -айцу, -ай-

цаў

Парагвай геагр., Парагвая,
Парагааі [айі]
парагвайка -айцы, -йек

нараготваць

разх.,

пезак.,

-дуюся,

“дуецца,

“дуюцца

парадаваць зак., -дую,
сш, -дуе, -дуюць

-ду-

парёдак -дку [тк], -дкаў

парадаксаліст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
парадаксальна прысл.

парадакеальнасць
[сьць]
цю
парадаксальны
парад-алё тэатр. парадаалё, парадзе-алб

парадантоз хед., -зу,
параджаны

параджацца кезак., -аецца,
-аюцца
параджаць незак., -4ю, -ёеш,
-де, -4юць

параджэнне [ньне] -нні
парадзёлы і парадчэлы
парадзённе [ньсе] -нні

і

парадчэнне
парадзёць зак., -ёе, -ёюць
і парадчэць
парадзіраванне [ньне] -ппі
парадзіраваны
парадзіравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

парадзіраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, Ў» “руюць
парадзіха “се,
парадзіцца
Зах, -джуся,
-гдзішея [сься], -дзіцца,

ся,

пародийцся

[сься],

“іцца, пімся, піцося,
“няцца
парадніць зак. парадні,

парадбке -са, -се, -саў

парадчык

ку, -каў

[чч] разх., -ка,

парадчэлы [чч] часцей парадзёлы
парадчэшне [ччэпьне] -нні,
часцей парадзённе

парадчэць [чч] зак. -5е,
юць, часцей парадзёць
парадигма грам., -ме, -м і
-маў
парадыгматыка ліпгв., ыцы
парадыгматычны
парадыйпа прысл.
парадиійшпа-еатырычны
парадыйнасць [сьць] -цю
парадыйны
парадынёма ж., нескл.
тэз.,
парадыпамамашына
“не,

ы”

парадыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
парадычны
параепы
параёнпа прыса.

параённы
паражальнасць (сьць] -цю
паражальны

паражацца незак., -бецца,
гаюцца
паражаць незак., -4ю, -йеш,
-4е, -йюць

паражияк разм. -КЎ
паражнякём разм., прысл.
паражбны

паражнец паліт.,

“пца, -нцду,

-ицаў

“дзяцца

парадзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дДзяць

парадзіць зак., параджў,
парбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
парадкавацца [тк]

незак.,

(пра рэчы і пад.) -куецца, -куюцца;

(уходжвац-

ца з гаспадаркай) разм.,
-куюся, -кусшся [сься],
-куецца, -куюцца
незак.,
парадкаваць [тк]
-кую, -кусш, -куе, -куюць

парадкавы [тк] (да парадак)
парадкам [тк] разм., прыса,

парадкбва [тк] (да радок)
прысл.

парадкбвы [тк] (да радок)
параднае каз.
парадпасць [сьць] -цю
параднёшне [цьце] зні
параднёны
парадпік

парадніцца зак., парадшо-

цё, няць
парадны

парада -дзе, -д

-дусшся [сься],

разм.,

-ка,

-ку,

-каў, часцей дарадчык

-ц,

парддніш, -піць, -цім, -ні-

парад -да, -дзе, -даў
зак.,

парадніца разм., -цы,
часцей дарадчыца

паражэнне
-цняў

[ньпе]

-ині,

паражэнства паліт., -ве
паражэнчы

паразбазарваць разх., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюдь

паразбівапы [зьбі]
паразбівёцца [зьбі] зак,
-асцца, -бемся, -аецсся,
-бюцца
паразбівёць [зьбі] зак., -ёю,
-дсш, -ае, -ёюць

паразбінтоўваны [зьбі]
паразбінтоўвацца [зьбі] зак.,
-аецца, -аюцца
паразбінтбўваць [зьбі] зак.,
-аію, -асш, -ае, -аюць
паразбіральпік [зьбі] тэг,
гка, -ку, -каў
паразбіраны [зьбі]
паразбіраць [зьбі] зак., -Аю,
еш, -4с, -аюць
паразбліятвапы
-аю,
зак.,
паразблытваць
-асш, -ас, -аюць
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па-разбойпіцку
па- разббйніцку прысл.
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гаеш, -ае, -аюць

паразбўджваць

зак,

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
а
р
у
б
з
а
р
а
п
ё
ы
н
а
в
р
у
б
з
пара
ны
паразбўрвацца і паразбурацца

зак.,

паразрывацца

адпаведна

гаецца, -аюцца; -аецца,
-дюцца
у
б
з
а
р
а
п
і
ь
ц
а
в
р
ў
б
з
а
р
а
п
раць зак., адпаведна -аю,
-аеш, ае, “аюць; -4ю, -аеш,

.
к
а
з
]
я
в
ь
з
[
а
ц
ц
а
в
з
я
паразв
-аецца, -аюцца
,
к
а
з
]
я
в
ь
з
[
ь
ц
а
в
з
я
в
з
а
р
па
-аю, -аеш, -ае, “аюць
паразгадваны
-аю,
зак.,
паразгадваць
-аеш, -ае, -аюць
паразганяць вак., -Яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць
паразгарбджваны
паразгарбджваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паразгінйны
паразгінацца зак., -бецца,

гаецца, -аюцца
паразбэрсваць разм., зак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паразбэшчвацы
паразбэшчвацца зак., -аемся, -аецеся, -аюцца

-бемея, -децеся, -бюцца
паразгінаць зак., -б10, -аеш,
-ёе, -ёюць
паразглёджваны
паразгайджвацца зак., -асцца, -аюцца
паразглёджваць зак., гаю,
-аеш,-ае, -аюць
паразгортваны
паразгбртвацца зак., -аецца,
-аюцца

паразважаць зак., -4ю, -ёеш,

паразграбаёны
паразграбацьзак., -ёю, -ёеш,
-8е, “аюць

-4е, -4юць

паразбухёць

зак.,

-ае,

-4юць
паразбзрсваны

паразбэревацца разл, зак.,

паразбзшчваць зак, -аю,
-асш, -ае, -аюць
паразбягёцца [зьбя] зак.,
-демся, -бсцеся, -йюцца
-4е, -дюць
паразвалакёць, разм. зак.,
-4ю, -беш, -ёе, -йюць
паразвальваны
паразвёльвацца

зак., -аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца
паразвалзьваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паразварваны

паразварвацца зак., -аецца,

-аюцца

паразварвацьзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паразварбчваны
паразварбчвацца гак., -аецца, -аюцца
паразварбчваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюдь
паразвёйвацца [зьве] зак.,
-аецца, -аюцца
паразвёйваць [зьве] зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
паразвёшваны (зьве]
паразвёшваць [зьве] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паразвівацца
[зьві] зак.,
-бецца, -аюцца
паразвівёць [зьві] зак., -ёю,
-асш, -йе, -аюць
паразвбдзіць

зак.,

-джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць
паразвозіць
зак,
-бжку,

-бзіш, -бзіць, -бзяць
паразвбрваць гак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

паразгбртваць зак.
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

паразгружёць, вак, -ёю,
-беш, -ае, -йюць
-ёю,
паразгрызёць зак,
-деш, -ае, -йюць
параздавацы
параздавацьзак., параздаю,
-аёш, -аб, -аём, -аяцё,
-аюць,
параздзімёць

[зьдзі]

зак.,

-4ю, -аеш, -ае, -бюць
параздзіраны [зьдзі] разл.
параздзірацца [зьдзі] разл.,
зак., -бецца, -аюцца
параздзірёць. [зьдзі] раза.,

зак., -Аю, -ёеш, -ае, -бюць
параздзьмўхваць
[зьдзь]
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
параздзявёцца [зьдзя] зак.,

-ёецда,

-асмся,

-аецеся,

“аюцца

параздзяваць [зьдзя]

зак.,

-4ю, -беш, -йс, -Мюць
параздўрвацца разх., зак.,
-асцца, -аюцца
параздурваць разх., занк.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць

паразітны

паразітбз мед., -зу, -

паразітблаг -та, чу, аў
паразітізм -му, -ме
паразітычны
паразіць зак, паражу, паразіш, -зіць, -зім, -зіцё,
-зяць
зак,
паразлазіцца разлм.,
-зіцца, гзяцца

паразліваны [зьлі]

паразлівацца [зьлі] зак.,
-бецца, -ўюцца
паразліваць [зьлі] зак., -ёю,
-деш,-йе, -ёюць
паразлбмліваныі паразлбмваны
паразлбмлівацца і параз-

лбмванца зак., для абодвух -аецца, -аюцца

паразабмліваць і паразабмваць

зак., для

абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
паразлягацца рагм., зак,
-бецца, -аюцца
паразлятацца [зьля] зак,
-бсцца, -бемся, -аецеся,
-аюцца

паразмазваны

паразмазвацца зак., -аецца,

-аююцца
-аю,
зак.,
паразмазваць
“аеш, -ае, -аюць
паразмакаць зак., -ёе, -4юць
паразмалёўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-яю,
паразмаўліць. зак.,
-яеш,-Яе, -яюць
паразмёшваны [зьме]
паразмёшваць [зьме] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паразмбтваны
-аю,
зак.,
паразмбтваць
-аеш, -ае, “аюць
паразмбчвацы
паразмбчвацца зак., -аецца,

“аюцца
паразмбчваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паразмывёны
паразмываць згак., -ёю, -асш,
-4е, -4юць

параздушвацы
параздўшваць

-бшу,
зак,
паразабсіць
-бсіш, збсіць, -беяць
паразразапы ў паразрэзваны

параздушвацца зак., -аецца,
-аюцца
зак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
паразябўваць [жи] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паразіт -іта, -іце, -ітаў
паразітаванне [пьчс] -шші

паразвўчвацца зак., -аецца,

паразвўчваць зак., -аю, -аеш,

“тую, “туеш, -тўе, туюць
паразіталогія біял., -іі [ійі]

-ае, -аюць
паразвязвапы [зьвя]

[цц], “так

паразмякаць [зьмя] зак.
-49, -юць
паразмятёць [зьмя] зак.,
-4ю, -деш, -йе, -аюць

паразітаваць біял., незак,
“тўе, “туюць; (пра асобу)

“аемся, -асцсся, -аюцца

паразітка разх., груб., -тцы

паразітарцы:

паразітацэнбз біял., -зу, -зе

паразразаць зак., -Аю,, -деш,
-4е, “ёюць

і паразрэзваць

паразрастацца зак., -аецца,
-дюцца
зак.,
паразраўнбўвацца
“аецца, -аюдца
паразраўнбўваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паразрывёны
паразрывацца зак, -ёецца,
“аюцца
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паразрываць

парасклейваць
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паразрывёцьзак, -4ю, -деш,
г4с, “юць
паразрэзваны часцей паразразапы
паразрэзвацьзак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей

пара-

зразаць
паразуваны
паразувацца зак., -асцца,
-демся, -аецсся, гаюцца
паразуваць гак., -4ю, -асш,
-4с, “юць
паразумённе [ньне] -ші
паразумёцца
зак., -біюся,
-бешся
[сься],
-бецца,
-бюцца
паразумнёцьзак.. -6ю, -ёеш,
-бе, -ёюць
паразумнічаць разх., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
паразыхбдзіцца зак., -дзіцца,
-дзімся,
-дзіцеся,

“дзяцца і параехбдзіцца
параз!ядёны [зьйа]
параз”ядёцца [зьйа] разз.,

зак,

-демся,

-аецеся,

-Аюцца

параз'ядаць
-ае, “аюць

(зьйа]

зак.

параз”язджацца [зьнаждж]

зак,

-емся,

-аецеся,

юцца
паразяўляны

паразяўляцца зак., -яецца,
-яюцца
паразяўлйць зак., -яю, -яеш,

“Яе, -Яюць

параіцца [айі] зак., “аюся,
“бішся
[сься],
-ёіцца,

-аяцца
параіцца [айі] (пра пчол)
зак., -аіцца, -аяцца

параіць [айі] зак., -йю, -4іш
[айі], -аіць, -йяць
паракаўчуўктэг., -ку
параклаз. геал., -зу, -

параклінічны спец.

паракбнка -пды, -нак
паракбнны
параксізм мед., -му, -ме
паралагізм лаг., -му, -ме

паралагічіня лаг,
паралаке спецу., -са, -се, -саў
паралактычны спеў.
паралангіст -ста, -сце [сьце], -стаў
паралелаграм мат, -ма,

-маў
паралелепіпед мат., -да, -дзе,

“даў о

паралелізм -му, -ме
паралёль -ллю [льлю], -лей
паралёльна прысл.
паралёльнаесць [сьць] -цю
паралёльны
паралізавапаець [сьпь] -цю
паралізаванне [пьне] -ншпі
паралізаваны
паралізавацца зак. ў пезак.,
гзуецца, -зўюцца
паралізавёць зак. і незак.,
“зўю, -зусп, -зўе, -зуюць

паралізатар тэгх., -ра, -ры,
-раў
паралізацыя хед., -ыі [ыйі]
паралітык рагм., -ка, -ку,
-каў
паралітычка

іцц], -чак

разм,

-чцы

паралітичны
парёліч -чу, -чы

паралічны прым. наз.
паралбн -пу, -но
паралбпавы
паралюш разх., -шу, -пы
паралюшцыразм,
парамагнстыизм

-ме

фіз.,

“му,

парамагиётык фіз., -ка, -ку,
-каў

парамагнітны

парамантавАны

парамаптаваць разм., зак.,
-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць
парамарфізмгіл., -му, -ме
парамарфбза спец., -зе, -з

Парамарыба г., ж., нескл.
парамарибскі [пекі]
параматбр спеўу., -ра, -ры,
“раў,

.

парамёр тэг., -ра, -ры, -раў
параметр -ра, -ры, -раў
параметрычны
;
парамі прысл.
парамія царк., -іі [ійі]
парамнёзія хед., -іі [ійі]
Парана р., Паранё
парапагравальнік 7э2., -ка,

-ку, -каў

паранагравальны
паранаічка [айі] хед., -чцы

[цц],-чак

парапаічны [айі] мед.

паранджа этн., -джы,

жн.

джы

па-рапёйшаму прысл.
паранёнце
[ньне]
-итні,
“шяў
парёпены
паранепрапікальнытэт.
паранефрыт
мед,
-ыту,
-ыце

параніцца зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -пяцца
параніць зак, -ню, -ніш,
“піць, -пЯць
паранка разх., -пцы
паранне [ньпе] -пні
паранбік [ойі] мед., -ка, -ку,

-каў
паранбіія мед., -йі [ййі]
парантэЭз палігр., -за, -зе
параны

парапаветрадўўныспец.
парападббиы
парапараваны раз.

парапаравйць разл, зак.,
“рўю, -рўст, -рўе, -руўюць
параперагравальпік
тэг,
-ка, -ку, -каў,

параперагрэў “ву, -Ўве
парапераўтваральпік тэг.,
-ка, ску,-каў,

пнарапёт -ёта, -бце, -ётаў

парапётны
параправбд тэгс., -да,

даў

“дзе,

параправдодны
парапрадукцыіпасць [сьць]
спец., -цю
парапсіхалагічны,
парапсіхалёгія чі [ін]
парансіхічны
парацпсіхблаг -га, -гу, -гаў
параразмеркавальніх
[зь-

ме] тэх., -ка, -ку, -каў
параразмеркавальны
[зьме]
параразмеркаванне [зьме]
[цыс] таз., -нні
парасёште (пьне] с.-г., -нпі
парасё рознаска., РДМ -сяці, Т -сём, мн. -сяты,-сйт,
-сятам, -сятамі, -сйтах,
часцей парася
парасілавытэх.
парасімпатычны анат.
парасіцца (аб свінні) незак., пародсіцца, -сяцца
парасіцца (расой) разм.,

зак., парашуся, парбсіш-

ся [сься], -сіцца, -сімся,
-сіцеся, -сяцца

парасказваны
парасказваць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
параскалупваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
параскалўпліваны ёі параскааўпвапы
параскалўпліваць і параека-

лўпваць зак., для абодвух
-аю, -аеш, -ае, -аюць
параскалыхваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
параскарчбўваны

параскарчбўваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
параскашавацца разм., вак.,
-шўюся, апўешся [сься],
-пуецца, -аўюцца
параскашнёць разм., зак.,
-ёе, -ёюць
параскіданы і параскідвапы
параскідацца : параскідвацца зак., адпаведна -децца,

-бюцца; -аецца, -аюцца
параскідаць і параскідваць
Зак., адпаведна -ёю, -ёсш,

-ае, “юць; -аю, -аеш, -ае,

,
-аюць
параскісаць зак., -ас, -аюць
параскладаны і параеклад,
ваны
параскладаць і параскладваць зак., адпаведна -аю,

-йсш, -4е, -йюць; -аю,
,
-асш, -ае, -аюць
парасклёдваны часцей параскладйны
парасклёйваны
парасклейвацца згак., -асцца, “аюцца
параеклёйваць

зак.,

-аю,

парасколваны
МЫЛІ

парасткавы
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гасш, -ае, -аюць
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парас
гаюцца

параспілбўваны [сьпі]
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параскбпваны
параекопваць

параспіраць [сьпі] раз»
ь
ц
ю
а
е,
-а
,
ш
е
ф
,
ю
б
,
зак.
параспісваны [сьш]
.
л
з
а
р
і]
ьп
[с
а
ц
ц
а
в
с
і
л
с
а
р
а
п
Зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

параскблваць зак.
-аеш, -ас, -аюдь

“аю,

-аю,

зак,

гасш, -ае, -аюдь
,
ю
а
.
к
а
з
ь
ц
а
в
і
л
м
р
б
к
с
а
пар
гаеш, -ае, “аюць
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
в
и
р
б
к
с
пара
гаю, -асш, -ае, -аюць о
параскраданы. і параскрад,
ваны
д
а
р
к
е
а
р
а
п
і
ь
ц
а
д
а
р
к
с
а
р
а
л
ваць зак., адпаведна -аю,

-дсш, -4е, -йюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
параскруўчваны
параскручвацца зак., -асцца, -аюцца
параскрўчваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
параскрывапы
параскрывёцца зах., -ёсцца,
гаюцца

параскрывёць

зак.

-ёю,

гйсш, -ае, -4юць
параскрышвацца зак., -аецца, -аюцца
параскрышваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
параскулёчваць зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
параскупайны і параскўпліваны

параскулайць і параскўпліваць зак., адпаведна -яю,
-Яеш, -йе, -яюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць

параскўсваны

параскуўсваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
параепік [сьпі] -ку, -каў
параебль уст., ав., -ля, -лі,
-ляў
парасби -ха, -пе, -паў
параебнавы
парасбнавыя бат., наз.
парасонападббны
парасбпік -ка, -ку, -каў
параебпісты
параепакбоўваны
параспакбўвацца зак., -аец-

ца, -аюцца
параспакбўваць зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
параспарваны

параепарвацна зак., -асцца,

-асмея, -аецеся, -аюпца
нараепарваць
зак.
-аю,
-аеш, -ае, -аюць

параспаўзацца зак., -ёсцца,
“йсмея, -аецеся, “маюцца і

параепбўзвацца
параспёшчваны (сьпе]
параепёшчвацца

[сьпе]

разм., зак., -аецца, -асм-

ся, -асцеся, -аюцца
параспёшчваць
(сьпе]

гаю, -аеш, -ае, -аюць

параепісваць [сьпі] зак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць

параспіхёны[сьпі] і параепіхваны

параспіхёць [сьпі] ё параепіхваць [сьпі] разл, зак.,

адпаведна -аю, -аеш,-ае,
-ае,
-аюць; -аю, -асш,
-аюць
параеплёскваць зак., -аю,

Засш, -ае, “аюць
парасплывацца зак., -бецца,
-аюцца

парасплюшчваны
парасплюшчвацца зак., -аец-

ца, -аюцца
парасплібшчваць зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
парасплятаны
парасплятацца зак., -аецца,

-демся, -бецеся, -йюцца
-аю,
зак,
парасплятаць
-деш, -ае, -4юць

параспбрваны
параепбрвацца зак., -аецца,
-аюцца
-аю,
зак.,
параепбрваць
“аеш, -ае, -аюць
параспбўзвацца зак.,

-аец-

ца, -аемся, -аецеся, -аюцца, часцей параепаўзацца
параспраганы

параспрагацца зак., -ўюцца
-4ю,
зак,
параспрагаць
-асш, -ае, “4юць
параепрадаваны

параспрадаваць зак., -даю,
-дабш, -даё, -даём, -даяцё, -даюць
параспранёцца зак., -ёецца,
-демся, -аецеся, -йюцца
параепранёць
зак,
-4ю,
-асш, -4е, -ёюць
параспрасбўваць захк., -аю,

гасш, -ае, “аюць
параспўджваны
параепўджваць зак.,
-аеш, -ас, “аюць
параенускацца

зак.,

-аю,
(пра

пупышні, кветкі) -аецца,

-чпоццаў (пра

чалавека)

-йаемся, -аецеся, -ёюцца
параснуекаць зак.
-йю,
-деш, -4е, -4юць
параспўспічаць [сьпі] зак.,
-аю, -асш, -ас, “аюць
параспухёць зак., -4е, -аем,
-4сце, -4юць
параспушчацца разм., зак,
-асмеся, -аецеся, -йюцца

-4ю т

зак.,

параспушчаць

-дсш, -ае, -ёюць

параспітрскваны

параспирсквацца зах., -аецца, -аюцца
параспірскваць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
параспытваць

-аю,

зак.,

гаеш, -ае, -аюць
параспяразвацца

[сьпя]

зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
параспяразваць [сьпя] зак,
гаю, -аеш, -ас, -аюць

парасеаджваны
парассаджвацца зак., -аемся, -асцеся, -аюцца
парасейджваць зак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
парасскубёны ў парасскубваны
парасекубаць і парасекўбваць зак., адпаведна -ёю,
-аю,
аеш, -4е, -йюць;
-асш, -ае, -аюць
парасебўваны
парассбўвацца зак., -аецца,
-аюцца
-аю,
зак.,
парассбўваць
-асш, -ае, -аюць
парасстаўляны
-яю,
парасстаўляць зак.
-Ясш, -Яс, -Яюць
парасстрэльваны
парасстрэльваць зак., -аю,
“аеш, -ае, “аюць
парасеўкваны
парассуквацца зак., -аецца,
-аюцца
-аю,
захк.,
парасеўкваць
-аеш, -ае, -аюць
парасеціланы (сьсьці]
парассцілёць [сьсьці] зак.,
-4ю, -4еш, -ае, -4юць
парассылапы
параесылёць зак., -аю, -4еш,
-4е, “юць
парасеыпаёцы
парасеыпацца зак., -бецца,
-демся, -асцеся, -аюцца
-ёю,
зак.,
парасеыпйць
-деш, -ае, 4юць

парасеыхёцца зак., -йсцца,
-моцца
зак.,
парассядацца [сься]
гаецца, -4смся, -аецеся,
-аюцца

парассяканы [сься]
парассякацца [сься]
-Аецца, -дюцца

парассякаць

[сься]

зак.,

зак,

-Мю, -ёсш, -ас, -ёюць
зак.,
парассялйцца [сься]
-Яецца, -Яемся, -Яецеся,
-яюцца
парассяляць [сься], зак.,
-Яю, -Ясп, -Яс, -яюць
параставйць зак., -таё, -таюць
парастак -тка, -тку, -ткаў
парастаць пезак., -ас, -4юць
парасткавы
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парастбитваны
парастбитвацца зак., -асцца, -аюцца
парастбптваць зак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
парасточвапы

парастбчваць

-аю,

зак,

-асш, -ас, -аюць
парастраейны і парастрэевапы
парастрасацца зак., -асцца,
-аюцца іў парастрэевацца
-аю,
зак.,
парастрасаць
-дсш, -4е, -йюць і пара-

стрэсваць
параструмённы спец.
парастрўшчваны
парастрўшчвацца зак., -асцца, -аюцца
параструшчваць зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
парастрэсванычасцей парастрасйны
парастрэсвацца зак.,

-асц-

ца, -аюпца, часцей пара-

страсацца
парастрэсваць
-аеш, -ае,

-аю,

зак.,

-аюць,

часцей

парастраеаць
парастрэсквацца зак., -аец-

ца, -аюцца

параетыкёны
зак.,
парастыкаць разм.,
-йю, -деш, -ае, -4юць
парасхінаны
парасхінёцца зак., -аедца,
-аюцца
параехінёць зак., -ёю, -деш,
-4е, -ўюць
парасхбдзіцца зак., -дзіцца,
“дзімся, -дзіцеся, -дзяцца,
часцей паразыхбдзіцца
параехбплівапы
парасхбпліваць
зак., гаю,
гасп, -ае, аюць
парасцвітаць [сьцьві]

зак.,

-4с, “4юць
парасці [сьці]

-сцё,

зак.,

-стўць

парасціраны[сьці]

парасціраць
[сьці] зак.,
-дю, гаеш, -4е, -Аюць

парасцісканы [сьці]

парасціскацца [сьці]
-йецца, “юцца

зак.,

парасціскёаць [сьці] зак.,
ёю, -йсш, -49, аюць
парасцягёпы і параецягваны [сьця]

параецягвацца ў параецягацца [сьця] зак., адпаведна

-асцца,

-аюцца;

-аецца, -фюцца
параецягваць і парасцягаць
адпаведна
[сьця] зак,
-аю, -асш, -ае, -аюць; -аю,
-аеш, -йе, -дюць

парасцяруўшвапы [сьця]
параецярўшвацца
[сьця]
зак., -аецца, -аюцца
параецярўшваць
[сьця]
зак., -аю, -аеш,-ас, -аюць

парасцярэбліваны [сьця]

парасцярэбліваць
сьця]
зак., -аію, -аеш, -ае, -аюць

парасчапляны [шч] часуей

параечэнліваны

парасчанляцца

[ші]

зак,

-Яецца, -юцца, часуей па:
раечэнлівацца

парасчапайць

[шч]

зак.,

“Я, -Яеш, -яе, -Яюць,часцей параечэпліваць
парасчыняны [шч]
параечыняцца

зак.,

[шч]

“яецца, -яюцца
параечыніць [шч] зак., -яю,
-яеш, -яе, “яюць

парасчышчаны [шч]

парасчышчацца [шч]
-асцца, -бюцца
параечышчаёць- [шч]

зак.,
зак.,

-дю, -дсш, -ёе, -йюць
парасчбпліваны Тшч] і параечапляпы
параечэплівацца [шч] зак.,
“аецца, -аюцца і параечапляцца
параечэпліваць

зак.,

[шч]

“аю, -аеш, -ае, -аюць і па-

раечапляць
параечзеваны[шч]

зак.,

[шч]

параечэсвацца

-аецца, -аемся, -аецеся,
-аюцца
зак.,
[шч]
параечэсваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
[шшм]
парасшмбргваць
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

парасіннурбўвапы [шшн]
парасшпуроўвацца [шшл]

зак., -асцца, -аюцца
[штшн]
парасшиурбўваць
зак., -аю, -аеп, -ае, -аюць
парасшпільвапы [шла]
парасцшільвацца і парасшпіляцца [шш] зак., адпаведна -асцца,
-агцеся, -аюцца;

“аемся,
“яецца,

-Яемся, -яецеся, -Яюцца
параешпільваць і параешпіляць [пил] зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае,

аюць; -Яю, -ясш, -Яе,
-Яюць
параешчэпліваны і парас-

шчапайцы [шшч]
парасітчэплівацца ў парасзак.,
шчапляцца [шшч]
адпаведна -асцца, -аюцца;

гЯецца, -Яюцца
парасшчэпліваць і

парас-

шчапляць [шшч] зак., ад-аю, -асш, -ае,

паведна

-аюць;
“юць

-Яю,

-Яясш,

-яе,

параей рознаскл, РДМ -сйці, Т -сём, мн. -сяты, -сят,
-сйятам, -сятамі, -сятах і

парасё

параейтнік
гкаў

с.-г., -ка,

параейціца разм., -пе
парасячы

-ку,

паратавёць зак., -тую, -туеш, -туе, -тў юць
паратунак -нку
паратурбіна тэх., -ие, -п
паратурбінны
паратыт хмед., -ыту, зіце
паратіиф хед., “фу, -фе
паратыфбзны
паратыфы хед., “фаў
параўпаваны і пнараўнбва-

ны

параўнавацца зак., -иўюся,
-иўсшея [сься], -нусцца,
“іўюцца

параўнаваць зак, ліў,
ліўеш, “аўсе, -пуюць
параўцальна прысл.

раўнаўча

і

па-

параўцальна-гістарычны
параўнальпасць [сьць] -цю
параўнальны і параўнаўчы
-ші,
параўнённе [ньце]
“иняў

параўнаны

параўнаўча прысл., часцей
параўнальна

параўнаўчы часцей параўпёльны
параўпаць зак. -аю, еш,
-4е, -4юць
параўнбваны часуей параўнаваны
параўнбўванне [пьпе] -ппі,

-ппяў
параўнбўвацца незак., -асц-

ца, -аюцца
параўнбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
-Яюся,
параўняцца зак.,
-Ясшся
-яюцца

[сься],

-Ясцца,

параўпускийтэз,
параўтварэнне [ньпе] фіз.,
тэх., шпі
параўці зак, параву,-вёш,
-вё, -вём, “вяцё, -вўць
парафарбавальпік тэг., -ка,
“ку, -каў
парафін спеў, -пу, -пе
парафінаванне [ньпе] -нпі
парафінаваны

парафінавацца незак., -іў-

сцца, -пуюцца

парафіпаваць зак. і незак.,

-глую, -пуеш, -нўе, -пўюць

парафіцавы

парафіналячбиие

[цьце]

Жед., -шпі

парафіністы
парафіравапне [ньне] дыг.,
-ппі
парафіраваны дыг.
парафіравацца дып., незак.,

-русцца, -руюцца

парафіраваць дытп., зак. і
незак., -рую, -русш, -руе,
..
-руюць
парёфія уарк., -іі [ійі], -ій
парафіяльны дарк.
парафіянін царк., -па, -не,

мн. парафіяпе, -ц

пароць

Бад

ААА

парафіянка
парафіянка

царк.,

іцы,

шак

парафраза літ. муз. -зе, -8
парафразавалы літ., муз.
парафразавацца літ, муз.
незак., -зўецца, -зуюцца
з,
гу
т,
лі
ь
ац
ав
аз
фр
ра
па
Зак. і незак., -зую, -зуеш,

-зус, -зўюць
парафразіравание
ні
парафразіраваны
парафразіравацца

“руецца, -руюцца

[чьпе]

гезак,

парафразіраваць зак. і незак.,

-рую,

-русіш,

“руе,

-руюць
парафрастычны літ., муз.

парахавацца разл., зак., парахўюся, -ўешся [сься],

“ўецца, “ўюцца

парахаваць разм., зак., па-

рахўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

парахавія

парахаўніца уст., -цы, -ц
парахмёнець зак., -ею, -ееш,

гае, “еюць

парахиёць хезак., -ёе, -ёюць

парахия -пі

парахпявыразл.
парахбд -да, -дзе, -даў
параходабудаванне [ньпе]
-нші
парахбдны

парахбдства [цтв] -ве, -ваў
парахунак разхм., -нка, -пку,
-пкаў
парацяга тэх., -язе

парачка разм., -чцы [цц],
-чак
зак.,
парачкаваць разлм.,
-кую, -кўеш, -кўе, -кўюць
парёша разм., -шы, -ш
-ачу,
Зак.,
парашаціць
-аціш, -аціць, -ацім, -ацідб, -ацяць
парашаёць зак., -аю, -беш,
-ае, -дюць

парашкападббны
парашкбвы
парашбк (стан
рэчыва)
-шкў; (доза лякарства)
-шка, -шыў, -шкбў
парашўт -ўта, -ўце, -ўтаў
парашутаванне [пьпе] ав.,
-ші
парашутаваёцьав., зак, і пезак., -тўю, -туеш, -тус,
-тўюць
парашутпа-дэейнтны
парашўтны
парашутіизм ав., -му, -ме
парашутист -ста, -сце [сьце], -стаў
парашутыстка -тцы [стц],
-так
парашыць разм., зак., -пў,
“шыш,таць, “шам, -штыцё, шаць і парашу, па-

рэшыш, -цыць,
-шыце, -шаць

-шым,

,
у
ч
ш
“
,
к.
за
ь
ц
і
ц
ё
ш
а
р
па
гшэціш, -шдціць, -шЭцяць
і парашаціць

параэлектрычны 722.
,
парвапы

парвёцца зак., -вёцца, -вуц,

парваць зак., -вў, -вёш, -вё,
гвём, -вяцё, -вўць
парвеніб уст., м., песка. .
паргёлій астр., -ія, -іі [йі]
лардби разя., уст. выка.
паржавёлы
паржавбць зак., -бе, -бюць
паржаць зак., -жЭ, -кўць
паржишчавы с.-г.
парк (зялёныя насаджэнні)
-ку, -каў; (месца стаянкі
транспарту) -ка, -ку, -каў
пёрка (дзеянне) парцы;
(міф., памянш.) парцы,
пёрак
[пьпе] спец,
паркавание
-пні

спец.,
незак.,
паркаваць
паркўю, -ўеш, -ўе, -ўем,
гўгце, -уўюць

паркавы
паркаледрукёр тэкст., -ра,

рў, раў о.

паркаледрукарекі тэкст.
паркаленабіўны тэкст.
паркалзефарбавальнытэкст.
паркалёвы
паркаль тэкст., -лю, -лі
паркан -па, -пе, -наў

парканне [ньпе] разм., -нні
парканны
паркануць зак., -нў, -нёш,
гнё, -пём, -няцё, -нуць
паркёпчык -ка, -ку, -каў

-ыі

паркётны

паркётчык [чч] -ка, -ку,
-каў
паркётчыца [чч] -цы, -ц
паркёціпа разх., -пе, -н
паркінг спец., -га, -гу, -гаў
паркінеанізм хед., -му, -ме

паркоўка разл., -оўцы
парламент паліт, -пта, -нце
іньце], -нтаў
парламситарны
парламентарскі
парламентарызм -му, -ме
парламентарый -ыя, -ыю,
-ыяў
-ра,
[хьцё]
парламенцёр
“ру, -раў
парламенцёрскі [ньцё]
варламенцёрства [цьцё] -во
парламенцкі паліт.
пармезён кул., -пу, -шо

парна прыся.
парна-бізисе [зьце] (бізнес
па

парнаграфіі)

паёрпа-

бізиесу, парпа-бізпесе
парцаграфічны
парпаграфія -іі [ійі]

-сце

-сту,

парналіст бат.,

[сьце]

парцапёрысты бат.
геагр. Парнаса,
Парнёе
Парпасе
парнае міф., літ., -са, -се

парнйеец літ,

“цу, -цаў

париёсца,

парнаскі

парнасць [сьць] -цю
парна-фільм (парнаграфіч-

ны фільм) пёрца-фільма,
парна-фільме, парна-філь-

маў
парнік -ка, -куў, -коў
парпікавбд сад.,

-дзе,

-да,

-даў

парнікавбдства [цтв] -ве
парнікбва-цяплічны
парнікбвы
париўць зак., -нў, -нёш, -нё,
-пём, -цяцё, -аўць
парны
парбблены
парбг -бга, -бзе, -бгаў
парбда -дзе, -д

пародаразбуральны
пародаўтварэнне

[ньне]

-нні
парбдзістаець і парбдниасць
[сьць] с-г., для абодвух

-цю

паркёніна разм., -не, -п

тэх,
паркерызйцыя
[ыш]
паркёт -бту, -ёце

парнакапытныя заал., паз.
парналіставыя бат., наз.

,

ца

парнакапіятны

пародзісты і парбдны
парбднены
парбдыя -ыі [ыйі], -ый
парджах -кка [шк], -кку,
-жкаў

парбжні і парбліцы
парбжыстасць [сьць] -цю
парбжыеты
па-рбзнаму прысл.
парбк (сэрца) мед. -ку,
-каў

парбль -ля, -лі, -ляў
парбльны
парбм -ма, -ме, -маў

парбм-ледакбл,

парбма-ле-

дакдла, парбме-ледакбле,
парбмаў-ледаколаў
парбмпы
парбмшчык -ка, -ку, -каў
парбмшчыца -цы, -ц
парбнім лінгв, -ма,

-ме,

-маў
парбика аб.1., -ацы, -паг
парбелы
парёспаець [сьць] -цю
паросная газ.

парбтна прысл.
парёўну прысл.
парбхкаць зак., -ас, -аюць

парбхкванне

[иьне]

-пні,

-“паяў
парохкваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ас, -аюць
парбцца хезак., паруся, по-рацца,
[сься],
рашся
грамся, -рацсся, -руцца
парбць незак, пару, по-
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пароша

паруе

Амана

раш, “ра,
“руць
пардша -шы
парбю прыс.

-рам,

“раце,

партубмаўскі

партлйнд- цэмёнт буд., парт-

парсёк астр., -ка, -ку, -каў

пареўна уст., -не
парсюк парсюка, -ку, -коў
парсючыны
парта -рце, -рт і -ртаў
партабак -ка, -ку, -коў
партабачпіца -цы, -ц
партавік разм, -ка, -ку,
-коў
партаду кацыя “мі [ыйі]
партактыў (партыйны
тыў) “яву, -ыве

тот) -ма, -ме, -маў

ак-

лапд-цэмёнту, -нцеё [цьце]

партмаксімум

(партыйны

максімум) -му, -ме

партманёт -бта, -ёце, -бтаў,

часцей партаманёт
партміпімум (партыйны мінілум) -му, -ме

партиагрузка [ск] (партыйная нагрузка) -зцы [сц],

-зак
партнарада (партыйная нарада) -дзе

партиёр -ра, -ру, -раў

партал араіт., тэг., -ла, -ле,
“лаў
партальны
партаманёт -ёта, -бце, -бтаў
і партманёт

партиёрка -рцы, -рак
партнёрскі
партиёрства -ве
партбвы
партбрг (партыйны аргані-

партапарат (партыйны апарат) -ёту, -ёце
партарганізацыя (партыйная
арганізёцыя)
-ыі

зётар) -га, -гу, -гаў
партбрган (партыйны брган) -на, -не, -наў
партплёд -да, -дзе, -даў
партплёдцы
партрабдбта (партыйная раббта) -бце
(партыйны
партраббтнік
раббтнік) -ка, -ку, -каў

[ыйі], -ый
партасвёта [сьве] (партыйная асвёта) -ёце
партатыўнаець [сьць] -цю
партатыўны
партаёч разх., -ча, -чў, -чоў
партачыць разм,
незак.,
-чу, “чыш, -чыць, -чаць
партбілёт [рдб] (партыйны
білёт) -ёта, -ёце, -ётаў
партбюрб [рдб] (партыйнае
бюрб) н., нескл.

плартвёйн -пу, -не
партвучбба (партыйная вучбба) -бе
(партыйпартвыдавёцтва
нае выдавёцтва) -ве
партгрўпа [рдгр] (партыйная грўпа) -пе, -п

партгрупбре [рдгр] (арганізётар партыйнай грўпы)
-га, -гу, -гаў

партдаручЭнне [рдд] [пьне]

партрбт -Эта, -Зце, -таў
партрэтавённе [ньпе] маст.,
-нні
партрэтаваны

партрэтавёць незак. “тую,
“тўеш, -тўе, “тўюць
партрэтны
партрэтыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
партрэтіяетка лцы [с"ц],
“так
партсігар -ра, -ры, “раў
партспагпённе [пьне] (партыйнае спагнанне) -нні,
-нняў
партстаж (партыйны стаж)
“ніў, “жы
партехбд (партыйны сход)

даручённе)
(партыйнае
“да, -дзе, -даў
-льца, “льду,
партугалец
-циі, -няў
“льцаў
партдзяржкаптрбль [рддзяршк] (партыйна-дзяржаў- . Партугалія Партугаліі [ійі]
партугёлка -лцы, -лак
ны кантроль) -лю, -лі
партугальскі
партдыецыяліна [рдд] (парпартугальцы -цаў
тыйная дысцыпліна) -не
(партыйныя
партузибсы
партз” ёзд [рдз] (партыйны
ўзнбсы) -саў
з'ёзд) -да, -дзе [зьдзе],
партулак бат., -ку

-даў

парткабінёт (партыйны кабіпёт) -ёта, -ёце, -ётаў
парткалёгія (партайная калёгія), зі [і], -й
парткамісія (партыйная камісія) -іі [ійі], й
парткамітэт (партыйны камітбт) -Эта, -Эце, -Этаў

партканферэнцыя (партый-

партулакавы
партулакавыя бат., наз.
партулік (партыйны ўлік)
-ку
партунёйны
вапартупёй-прапаршчык
ен., гіст. партупёй-прапаршчыка, -ку, -каў
партупёйлопкер ваел., гіст.,

[ыйі], -ый
(партыйпарткіраўціцтва
пае кіраўніцтва) -ве

“РУ,
партупёй-онкера,
“раў
партупёя -бі [ейі], -ёй
партфёль -ля, -лі, -ляў

парткбм (партыйны

партфёльны

ная

канферэнцыя)

-ыі

камі-

партшкёла (партыйная шкбла) -ле, -л
партыец разх., яйца, -ыйцу, -ийцаў

партызан -па, -не, -н і -аў
партызаніць разм., незак.,
-шо, -піш, -ціць, -цяць
партызанка -нцы, -пак
партызішскі
партызанства -ве
партызаншчына -не
партыйка разм,
-ыйцы,
-мек
партийпа-дзяржаўцы
партыйшна-камсамдльскі
партыйна-палітичины
партыйнасць [сьць] -цю

партіяіша-ўрадавы
партыйная наз.
партыйны

партыкулярнасць
-цю
партыкулярицы уст.

[сьць]

партыкулярызм кніжн,

-ме

-му,

партытўра хуз., тры, -р
партытурны
партыя -ыі [ыйі], -ый

партэнагенёз і партэнагепёзіе біял, адпаведна -зу,
ы “су,

партэр -ра, -ры, “раў
партэрны
партэены царк., муз.
(партыйная
партячэйка.

ячэйка) -эйцы, -бек
парўб -бу, -бе, часцей парубка
парубёжжа -жжы, часцей

пагранічча
а
Аса
:
парубёнь абл., -бня, -бш,
-бнёў

парўбка [пк] -бцы [пц],
-бак і парўб
парўбіцчык [пшч] -ка,-ку,
-каў
парудзёць зак., -б9, -ёеш,
-бе, -бюць
паружавёлы
паружавёць зах., -ёю, -ёеш,
-бе, -бюць

паружбвець

зак.,

-бўлю,

-бвіш, гбвіць, -бвяць

парўка -ўцы, -ўк
парукацца абл.

зак. -4ю-

ся, -йешся [сься], -аецца,
-бюцца
парўмзаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
па-румынеску прыса.
парумяпіцца дак., -пюся,
-піцца,
[сься],
-ішся
-няцца
парумяніць зак., -цю, -піш,
-піць, яць
парўніцца разм., зак., -плюся, -пішся [сься], -піцца,
;
пяцца
паруе гса, се, мн. парусы,

-сбў, а ліч, 8, 8, 4 -- парусы

Ба2

парусіпа

парцыён уст., -пу, -ие, -паў
парцыённа прысл.

парусінавы

па-рўску прысл.

парцыснны

пёрусна-вяслярны [сьля]
паруена-матдрны
паруенаець

[сьць]

,
[сьпі]

пнарцыяльны спец.

спец.,

-ку,

-ка,

-каў

парусы
парухавець зак., -сю, -есш,
-ге, -еюць

парўхацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца

парўхаць зак,

-аеш,

-аю,

-ае, -аюць
паручайнік бат., -ку
паручальны
паручацца незак., -аюся,
[сься],
-бецца,
-дешся
-аюцца

парўчнік ваен.,

гіст.,

-ка,

-ку, -каў

;

паручыцель -ля, -лю, -ляў
паручыцелька -льцы, -лек
,
паручыцельскі
паручыцсльства -ве, -ваў
паручыцца зак., -чўся, наручышся [сься], -чыцца,
-чымся, -чыцеся, -чацца
парушальнік -ка, -ку, -каў
парушёльніца -цы, -ц
парўшапы
парушацца незак., -бецца,
-аюцца

парушаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -дюць
парушына -не, -н
парушипка -ацы, -нак
парушыцца зак., -шыцца,

-шацца
парушыцца незак., -пыцца,
-шёцца

парўшыць зак., -шу, пыш,

“шыць, -шаць
парушыць незак., -шў, парушыш,

,

парфаяпскі гіст.

парусіна -пе

-цю
пёруспік

парэпаны

-шыць,

-шыце, -паць

-шым,

парушіниец бат., -нца, -зцы
парушэнне
[ньне]
-шні,

-нпяў
парфір жін., -ру, -ры
парфіра уст., -ры, -р
парфіравы с парфірны ліг.

парфіранбеец, уст., лаэт.,
-нбеца, -пбсцу, -нбсцаў
парфірыт лмін., -шмту, -ыце

Парфіял гіст, Парфіі [ійі]
парфўма -ме
парфумёр -ра, -ру, -раў;

(прадавец парфумы) уст.

і парфўмшчык
парфумёрпа-каеметіічны
[сьме]
парфумёрны

парфумёрыя -ыі [ыйі]
парфуўмиым

парфуўмшчык уст., -ка, -ку,
“каў, часцей парфумеёр

парфяме гіст., -н

парфяпіи гіст., -ла, -пе, -паў
парфянка гіст., -іцы, -нак

парцыяпіст -ста, -сце

[сь-

це], -стаў

,
парцьё м., нескл.
парцьёра -ры, -р іё -раў
парцьёрны
парцэла эк., -ле, -л
парцэльны

парцэляваны

парцэлявацца

,

сцца, -лююцца
парцэляваць зак. і незак.,

-лбю, -шоеш, -люе, -лю-

юць
парцэляна уст., -пе
..
парцэлярны
парцэляцыя -ыі [ыйі]
парцяпы
парча -чы
парчбвы
,
парша -шы

паршчык -ка,-ку, -каў, час-

цей парыльшчык
паршыва разм., прысл.
паршываець [сьць] разл,
-дю
-ыўца,
паршывец разм.

-ыўцу, -яўцаў

паршивець разм., незак.
-ею, -ееш, -ее, -гюць
паршіивыразм.
-Ыўцы,
паршиўка разм.,
-ывак
парыбачыць зак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
па-рыбінаму прысл.
-нні,
[ньпе]
парыванше
-аецца,

парываць незак., -йю, -аеш,
-ае, -4юць
паріивіста прысл.
парывістасць [сьць] -цю

парывісты
паригаць (парыгець) абл.,

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
парыгаёць разл., зак., -аю,
-деш, -йе, “ёюць
парыдаць зак., -4, -асш,
-ае, “юць

Паріж х., г., Парыжа, Парыжы
парыжане -л
парыжанін -па, -не, ми, па-

рыжапе, -я
парыжанка -пцы, -пак

парыжскі [шск]

нарыжэлы
парыжэць зак., о, -беш,
-бе, -Зюць
парык -ка, -ку, -коў
парыкаць зак., -40, -аюць
парыкбвы
парішльны
парыльня і разм. парылка,
адпаведна -льпі, -лець ёі

“льпяў; -лды, -лак

-ае, -аюць
-нпі,
парыпванне [шыце]
-ццяў
парыпваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
парыпёць зак., -пла, -піш,

гпіць, -пім, -піцё, -пяць
паріяравание [пьпе] -нні,
-нняў

незак., -ло-

-нняў
парывацца незак.,
-аюцца

паріильшчык -ка, -ку, -каў
і паршчык
паринпаць зак., -аю, -асш,

паріиравапы

парыравацца пнезак., -руец-

ца, -руюцца

парыраваць

і

зак.

пнезак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

парысавёны і парысбваны
зак.,
парысавацца рагм.,
геўюся, -еўешся [сься],

-суецца, -сўюцца

парысаваць зак., -сўю, -сўсш, -суе, -сўюць

парыскаць мар., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
париты
парытэт спец., -Эту, -Зце

парытэтнасць [сьць] -цю
парытэтны
парыў -ыву, -ыве, -иваў
парыўнаець [сьць] -цю
паріўны
0;

парыхлены

парыхлёць зак., -бе, -ёюць

парыхліць: зак., -лі, гліш,

зліць, -лім, -ліцё, -ляць

па-рыцарску прысл.
Парыцкі раён Парыцкага
раёпа
парыцца
“рышся

руся,
незак.,
[сься], -рыцца,

“рацца
парыцца зак., -ыецца, -ыюцца
парыць незак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
парыць зак., -ыю, -ыеш, -ые,
-поць

Парычыг. п., Парычаў
парыя агульн., м. ДМ -ыю,
Т -ыем, ж. ДЛ -ыі [ыйі],
Т -ыяй, мн. Р -ый
па-рэвалюцьцшаму прысл.
парэз -зу, -зе, -заў
парэзапы
парэзацца зак.,, парэжуся,
-жашся [сься], -жацца,

-жуцца
парэзаць зак., парэжу, -каш,
-жа, -куць
парэзнік [зьпі] бат., -ку
парэй бат., -5ю, -зі [эйі]
парэкамендаваны
парэкамендаваць зах., -дую,

“дуеш, -дўе, -дўюць

парэнхіма апат., бат., -ме
парэпхіматбзны
парэнхіматыичны
парэпчавы
парэнчы
ручні

-чаў,

парэпаныразл.

часцей пб-

парэпацца
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пасвяткаваць
МА

парэпацца разл., зак., -аец-

ца, аюцца

паржіна разх., -не, -н

парэстэзія хед., -іі [ійі]
парэфбрмейныгіст.
парэчкавы

парэчкі -чак, адз. парэчка,

“чцы[цц]

паеалавёць зак., -бю, -бсш,
-бе, -бюць і пасавець
паса:ладзіць
зак.,
-дуў,
пасалодзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
па-салаўіпаму [ўйі] прысл.

па-салдацку прыся.
пасалены
пасаліць зак.,
-ліць, -ляЯць

.
-лю,

парэчнік -ку
парэчча -ччы
пае и4са, пасе, пасаў
пае карт., выкл.
па-сабачаму і па-сабачы
прысл.
пасабляць кезак., -яю, -ясш,
-яе, -яюць
незак,
пасавацца спарт,
пасўюся,, гўсшся [сься],

пасаліць зак., -лю, пасоліш, -ліць, -лім, -ліце,
-дяць
пасалбджаны
пасапваць кезак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
па-еапраўднаму прысл.
пасапці зак., -іў,, -пбш, -нё,

пасаваць карт., спарт., не-

пасарамаціць: разм.,

-ўсцца, -ўюцца

зак., пасую, -ўсш, -ўе,
-ўюць
пасавёлы разм., часцей пасалавёлы

па-савёцку прысл.
пасавёць разхм., зак., -ёю,
-беш, -бе, -бюць, часцей
пасалавёць
пасаг -гу
пасад гіст., уст., -да, -дзе,

“даў

пасада -дзе, -д
пасадачны
пасаджаны

пасаджаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -дюць
пасаджбны і пасаяіны
зак., -аю,
пасадзёйнічаць

-асш, -ае, -аюць
пасадзіць зак., -джу, пасёдзіш, -дзіць, -дзім,-дзіце,

-дзяць
паейдка [тк] -дцы [цц],
-дак
пасаднік гіст., -ка, -ку, -каў
пасёдніца гіст., -ЦЫ, -ц
пасадвіцкі гіст.
пасадніцтва гіст., -ве
пасаёдскі [цк] гіст.

пасёдчык

[чч]

спец, -ка,

“ку, -каў

пасйж (крытая галерэя)
ака, -жы, -каў;, муз., перан., -жу, кы
пасажны (атрыманы ў пасаг)

пасёжпы (бацька)

часцей

пасаджбны

пасажыр -ра, -ру, -раў
пасапасажыра-кіламётр
зры,
ікыра-кіламётра,

-раў

пасажізрка -рцы, -рак
пасажырскі
пасак паска, -ку, -каў
пасака спец., -ацы
пасакатаць зак., пасакачу,
пасакочаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
пасагрэтнічаць разм., зак.,
“аго, -асш, -ае, -аюць
пасалавёлы і пасавблы

-пём, -пяцё, -пўць

-ліш,

зак.,

гаціць,
-“аціш,
-ачў,
“ацім, -аціцё, -ацяць
пасарбмецца зак., -еюся,
-еецца,
[сься],
-сешся
-еюцца
пасардміць зак., -члю, -міш,

пасашчанайцца. зак., -Яецда, -яюцца; -Яемея, -Яецёся, яюцца, часцей пасашчэнлівацца
пасашчанайць: зак., -яю,
-Ясш, -яе, -Яюць, часцей
пагашчэнаіваць
пасашчикваны разм,
пасашчікваць разх., зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
пасашчинваны
ёі шнасапасашчэпліваны
шчанаяны
пасашчэплівацца зак., -асцца, -асмся, -аецсся, -аюцца і пасашчанляцца
пасашчэпліваць разх., зак.,
-аю, -аеш,

-ае, -аюць

і

паеашчапдяць
пасвавбліць зах., -лю, -ліш,

-ліць, -ляць
пасвараны
пасварицца зак., пасваруся, пасварышся [сься],
“рыцца, -рымся, -рыцеся,

“рацца,
пасварыць

пасарбмлены
разм. зак,
пасартаваць
-тўю, -тўеш, -тўе, тўюць
пасаскакваць і пасаскбкваць

зак., пасвару,
паеварыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
пасватаны
пасватацца
зак,
-аюся,

-бецца, -йюцца; -аецца,
гаюцца
пасаскрабаць і пасаскрэб-

гаюцца
пасватаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
па-сваяцку прысл.
пасвёдчанне [сьвеччапьне]
-цші, -нняў
пасвёдчапы [сьвечч]
пасвёдчыць [сьвечч] зак.,

-міць, -МЯцЬ

зак, для абодвух -ае,
гаем, -аеце, -аюць
пасаекрабаны і пасаскрэбваны
пасаскрабацца і пасаскрэбадпаведна
зак.,
вацца

ваць зак, адпаведна -ёю,

-аеш, -4е, -бюць;
-асш, -ае, -аюць
пасаелбўны гіст.
пасастаўляны

пасастаўляць

зак.,

-Яеш, -Яе, -Яюць
пасастрўгваны
зак.,
пасастругваць
-аеш, -ае, -аюць
пасастрыганы
пасаетрыгёць зак,
-деш, -йе, -йюць
пасйт

геагр.,

-ёту,

-аю,

-ЯЮ,

-аю,

,
-аю,
,
-аце,

па- сацыялістіічнаму прысл.

пасачыць зак., пасачў, пасбчыш, ЧЫЦЬ, -чым, -чыце, -чаць

пасашмбргваны разл.
пасашмбргваць разм., Зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пасашбк -шка, -шкў
пасапільвацы і пасашпі-

пасашпільваць і пасашцпіляць зак., адпаведна -аю,
-асш, -ас, -аюць; -яю,
-ясш, -Яс, -Яюць
пасашчапляны часцей пасашчэпліваны

[сься],

-аецда,

-чу, -чыш, -чыць, -чаць

па-свёцку [сьве] прысл.

пасвідраваны[сьві]
пасвідраваць

-атаў
пасатны

ляны

-аешся

Зак.

[сьві

“рўю, “рўеш, -руе, -рўюць
разх.,
[сьві]
па-свінску
прыся.
пасвістаць [сьві] зак. пасвішчу, пасвішчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
пасвістванне [сьві] [ньне]
-пні, -нняў

пасвістваць [сьві] незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

пасвіцца [сьві] незак., -віц-

ца, -вяцца і пасёцца,
гоўцца і паеціцца
пасвіць [сьві] незак., пасу,
пасвіш [сьві], -віць, -вім,
“віце, -вяць і пасў, -сёш,
-с6, -сём, -сяцё, -сўць
пёсвіў, -іла,

-ілі

і

па-

сціць

па-свойму прысл.
па-свбйску прыся. разм.
пасвяжлы [сьвя]
пасвяяць [сьвя] зак, -бю,
-Зеш, -бе, юць
зак.
[сьвя]
пасвярбёць
-біць; -ббла
пасвяткаваць [сьвя] зак,
кулю, -кўсш, -куе, -куюць

паскорвацца
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АЙ
пасвятлець

пасвятабць [сьвя] зак., -ёе,
-сюць
[сьвя]
па-святбчнаму
прысл.
уст.,
[сьвя]
паевяціцца
царк., зак., -ячуся, -яцішся сься], -яціцца, -яцімся, -яціцёся, -яцяцца
пасвяціць [сьвя] зак., -ячу,
пасвёціш, -ціць, -цім, -ці-

це, -цяць; уст., царк., -ячу,
гяціш, -яціць, -яцім, -яці-

цё, -яцяць
пасвячацца

уст.

[сьвя]

царк., незак, -Аюся, -беш-

ся [сься], -бецца, -дюцца

паевячёаць [сьвя] уст., царк,
незак, -4ю, -ёсш, -49,
-Ааюць

пасвячбны
царк.

пасвячэнне
-нпі
пасёвы -ваў
пасёджваць

уст.,

[сьвя]
[сьвя]

[ньпе]

разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пасезбина прысл.
пасезбнны
пассізм [ейі] -му, -ме
пасеіст

[ейі]

-ста,

-сце

пасека с.-г., -ецы, -ек

пасёкчызак., -сякў, -сячэш,
-сячэ, -сячом, -сечацё, -сякуць, часцей пасячы
пасёкчыся зак., -сячэцца,
-сякуцца, часцей пасячы-

ся
пасёлепы
пасёлішча -чы, -ч і -чаў
па-сёльсеку прысл.
пасерабрыцца зак., “рыцца,

“рацца

пасерабрыць зак., -ВЎ, “рыш,

“рыць, грым, -рыцё, -раць
і паерэбрыць
па-сербахарвацку прыса.

па-сёрбеку [рпек] прысл.

пасердаваць разх., зак., па-

сярдўю, -дўеш, -дўе, -дўюць

пасёсці [сьці] зак., -сядзем,

-ейдзеце, -сядуць
пасёў -ёву, -бве, -ёваў

пасёчаны
пасечныс.-г.
пасёяны
пасёяць зак., -бю, -беш, -ёе,
-ёюць
пасёлак “лка, -лку, -лкаў
па-сёмае
пасёрбаць разм., зак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
пасёрбваць разлм., лезак.,
-аю, -аепі, -ае, -аюць
кніжн),

вак., -аю, -асш, -ае, -аюць
пасібілізм паліт., -му, -ме

пасібіліст паліт., -ста, -сце
[сьце], -стаў
па-сібірску прысл.

пасівённе [ньпе] -шні
пасівераны
пасівераць зак., -аю, -аеш,
пасівёць зак., ёю, -беш, -ёе,

паскарачаць зак., -4ю, -аеш,

-ае, -аюць
-бюць

тэт.,

пасівіраванне. [пьне]

“дніі пасівацыя
пасівіраваны
пасівіраваць зак. і незак.,
-рую, -руеш, -руе, -руюць

пасігаць равм., зак, -ё4ю,
-деш, -йе, -аем, -ёеце,
-аюць

пасігналіць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
пасілкавацца зак., -кўюся,
-куешся [сься], -кўецца,
-кўюцца, часцей падсілкавацца
пасільны
пасінёлы

пасінённе [ньне] -ині
пасінены
пасінёць зак., -бю, -ёеш,-ёе,
пасініць зак., -шо, пасіпійі,
-ніць, -нім, -ніце, -няць

пассісцкі [ейі]

паекаральны

паскарацца незак., -асцца,
-юцца і паскбрвацца.
паскараць незак, -йю, -асш,
-4е, -ёюць і паскёрваць
паскарачацца зак., -бецца,

-ёюць

[сьце], -стаў

пасібаратиічаць

пасівацыя тэх, -ыі [ыйі],
часцей пасівіраванне
пасівёлы

-не,

пасіпнуць зак.,
“неце, -нуць

-нем,

гаюцца

где, юць
паскардзіцца зак., -джуся,
гдзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

паскарбджаны
-ду,
паскарбдзіць зак,
“дзіш, “дзіць, -дзяць

паскардміцца

разх.,

уст.

гак., -млюся, -мішся [сь-

ся], -міцца, -мяцца

паскарэние

-шші,

[ньце]

-нпяў

пасквараны
паскварыцца

зак., -рыцца,

“рацца
паскварыць зак., -ру, рыш,
,
грыць, -раць
пасквіль -ля, -лі, -ляў
пасквільны
пасквілянт -пта, мяце
це], таў

пасквілйнтка
-так

-тцы

[ць-

[ин'п],

пасквілянцкі

пасіраваць. спец., зак. і не-

паскідёны і паскідваны
паскідацца і паскідвацца

“ёюць
пасіраціць зак., -ачу, пасі-

-асцца, -аемся, -асцеся,
“аюцца
паскідаць і паскідваць зак.,

зак., пасірую, -усш, -уе,
-уюць
пасірацёць зак., -ёем, -ёеце,

рбціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць

пасірбўка

-бвак

-бўцы,

спец.

па-сірбцку прысл.

пасіў -іву, -іве

пасіўпа прысл.
пасіўнасць [сьць] -цю

-ій

паск фарм., -ку

паскавытаць зак., паскавычу, паскавичаш, -ыча,
-ычуць
паскавытвацне [пьнс] -нпі
паскавытваць хкезак., “ае,
“аюць
паскакацьзак., паскачу, паскачаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
паекакваць
кезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
паскадупліваны і паекалуп'

паскалупліваць і паскалупдля

абодвух

Зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

паскандаліць

разм.,

паскладаны і пасклёадваны
паскладаць і паскладваць
зак., адпаведна -аю, -аеш,
-4е, -дюць; -аю, -аеш, -ае,
пасклёйваны

пасія уст., разм. -іі [ійі],

ваць разх.,

адпаведна -аю, -ёсш, -ае,
-аеш, -ае,
-йюць; -аю,
-аюць

-аюць

пасіўны
пасіфлбра бат., -ры

ваны разм.

зак., адпаведна -аецца,
-бемся, -ёецеся, -аюцца;

8ак.,

“то, -ліш, -ліць, -ляць
паекаральнік тэх., -ка, -ку,
-каў

паесклёйвацца

зак.,

-аецца,

“аюцца
пасклёйвацьзак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пасклёць аб.., зак., -СЮ,
-ёеш, -бе, -сюць
паеклікаць зак., -аю, -йеш,
-4е, -4юць
пасклюдаваны
пасклюдаваць зак.,

-дуі,

“дўеш, -дўе, -дўюць

паскнарнічаць разх., зак.,
-аю. -аёш, -ае, -аюць
паскбк спец., -каў
паеколваны
пасколваць зак., -аю,
“ае. -аюць

-асш,

паскбцваны
паскопваць зак., -аюю. -аеш,

-ае, -аюць
паскбрана прыс.
паскбраны
паскбрвацца кезак., -аецца,
-аюцца і паскарацца

(і
а
с
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-аю,
незак.,
паскбрваць
аеш, -ае, -аюць і паскараць
паскбрыцца зак., -рыцца,

“рацца

паскбрыць зак., -ру, -рыш,

паслядзеліше

паекўдцпік разм., груб., -ка,
-ку, -каў
паекудпіца разм,
груб.,

-цы, -ц

паскуднічаць

паелёд

разм., груб.,

паскрыгічу,

незак, -аю, -аеш,
-ае,
гаюць
паскудны разм., груб.
разм.
[цтв]
паскудства
груб., -ве
паскўльвапы разх.
паекўльвацца разх., зак.,
-аецца, -асмся, -аецеся,
гаюцца
разм., зак.,
паскульваць
гаю, -аеш, -ас, -аюць
паекупёць разм., зак., -ёю,
-беш,-бе, -бюць
паскуніцца зак., -плюся,
-піцца,
[сься],
пішся
-пімся, -піцёся, -пяцца
паскўпліваныі паскуплйпы
паскупліваць і паскупяйць

паскрыпаць зак., -ае, -аюць

зак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -яю, -яеш, -яе,
-яюць

-выць, -раць

паскочваны

паскбчвацца

зак.,

-аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца
паскбчваць зак., -аю, -аеш,
-ас, “аюць
паскрўчваны
паскрўчвацца згак., -аецца,
-аюцца

паскрўчваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паскрыгатаць і паскригаць,
паскрыгітаць разм., зак.,
паскрыгачу,
адпаведна
паскрыгочаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць; -аю, -аеш,
гас,

-аюць;

паскрыгічаш,
-чаде, -чуць

-ча, -чам,

паскрипванне [ньне] -нні
паскрыпваць

-аюць
паскрыпёць

-ае,

незак.,

паскўрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паскўрчваны

-піць,

паскурчвацца зак., -аецца,

паскрэбак разм., -бка [пк],
-бку, -бкаў
паекрэбваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
паскрэбены
паскрэбкі [пк] разм., -бак

паскўрчваць зак., -аю, -аеш,

зак,
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і -бкаў
паскрэбці [пц] зак., паскрабў, -бёш, -бё, -бём, -бяце,

-бўць; паскроб, паскрэбла,

-лі
паскрбціся [пц] зак., па-

скрабуся, -бёшся [сься],

-бёцца, -бёмся, -бяцёся,
-“бўцца; паскробся [пе],
паскрэблася, -ліся
-аю,
незак.,
пасюўбваць

-аеш, -ае, -аюць
паскубены
пасёўбці [пц] зак.,
-бёш,

-бё,

-бём,

-Ў,
-бяце,

-буць

ласкугбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

паскуда

разм., лаянк. Ж.

Д -ду, Т -дам, М-дзе, ж.
ДМ -дзе, Т -дай і -даю,
ми. Р -д
разм. груб.
паскўдзіцца
незак., -джуся, -дзішся

[сься], -дзіцца, -дзяцца

паскўдзіць разм., груб., незак., -дзку, -дзіш, -дзіць,

-дзяць
паскўдлівы разл., груб.
груб,
разм,
паскўдна
прысл.
паскўднасць

груб., цю

[сьць]

разм.,

паскўдиенькі разл., зневаж.

пасцялю
Зак,
паелёць
[сьця], пасцёлси, -ле,
-лем, -леце, -люць

“аемся, -аецеся, -аюцца

-ае, -аюць
паскусваны разм.

паскўсваць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паслабёць зак., -бю, -ёеш,
-бе, -ёюць

-біцца,
зак.
паслабіцца
-бяцца
паслабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

паелаблённе [ньне] -ші
паслаблены

паслабляльны спец.
паслабляцца незак., -Яецца,
-яюцца
-яюю,
незак.,
паслабляць
-ясш, -яе, -Яюць

паслабпуць зак., -пем, -неде, -пуць
па-славацку прысл.

па-елавенеку прысл.
па-славянску прысл.
паслапёц -нца, -нуў, -пцбў
паелёнка -пцы, -нак
ласлёппе [нье] -нні, -нпяў

паслённік [пьпі] дын., -ка,
-ку, -каў
паслённіца [льні] -цы, -ц

паелёнпіцкі [цьпі]
насланы

пасланяцца разм., зак., -Яюся, -Яешся [сься], -яецца,
“яюцца
паслёцца зак., пасцялюся

[сьця], пасцблешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца

паелаць зак., папілю, -лёш,
-лб, -лём, -ляцё, -люць

-дзе

[сьле]

анат., “АЎ,

паслабдавы [сьле]
паслёдак [сьле] разх., -дка
[тк], “дку, -дкаў

паслёшшуць
[сьле]
гнем, -пеце, “пуць

зак.,

паелён (сьлё] бат., -пу, -не
паелёнавы [сьлё]

паелёнавыя [сьлё] бат., наз.
паслібізаваць (сьлі] уст.
зак., -зую, -зуеш,-зуе, -зўюць
паелізгацца [сьлі] зак., -аюся, -аешся

[сься],

ца, -аюцца
паслізгвацца [сьлі]
-аюся,
-асшся
“аецца, -аюцца

-асциезак.,

[сься],

паелізнуцца [сьлі] зак., ліў-

ся, -нёшся [знесься], -нёцца, -нёмся, -пяцёся, -іўц-

ца
паселінены [сьлі]
паслініць [сьлі] зак., -ню,
-піш, -ніць, -няць

паслбойца прысл.
паслбйцы
паслбўна прыс.
паслбўны
паелўта (дзеянне, учынак)
-ўзе, -ўг; (выгоды) паслўгі, -г
паелугач -ча, -зў, -чоў
паелугёчка -чды [цц], -чак
паслугавёць

разм.

зак.,

(некаторы час) -гўю, -гўеш, -гуе, -ггўюць
паслугбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -зе, -аюць
паелужліва прысл.
паслужлівасць [сьць] разх.,
-цю

паслужлівыразм.
паслужны: паслужы спіс,
паслужыць зак, паслужу,
паслужыш, -ніЫЦЬ, -кым,
-жыце, зжаць

-аюся,
зак.
паслухацца
[сься], -асцца,
гаешся
-аюцца
паслўхаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
паслухмяна прысл.
паслухмяпасць [сьць] -цю
паслухмянства -ве

паслухмяны
пасаўшнік царк., -ка, -ку,
-каў
паелўпшіца царк., -цы, -Ц
пасяўшны

паслушэнетва -ве
пасля [сьля]
наз.

прыса., пры-

пасляабёдзенцы [сьля]
пасляаперацыйны[сьля]
паелявабниы [сьля]
паслядзёянне сьля] [пьпе]
спец., -ппі

паспоўзвацца
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паслядоўна [сьля] прысл.
паслядоўнасць [сьля] [сьць] -цю

паслядоўнік [сьля] -ка, -ку,
-каў

паслядбўніца [сьля] -цы, -ц

паеляддўны [сьля]
паслязарбдкавы [сьля] [1к]
біял.

паслязаўтра [сьля] прысл.
часлязаўтрашні [сьля] раз.
пасляз'ёздаўскі [сьлязьйэ]
паслякастрычніцкі [сьля]
пасглядедікбвы ў пасляледавіковы [сьля] геал.
паслялбг [сьля] лінгев., -га,
“ту, -таў

пасляпавальнічны [сьля]

пасляпаціскны [сьля] лінгв.

пасляпасяўны [сьля]
пасляпіць [сьля] зак., -плю,

паслёпіш, -піць, -пім, -пі-

це, “пяць
паслярбдавы [сьля] мед.

паслярэвалюдыішы [сьля]
паслясвяточны [сьлясьвя]

пасляслбўе [сьля] -ўі [ўйі],
“уяў
пасляўббрачны [сьля]
[сьляўзьпасляўздзёянне

гаеш, -ае, “аюць
пасмуглёць зак., -ёю, -бош,
,

-ёс, -ёюць

пасмуткавёць і паемуціцца

зак., адпаведна -кўю, -куеш, -кўе, -куюць; пасмучуся, пасмўцішся (сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,

-цяцца

паемутнёлы
пасмутпёць зак., -ёю, -беш,
-бе, -ёюць

пасміякаць абл., зак., гаю,
-аеш, -ае, “аюць
паемйглы [сьмя] і паемаглы
зак.
пасмягнуць [сьмя]
-не, -пуць і паемёгнуць

пасмялёлы [сьмя]
паемялёць [сьмя] зак., -ёю,

гёсш, -ёе, -ёюць
пасмярбтна [сьмя] прысл.
паемярбтны [сьмя]
зак.
[сьмя]
паемяшыць
“оў, пасмёшып, -шыць,

-цым, -шыце, -шаць

паемяяцца [сьмя] зак., -яюся, -яёшся [сься], -яёцца, -яёмся, пасмеяцёся,
пасмяюцца

дзеяньне] спец., -нні
пасляшлюбны [сьля]
пасма -ме [сьме], -маў

пасаваць

паспую,

пасмагнуць зак., -нем, -не-

паснёдаць [сьне] зак., -аю,

-убш, -уё, -уём, -уяцё,

пасмёглы часцей пасмяглы

це, -нуць, часцей паемягпуць

пасмажаны
паемажыцца згак., -жыцца,

“жацца

паемажыць зак., -ку, жыш,

-кыць, -жаць
пасмакаваць зак., -кўю, -кўеш, “кўе, -куюць

пасмактаць зак., -кчу, пасмбкчаш, -ча, -зам, -чаце,
-чуць
паемалены

паемаліць зак., (пакрыць
смалой) -пю, паембліш,
-ліць, -лім, -ліце,

зак.,

-уюць
па-енайперску прысл.

“аеш, -ае, “аюць
пасноўдацца разм.,
зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
паенўць зак., -не [сьне],
-нём, -пяцё, -нўць
пасббіць разм., зак,, -блю,
-біш, -біць, -бяць
паебваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пасбл пасла, “лё [сьле],
-лёў
пасблены
ласёльскі
паебльства -ве, -ваў

(агнём) -лю, пасмёліш,
гліць, -лім, -ліце, -ляць

паебиванне [ньце] -пні
пасбпваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

пасмейвацца [сьме] лезак.,
“аюся,
-аешся
[сься],

пасбртиы
паебўванне [ньне] -шпі
пасбўвацца незак., -аюся,
-асшся
[сься], -аепца,
“аюцца

-ляць;

лаемачка -чцы [цц], -чак
пасмачиёць разл., зак., -бе,
-ёюць
-асцца, “аюцца
пасмёртна [сьме] прысл.
пасмёртіы [сьме]

паемёць [сьме] зак., -бю,
-ёет, -ве, -бюць
паемёшышча [сьме] -чы, -ч
іг “чаў

паеміхацца і паеміхвацца
[сьмі] незак, адпаведна
“аюся,
-іешея
[сься],
Зецца,
-а
сша
ся
а

-юцца;
[сься],

пасмбктваць

-аюся,
- аецца,

незак.,

-аю,

пасбўваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

паебўгацца разл, зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

“аюцца
пасбўка спарт., -бўцы, -бвак
паебхлы
пасбхнуць зак., -пе, “ем,
“неце, -пуць
паедчваць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паспаббриічаць
зак., -аю,
-аси, -ае, -аюць
паепавіваны

паспавіваць зак., -аю, -аеш ;
-йе, -4юць

паспавядйны царк.
паспавядацца зак., -4юся,
[сься], -аецца,
-аешся
“аюцца
паспавядёць зак., -4ю, -асш,

-4с, аюць

паспагадаць зак., -аю, -беш,

-бе, -аюць
паспадзявацца зак., -дзяюся, -дзяёшся [сься], -дзя-ёцца, -дзяёмся, -дзеяцёся, -дзяюцца

зак.,
-ёю,
паспакайнёць
-ёеш, -ёе, -ёюць
паспарнёць зак., -ёе
паспарту спец., н., неска.
паспаўзацца зак., -бецца,
гаюцца і паспоўзвацца

паспаўзаць зак., -ёе, -асх,
-асце, -бюць і паспбўзваць
паспаць зак., -плю, -піш
[сьпі], -піць, -пім, -піцё,
-іяць
паспачуваць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць
паспелы [сьпе]

паспёх [сьпе] разх., -ху

паспёцца [сьпе] раз.м., зак.,
паспёецца
паспёць [сьпе] зак., -ёю,
-бёеш, -ёе, -ёюць; (стаць

спелым) -ёе, -ёюць
паспёшна
і
паспёшліва

[сьпе] прысл.
паспёшлівасць і паспёшнаець [сьпе] [сьць] для
абодвух -цю

паепёшлівы і паспёшны
[сьпе]
паспілбўваны [сьпі]
паспілбўваць [сьпі] зак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

паспісваны [сьпі]

зак.,

[сьлі]

паспісвацца

-агцца, “аюцца
паспісваць [сьпі] зак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
паспіханы і паспіхваны
[сьпі] разм.

паспіхаць
е.

с

і

с

паспіхваць
т,

[сьпі] разм., зак., адпа-4ю, -асш, -4е,
ведна
-ае,
-моць; -аю, -аеш,
,
-аюць
-ЯЮ,
зак.,
пасплаўляць
,
-Яеш, -яе, -яюць
пасплываць зак., -4е, -4юць
пасплбшчваць зак., “аю,
-асш,-ае, -аюць
пасплятацца зак., -асцца,
-аюцца

,

паеплятаць зак., -аю, -аеш,
-4с, -аюць
паспбйваць раз.х., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
паспбрваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
паспбўзвацца

зак., -асцца,

гаюцца, часцей паспаўзацца
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пасибўзваць захк., -ас, -аем,
-асцеё, -аюць і паепаўзаць

паспрабаваны

паспрачацца зак.,,
[сься],
-сшея

-аюся,
-аецца,

-аюцца
паспрыяць зак., -Яю, -яеш,

-Яе, “яюць
паспусканы
паенускацца разм.,, зак.,
-йсцца, -асмся, -аецеся,
гаюцца

паепускйць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -бюць
зак.,
паспыняцца
разл.,
-ясцца, -ясмся,
-Яюцца
паспытаны

-Ясцеся,

паспытаць зак., -4ю, -аеш,
паспяванне

[сьця]

[пьпе]

“нці

паепявёць [сьпя] (да спяваць) зак., -йю, -аеш, -ёе,
-йюць; (станавіцца спелым) незак., -йе, -ёюць;
незак.,
(не адставаць)
-4Юю, -аеш, -ёе, -4юць

паспяваючы [сьпя]

прым.,

наз.

паепяхбва [сьпя] прысл.
паспяхбвасць [сьпя] [сьць]
-цю
паепяхбвы [сьпя]
паспяшёцца і

паспяшиць

зак.,

-аецца,

гаюцца

пасеўкваць зак., -аю, -асш,

-бую,
паспрабаваць зак.,
-бусш, -бўе, -бўюць і папрабаваць.
па-справядліваму прысл.
паспрагаць разл, зак., -4ю,
-4еш, -4е, аюць
паспраўлйць разм,
зак,
-яю, -Ясш, -яе, -Яяюць

-йе, -йюць

пасеўквацца

паспяшаць,

[сьпя]

зак.,

адпаведна -аюся, -ёешся
[сься], -аецца, -бюцца;

-ёю, -деш, -ёе, -аюць; -шу,
“пыш, -шыць, -шім, паспешыцё, паспяшаць

паерэбраны і пасярэбрапы
паерэбрыць зак., -ру, “рыш,
“рыць, -раць, часцей пасе-

рабриць
пасрэдна прысл.
паерэдцасць [сьць] -цю

пасрэднік -ка,-ку, -каў

пасрэдніца -ды, -ц

паерэдніцкі
пасрэдніцтва -ве
паерэдицічаць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паерэдны
пассаджваць згак., -аю, -асш,
-ае, “аюць
ласейць зак., -сеў, -ссёш
[сьсе], -себ, -сеём, -ссяцё,
ггеўць
пассоўвацца зак., -асцца,
“аемся, -асцсся, -аюцца
пасебўваць зак., -аю, -аспі,
-ае, “аюць

-аё, -аюць
паееылаць зак., -4ю, -4еш,
-4е, -йюць
пасеыпёаць зак., -4ю, -4ёш,
-4е, -дюць
паесыхацца
“аюцца

пасеядацца

зак.,

[сься]

-асцца,
зак.,

-асцца, -йюцца
пасеяканы [сься]
пассякаць зак., -4ю, -д еш,
-4е, “юць
паста -сце [сьце]

пастава -4вес, -аў
паставіцца зак,
-двішея
-двяцца

-аўлюся,
[сься], -авіцца,

паставіць зак., -аўлю, -авіш,
-авіць, -авяць
Паставы г., Паставаў
паставіи пррым., наз.
пастагнёць зак., пастагиў,
пастогнеш, -пе, -пем, -пе-

це, -нуць

пасталёлы
пасталёць зак., -ёю, -ёеш,
-6е, -ёюдь

пасталы абл., -лоў, адз. пастбл, пастала, -лё
пастамёит -нта, -нце [ньце],
-нтаў
пастанавіць зак., пастанаў-віць,
лю, пастанбвіш,

пастарэць зак.,

-5ю,

“беш,

Бе, “ноць
па-старзчаму і па-старэчы
прысл.

пастаў -ава,-аве, -аваў
пастаўка -аўцы, -авак
пастаўлены

пастаўляцца лезак., -яецца,
“яюцца

пастаўляць (тавары) незак.,

-Яю, -Яеш, -Яе, -яюць; (да
ставіць) зак., -Яю, -Яеш,

-яе, -яюць
пастаўпік -ка, -ку, -кбў
Пастаўскі раён Пастаўскага,
раёпа
пастаўшчык -ка, -ку, -кбў

пастаўшчіяца -цы, -ц

пастаць зак., пастанс, -пем,

-пеце, -нуць

пастаялец уст. , “льца, -льцу,
-льцаў
пастайялка уст., -лцы, -лак
пастаянна прысл.
пастаянны
пастаянства -ве
пастаяць зак., -аб, -аіш

[айі], -зіць,
-аяць

-зім, -аіце,

паства царк., -ве
пастка -тцы [стц], -так

пастбзнасць

[сьць]

лед.

маст., -цю

пастбзны

пастбй -бю, -бі [ойі]
пастбйваць разлм., зак., -аю,

-вім, -віце, -вяць
пастанаўленне [ньне] -нні

-аеш, -ае, -аюць
пастбйны

пастанаўляцца незак., -Яецца, -яюцца
пастанаўляць, незак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
пастанбва -бве, -бў
пастанбвачны
пастапбўка -бўцы, -бвак
пастапоўлены
пастанбўшчык -ка,-ку, -каў

пастблькі злучн.
пастбптвацца зак., -аецда,

пастанё ўшчыца “ЦЫ, -Ц
пастар дарк.з “Ва, -ру, -раў
па- старадаўняму прысл.

стаўнік) -да, -дзе, -даў

пастараль літ., муз., -ллю
[льлю]
пастаральны
пастарат царк., -ату, -ёце
зак.,
пастарацца
-бешся [сься],
-аюцца

-аюся,
-аецца,

пастарнак бат., -ку
па-старбму прысл.
пастарбикавы
пастарскі царк.
пастарства -ве
пастарўнак-пка, -пку, -каў
зак.,
пастаршинетваваць
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
пастарыць зак., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
пастарэлаець [сьць] -цю

пастарэлы

пастарэшше [пьне] -ппі

“аюцца
пастбптваць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пасточвацца разм.,
зак.,
-аецца, -аюцца
пастбчваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пастпрэд (пастаянны праб-

пастпрэдства [цтв] (пастапрадстаўніцтва)
Яннае
-вес, -ваў
пастрабшше [сьне] ваен.
“ші,няў
пастрайнёць разм., зак., -ёю,
-беш, -бе, “ёюць
паетракатаць зак., пастракачў, пастракбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
пастраляць зак., -яю, -Ясш,
-яе, “яюць
паетраеёнпыі 'пастрэсваны
пастрасёаць гак., -4ю, -деш,
-йе, -4юць і пастрэсваць
паетрачць зак., пастрачу,
пастрочыш, -чыць, -чым,
чыце, -чаць
пастрашваць разх., лнезак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
-шу,
зак,
пастрашыць
“ты, -шыць, -шаць
пастрбосцы вае.

паеціць
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пастрбіцца [ойі] зак.) -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца
пастрбіць: [ойі] зак., -дю,
-біш, -біць, -бяць

паетрбикавы
пастрбнкі -каў, адз. пастробпак, -нка, -нку
пастрбчаны
паструганы
пастругёць зак., -4ю, -деш,
-4е, -4юць
паетрыгацца незак., -ёюся,
ешся
-аюцца

[сься],

ластрыгаць

гаецца,
,

-аю,

незак.

-аеш, “йе, “аюць
пастрыгчы [хч] зак,

пастрыгў, пастрызкэш, -яё,
-жбм, -кацё, пастрыгўць
пастригчыся [хч] зак., пастрыгуся, пастрыжЭшся
[сься], -жкэцца, гжомся,
Экацёся, пастрыгуўцца
пастрыжаны

пастрыжЭнне [ньне] царк.,
-нні

пастрынбжваць зак.,

-аеш, -ае, -аюць

пастрэльваць

незак.,

-аю,
-аю,

-аеш, -ае, “аюць
пастрэсвгны часцей пастрасаны
пастрэсваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей пастрасаць

пастўшыць

разм.,

незак.,

-шу, -цыш, -шыць, -шаць

пастфактум кніжн., прыся,

пастыжор-ра, -рУ, граў
пёстыр царк., -ра, -рУ,

пастырскі

“раў

пастырства “ве

пастыць зак. “шу, -ыпеш,
«пе, -віпуць
пастэль жыв., -ллю [льлю],
-лей і -ляў
пастэльны

пастэраўскія

пастэраўскі:.

прышчэпкі
пастэрызаваны
пастэрызавацца незак., -зуецца, -зўюцца
пастэрызаваць зак. і незак,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
пастэрызатар-ра, -ры, граў
пастэрызаційны
пастэрызацыя гыі [ыйі]
па-сувбраўску прысл.
пасуда і пасудак разм., ад-

паведна -дзе; -дку

[тк],

часцей пбеуд
пагудамыечны

пасудамыйка “яйцы, алек;
(рабочая) часцей паеўдніца

пасудамыйшчыца -цы, -ц
паеўдзіна -пе, -н

пасудзіцца разлм., зак., папасўдзішся
суджўся,
[сься], -дзіцца, -дзімея,
-дзіцеся, -дзяцца

паеўеліць [сьлі] разм, зак,

-лю, -ліш, -ліць, -ляць
пасўтачна прысл.

паеўтачны
па-еухбму разм., прысл.

паеўху прысл.
па-су часнаму прысл.
пасўшаны
пасушыцца зак., пасушуся,
пасўшышся [сься]; -цыц-

ца,
-шымся,
-шыцеся,
-шацца
пасушіць зак., пасупіў, паеўшыш,

-шыць,

-шым,

-цыце, -шаць
пасхіляпы
паехіляцца:

зак.,

-Ясцца,

-Яемея, -Ясцеся, “яюцца
пасхілйць зак., -Яю, -ясш,
-яе, -яюць
пасхбдзіцца зак., -дзіцца,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

пасхбдзіць зак., -дзіць, -дзім,
“дзіце, -дзЯцЬь

пасцёль [сьце] -ллю [льлю],
-лей і -ляў
пасцёлька [сьце]
-льцы,
-лек
пасцёльнічы ё

пасцёльнік

[сьце] гіст, адпаведна
“чага, -чым, -чых; -ка,-ку,
-каў

пасцёльны [сьце]
пасцерагчы
[сьце]
зак., -агу,

[хч]
-ажэ,

-ажэш,

-ажодм, “ажацё, -агуць

пастскрыптум-ма, -ме, -маў
пастудзіць зак., пастуджу,
пастудзіш, -дзіць, -дзім,

пасудзіць зак., пасуджу,
паеўдзіш, -дзіць, -дзім,

“дзіце, -дзяць
пастўкацца разл., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецда,

пасцерагчыся [сьце] [хч]
зак,
-агуся,
-ажзшся
[сься], -ажёцца, -ажбмся,

пасўднік -ка, -ку, -каў
паеўдніца (рабочая) -цы, -ц

-ажацёся, -агуцца
пасцёбаць [сьцё] зак., -аю,

-аюцца
пастукаць зак., -аю,

-аеш,

-ае, -аюць
пастукванне
лшяў

[ньце]

-нві,

тпастўкваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пастулат -ата, -аце, -атаў
пастуліраваны
пастуліраваць зах. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, “руюць
паступальна-прагрэсіўцы
паступальнасць [сьць] -цю
паступальны
паступаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, “ёюць
паступіць зак., паступлю,
паступіш, -піць, -пім, -піце, -пяць
паступаёбние [пьпе] -ші,
ашяў
паступова прысл,

паступбваець [сьць] -цю
паступбвы
пастух гха, -хў, -хоў
пастухоў

пастухбўскі
пастухбўства -ве
паетўшка -шцы, -шак

ластушёк-шка, -шуў, -цкоў

“дзіце, -дзяць

і пасудамыйка
пасўдны

паеўканы і пасукёны
пасукёць зак., -йю, -деш,
-де, -аюць
пасумаваць зак., -мую, -муеш, -мўе, -мўюць
пасумиёлы
паеумиёць зак., -бю, -беш,
-ёе, -ёюць
пасумнявацца зак., -йюся,
-бешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
пасўпуты

баць
незак,
пасцёбваць [сьцё]
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паду,
пасці [сьці] зак.,
-дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё,

-дуць

пасціла [сьці]
пасцілачны [сьці]
пасцілка [сьці] -лцы, -лак,

часуей пбсцілка
пасцільшчык [сьці]
-ка, -ку, -каў

спец.,

паепільшчыца [сьці]

пасўнуццазак., -нуся, -пешся [сься], -нецца, -пуцца

пасунуць зак., -пу, -пеш,
-пе, -пуць
пасуравёлы
пасуравёць зак., -бю, -беш,
-ёе, ібюць
па-сур'ёзнаму прысл.
пасур'ёзнець [зьпе] зак.
“ею, -есш, -ее, -сюць
паеурміць зак., пасурмлю,
пасуўрміш,

-аеш, -ас, -аюць і пасця-

-мім,

-міце,

“мяць
пасурмлены
па-сусёдеку [цк] прыса.
паеўслены [сьле] разм.

-цЫ,

“ц

пасцірёны [сьці]
паецірацца
[сьці]

зак.,

-децца, -4юцца

паеціраць [сьці] зак., -бю,
-деш, -4е, “юць
паеціекапы [сьці]
пасціскёць [сьці] зак., -аю,
-деш, -а4е, -фюць

паеціхёць [сьці] зак., -йе,
-дем, -асце, -аюць
пасціцца [сьці] зак. -сбцца, -суцца, часцей пасвіцца
пёсціць [сьці] незак., Ппасу,

пасёш,

пасяцё,

пасе,

паеўць,

пасём,
часцей
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пасвіць

пасыпаць зак., -плю, -плеш,

пасвіць

пасціць [сьці] незахк., пашчу, посціш [сьці], -ціць,

-цім,-ціце, -цяць

пасцэджваць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
пасцябйцца

зак.,

[сьця]

[сься],

-дешся

-бецца, -йюцца
пасцябёць [сьця] зак., -аю,
-4сш, -ае, -бюць, часцей
пасцёбаць

пасцягваны ўсьця]

пасцягвацца

[сьця]

зак.,

гаецца, -аемся, -аецеся,
гаюцца
пасцягёць
і
пасцягваць
ак, адпаведна
[сьця]
гаю, -аеш, -ае, -аюць; -аю,
-деш, -4е, -4юць
зак.,
пасцякацца [сьця]
-ёецца, -4юцца
пасцякёць [сьця] зак., -ае,

-аюць

пасчышчаны [шч]
пасчышчёаць [шч] зак, -4ю,
-4еш, -4е, -дюць
пасчэпліваны і пасчапляны

[шч]

пасчэплівацца і паечапляц-

ца [шч] зак., адпаведна

гаецца. -аюцца; -яецца,
,
гяюцца
пасчэпліваць ў паечапляць

[шч] зак., адпаведна -аю,
-аеш, -ае, -аюць; -яю,
-яеш,-яе, яюць

пасчзеваны [шч]
паечэсвацца [шч] зах., -аецца, -аюцца
пасчэсваць [шч] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

плаесшывёны [шш]

пасшывёць (шш] зак., -ёю,
-деш, -ае, аюць
пасыкаць зак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
паейл спец., -лу,пасылённе [ньне] “пі
пасылапца пезак., -бецца,
“маюцца

пасылаць незак., -4ю, -аеш,
-йе, -дюць
пасітлачны
паеилка -лцы, -лак
пасільны прым., наз.
пасынак -нка, -нку, -нкаў

пасынкаванне ([ньпе] с.-г,
гні
пасынкаваны
пасынкавацца незак., -куецца, -куюцца

пасынкаваць зак. і

пезак.,

гкўю, -куеш, -куе, -кўюць
пасыпйпне [ньне] -нпі

пасьіпаны
пасыпацца
люцца
пасьышйацца
гаюцца

зак.,

лезак.,

-пле, люць
пасьшёць гезак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць

пасырэць зак., -5с, юць

пасцэджваны

-фюся,

патапіць

-плецца,

-асцца,

пасыханне [ньне] -нпі

пасыхёць незак., -ае, -йюць
пасыхбдзіцца зак., -дзіцца,
“дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
пасыходзіць зак.,
-дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць

пасыцёць зак,
“бе, гбюць

-бю, -беші,

пасьба [зьб] -бё

пасьйне карт., -са, -се [ньсе]
пасьйнсны

пасзеар гіст., -ра, -ру, -раў
пасэсішыгіст.

пасбсія -іі [ійі]
пасябравацца захк., -руюся,
-рўешся [сься], -руецца,

“руюцца

пасячія зак., -сяку, -сячэш,
-сячэ, -сячбм, -сечацё, -сякуць; -сёк, -сёкла, -сёклі
і пасекчы

пасячися зак.,
-сячэцца,
-сякуцца і пасёкчыся
пат шатм., пата, паце, па-

таў; (сорт пасцілы) пату,
паце
па-таваріяску прысл.
патаваць шатм., незак., палўю, “ўеш, -ўе, -ўюць
паётавы шагтм.
патагенёз і патагенёзіс лед.,
адпаведна -зу, -зе;

-су,

-се
патагенетычны
патагённасць [сьць]

мед.

-цю
патагённы

патагбипец -нца, -нцу, -нцаў

пасябраваць зак., -рую, -рў-

Патагбпія Патагоніі [ійі]
патагбнка -пцы, -пак

па-гяброўску прысл.
пасяганце [пьне] -шпі

патагбннае фарх., наз.
патагбнны
патагонскі
па-таджыкску прысл.

еш, -рўе, -рўюць

пасягаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць
пасягиўць зак., -аў, -пёш,
-нё, -пём, -няцё, -нуць
пасядаібние [ньне]
-нві,

зшяў

пасядзёлкі і пасядзёнкі абл.,
адпаведна -лак; -пак і па-

сядушкі
пасядзёць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзім, паседзіцё,
пасядзяць
пасядлёны
паеядлаць вак., -ёю, -деш,
-ае, гйюць
пасядўшкі абл., -шак і пасядзёлкі, пасядзёнкі

пасялёнец -пца, -нцу, -нцаў

пасялёнка -пцы, -пак
пасялённе
[ньне]
-нні,
-нпяў

пасяліцца зак., пасялюся,
пасёлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца
пасяліць зак., пасялю,” пасбліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
пасялкбвец раза., -бўца,-бў-

цу, -оўцаў

-яешся
-яюцца

[сься],

-Яяюся,
-яецца,

пасялйць пезак., -яю, -Ясш,
-яе, -яюць
пасямёйна прысл.
па-сямёйпаму прысл.
пасямёйнцы
пасярбд і пасяродку [тк]
прынаа., прыс.

пасярбдкавы [тк]
пасярэбраныі пасрэбраны
пасярэдзіне прысл., прыпаз.
паеярэдні

пасяўша

патаёмны
патаіцца [айі] разм., зак.,
патбімся, -біцеся, -бяцца
патаіць [айі] разм. зак.
-біць,
патбіш,
патаю,
-бяць
патайнік -кё, -кў, -коў
патайны і патайны
патака -ацы
патакальнік разм., -ка, -ку,
-каў
патакальпіца разлм., -цы, -ц

патакапне

[пьне]

разм,

-ині

патакаць разм., незак., -аю,
-асш, -4е, аюць
паталагічны мед.

паталогія -іі [ійі]
паталбк спец., -лЕй, -лЕў
патёль спец., -ллю [льлю]
патаміцца зак., патёміцца,
-мімся, -міцеся, -мяцца
патаміць зак., патамлію, патбміш, -міць, -мім, -міце,
-мяць
патанатам [т--а] (патолагаанётам) -ма, -ме, -маў
патанатамічны Іт--а]

пасялкбвы

па-сялянску прысл.
пасяляцца гезак.,

патаёмна абл., прысл.

патапатбмія [т-ра] -і [ійі]

патапёць рагм., незак., -йю,

-беш, -4е, -йюць, часцей
тапуўць
патанёблы разл.
патанбише [пьпе] -нні
патапёць (патанчэць) зак,
-ёю, -беш, -ёс, -бюць
патанненце [пьпепьне] “нні
патаннены [льне]
патаниёць [пьпе] зак., -бе,
-бюць
патанпіць [ньне] зак., аш,
“піш, ашіць, -пім, апшіцё, “пяць

патрапіцца
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патанняцца
ДЫ

патаниняцца [ньня]

пнезак.,

-Яецца, -яюцца

патанняць іпьпя] незак,
-Яю, -Ясш, -Яс, -Яюць
,
патанулы

патапуць зак., патапу, ла-

тонеш, -ис, -пем, -неце,
,
-нуць

патанцаваць

зак.,

-цуюЮ,

-цусш, -пўс, -уўюць

патанчацца незак., -аецца,
-аюцца

патанчаць пезак., -ёю, -беш,
-4е, -аюць
патапчыцца зак. “чыцца,
-чёцца
патапчыць зак. -чў, -чыш,
-чыць, -чым, -чыцё, -чаць
патапчэнне [пьне] “пі
патацчэць зак., -Эю, -эсш,
,

-бе, юць

патапёц абл., -пцё, -пцы,
-пцбў
патапіцца зак., патбпіцца,
-пімся, -піцеся, -пяцца

патапіць зак., патаплю, патбпіш, -піць, -пім, -піце,

яць
патаплённе [ньце] -нні

патаплйцца незак., -Яецца,
-яюцца
патапляць зак., -Яю,

-яеш,

-яе, “яюць

патапсіхалёгія хед., -іі [ійі]
патаптаны і патбптаны
патаптацца зак., патапчуся, патбпчашся
[сься],

-чацца, -чамся, -чацёся,
“чуцца
,
патаптаць зак., шпатапчў,
патбпчаш, -ча, -чам, -чаце,

“чуць
.
патапцы кул., “цаў

патарабапіць

разм.,

зак.,

-шю, -піш, -піць, -няць

патаргавацца зак., -гўюся,
-гўешся [сься], -гугцца,

“гуюцца
патаргаваць разм.,
зак.,
-гўю, -гусш, -гўе, ўюць

патармасіць і патармашыць
зак., адпаведна патарма-

шў,

патармбсіш,

-сім, -сіце, -сяць;

-сіць,

патар-

машу,
патармбошыці,
-шыць,
цым,
-шыце,
-шаць
патармошаны

патарбча уст., абл., -чы, -ч

патарчака -йцы, -ёкі патырчака
патарчаёць зак., “ў, -чыш,
а
“ЧЫЦЬ, -ям, “чыц,
-чаць
і патырчёць
патасавапы і натаебваны
патасаваць зак., -сўю, -еў-

сш, -еўе, -сўюць
патасбўка
разм.,
-бўцы,
-бвак
па-татареку прысл,
патаўсцёць [сьце] зак., -ё
ю,
-беш, -бе, -бюць

патаўсціцца [сьці] зак., патоўсціцца, -дяцца

латаўсціць:

патаўшчу,

[сьці]

зак.,

патбўсціш

[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

,
цяць
патаўхацца разм, зак, -йю-

ся, -аешся [сься], -децца,
-4юцца
патаўхаць разм. зак., -ёю,

.,
-йсш, -ае, -4юць
патаўчызак, ўну, -ўчЭш,
-ўчэ, -ўчбм», -ўчацё, -ўкуць
-ўкўся,
зак,
патаўчыся

-ўчэшся [сься], “ўчЭцца,
-ўчбмся, -ўчацёся, -ўкўц-

ца
патаўшчацца незак., -аецца,
-аюцца

патаўшчаць

незак,

-4еш, -ае, -4юць
патаўшчбнне [пьпе]

-4ю,

-нпі,

-нпяў

патафізіёлаг мед., -га, -гу,
-таў

патафізіялогія -іі [ійі]
патёчка разл., -чцы [цц],
-чак
патачны
патачыць зак., патачу, паточыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць
паташ гім., -піў, -шы
паташны
паташбвы
па-твойму прысл.
патканы
паткаёць зак., -ткў, -тчэш
[чч], -тчэ, -тчом, -тчацё,
-ТЕўЦЬ
паткиўцца разх., зак., -нуся, -нёшся [сься], -пёцца,
-пёмся, -няцёся, -нўцца
паткнўць разм., зак. -ну,
“абш, -пё, -нём, -няце,
-паўць
патлаты разм.
патлёлы
патлёць зак., -бе, -ёюць
патліваець [сьць] -цю
патлівы

патлусцёць [сьце] зак., -бю,

-беш, -ёд, -бюць
патлы разм., -лаў
патойбакбвы
патбк -ку, -каў
патокападдбиы
патблаг хед,, -та, -гу, -гаў

патолагаанатам -ма, -ме,
-маў
патолагаанатамічны
патбля -лі
патбмак -мка, -мку, -мкаў
патбмна (тамамі) прысл.

патомнпы

патомства -ве, -ваў

патбнчаны

патбпчванне [цьце] -цні

патбцчвацца незак., -аецца,
“аюцца
патбнчваць
пезак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць

патоп -пу, -пе, -паў
патбилены
патбптаны і патаптаны
патбрганы

патбргацца
зак.,
-аешся
[сься],
-аюцца

-аюся,
-аецца,

патбргаць зак., -аю, -аец,

гае, -аюць
патбргванпе [ньне] -ппі
патбргвацца пезак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
патбргваць
незак,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
патбркаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
патбркваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
патбўчаны
патоўшчаны
патбчаны
патбчна-групавы
патбчна-механізаваны
патбчна-перавалачны
патбчна-скбрасны
патбчнасць [сьць] -цю
патбчны
патрабавальна прысл.
патрабавальнасць
[сьць]

-цю
патрабавальпік

-ка,

-ку,

патрабаванне [ньне]

-нні,

-каў
патрабавальны

-нняў
патрабавацца незак., -бўец-

ца, -бўюцца

патрабаваць незак., -бую,
-буеш, -буе, -бўюць
патрава -две, -аў
патравіць (зрабіць патраву) зак, лпатраўлю, па-

травіш, -віць, -вім, -віце,
“вяць
патраённе [пьне] -апі
патраіць

[айі] с.-г., разм.

зак.. патраю, патрбіш
[ойі], -біць, -бім, -біце,

-бяць

патралбгія філас., -і [йі]

патранаванне [пьне] лі
патрапавёць незак. -аўю,
-аўеш, -пўе, -іўюць
патрапаж ку, -кы
патранажны
патранат -ату, -аце, -дтаў
патранёса -се, -с

патранташ -ша, -пы, -шаў
патраптаншы
патрапаны
патрапёцца зак., (ачысціўца ад кастрыцы) патрэнлецца; (зрабіцца брудных,
непрыгодным) разм. патрэплецца, -люцца

патрапёць зак., патраплю,
патрэплеш, -пле, -плем,
“плецде, -плюць
патрапіцца разх., зак., -піц-

ца, -пяцца
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патрапіць

патурыць

а

а

патрапіць зак., -плю, -піш,

патрухлёць і патрухлявець

-Яю,

-ёюць; -ве, -сюць
патруціцца зак., патруціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

-піць, -пяЦь

патраплйць

незак,

-яеш, -яе, -Яюць

патрапятёцца зак., патрапатрапбчашся
пячўся,
[сься],

-чамся,

-чацца,

-чацеся,-чуцца
патрапятёць. зак., патрапячу, патрапёчаш,-ча, -чам,
,
-чаце, -чуць
патраеёць незак., -4ю, -Аеш,
-дс, “аюць і патрэсваць

патрата разі., -йце

(страва)
патраўка
“аўцы, -авак
патраўлены

абл,

патраўны
патраўшчык-ка, -ку, -каў
патраціцца зак, гёчуся,
-ацішея

[сься],

-ёціцца,

“цяцца
патраціць зак., -ёчу, -ёціш,
“аціць, -ацяць
патрачаны

патрашчаць зак., “чу, “чыш,
ыць, -чым, -чыцё, -чаць
патрашшцца незак., патрбшыцца, -шацца
патрашыць незак., патрашуў,
патрбшыш, -пыць, -шым,
-пыце, -шаць
патрашэнне [цьне] -нпі
патрбены
патрбіцца [ойі] зак., “біцца,
-бяцца
патрбіць. [ойі] зак. -б10,
-біш, -біць, -бяць
патрбйвацне [ньне] -нні
патрбйвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
кезак.,
патрбйваць
-аеш, -ае, -аюць
патройны
патрбмкаць зак., -аю, -аеш,
.
гае, -аюць
патроп -на, -пе, -паў
тэг.,
патропатрымальнік
“ка, -ку, -каў
патрбинік [пьді] -ка, -ку,
-каў
патроны
патрдбншчык спец., -ка, -ку,
-каў
патроху і патрошку прыса.
патрбштаны
пётрубак тэх, -бка [пк],
,
-бзу. -бкаў
патру біць зак., патрублій,
патрубіш, -біць, бім, -біцс, -бяць

патрўль -ля, -лі, -лёў

патрўльша прыл., наз.
патрулявйнне [цьпе] -шпі
0;
пнатрулявапны
патрулявацца лезак., -ліюецца, -лююцца
патруляваць незак., -люю,
глібеш, -люс, -поюць
патрўхаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

разм., зак., адпаведна -бс,

патруціць зак., патручу, патрўціш, -ціць, -цім, -ціце,

-цяць

натручаны
патрушчаны разл.
ватрўшчыцца разл.,
-чыцца, -чацца

зак.,

-деш, -ае, -4юць
патрывожаны

патрывбжыцца зак., -жкуся,
-кышся [сься], -жыцца,
экацца
патрывожыць
зак., -жу,
-кыш, -жыць, -жаць
патрыёт -бта, -ёце, -ётаў
патрыётка -тцы [цц], -так
патріизпіць [зьні] зак., -ню,
-піш, -ніць, -няць

патрыманійльны юр.
патрымёны
зак., -аюся,
патрымацца
-аецца,
[сься],
-аешся
-бюцца
латрымёць зак., -ёю, -беш,
-йе, -дюць

патрымбпій і патрымбніум

юр., адпаведна -ія, -іі
[йі]; -ма, -ме
-ціць,
зак.,
патрымцёць
-цЯць

зак.,

разм.,

чку, -жыш, -жыць, -жаць
патрыстыка філас., -ыцы
патрыца палігр., -цы

гіст., -ыя, -ыю,

-ыяў
патрыцыянка. -нцы, -пак
патрыцыйнскі
патрыцыят -Яту, -яце
патрыярх -ха, -ху, гхаў
патрыярхальна прысл,

патрыярхальнасць
-цю

патрбевапне [пьце] -ші

патрэсваць незак., -аю, -асш,
-ас, -аюць, часцей патрасаць
патрэеканы
зак.,

[сьць]

патрыярхальны
патрыярхальшчына зневаж.,
-це
патрыярхат -ату, -ёце
патрыярхія царк. Яі [і]
патрыяршаства -во
патрыяршы

патрыятызм -му, -ме

-асцца,

гаюцца
патрэскванне [ньне] -цні
патрэскваць

-“чыш, -чыць, -чаць
патрываць разм., зак., -аю,

патріяцый

ца, “рўюцца
патрэніраваць зак. -рўю,
-“русш, -рўе, -рўюць

патрэскацца

патрўшчыць разм., зак., -чу,

патрынбжыць

ся, -рўсшся [сься], -рўсц-

незак.,

-ае,

-аюць
патрбсці [сьці] зак., патрасў, -сбш, -сё, “сём, -сяцё,
-еўць
латрэеціся [сьці] зак., патрасуся, -сёшся [сься],
-сёцца,

-еўцца

-сёмся,

-сяцёся,

па-трэцяе
Патедам [дзд] г., Патсдёма,
Патосдаме
патедёмскі дзд]
патуа (дыялект у Францыі)
и., неска,
патўгі -ўт, адз. патуга, -ўзе
патўжваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
патужыць зак., -жу, кыш,
зкыць, -жаць
патужіць зак., -кў, патўжыш, -кыць, -КыМм, -Кыце, -жаць
патужёць зак., -Эе, -5юць
патузацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,
-аюцца

патўзаць зак., -аю, -асш, -ае,

“аюць
патўзваппе [ньне] -нні
патузваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
патўль разм., прысл.
зак.
разм.
патупацёць
-ачў, -аціш, гаціць, -ацім,
-аціцё, -ацяць
патупаць разм., зак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць

патўнваць незак., -аю, -асш,
-ас, -аюць
патупіцца зак., патупяцца
патупіць зак., патуплю, па-

тупіш, -піць, -пім, -ліце,
.
яць
патуральнік -ка, -ку, -каў
пату ральпіца. -цы, -ц

пату ралыпіцкі
патуранне [цьпе] -ші

патрыятічна прысл.

патурёць пнезак., -йю, -деш,

патрыятінчиы
патрбба -бе, -б

патурбаваны
патурбавёцца зак., -бўюся,
-“бўсшся (сься], -буецца,

патрыятычнасць [сьць] -цю

патрэбавапы

патрэбаваць зак., -бую, -бусш, -буе, -буюць
патрэбна прысл.
[сьць]
патрэбнасць
-цей

-цю,

патрэбны
патрэпіравёцца зак., -рую-

-ёе, -аюць

-бўюцца

патурбаваць зак., -бую, -буўсш, -буе, -буюць
па-туркмёнску прысл.
патуріяцьразм., зак., патуру, патўрыш, -рыць, “рым,

-рыце, -раць

паўдзіцячы
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па-турэцку прысл,
па-тутэйшаму прысё.
патуханне [ньце] -нні
патухёць незак., -49, -аюць
патухлы
патухнуць захк., -пе, -пуць;
патух
патушаваць зак., патушую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

патўшацы

патушыцца

кул., зак.,

па-

тушыцца, -шацца
патушыцьзак., патушу, патушыш, шыць, -шым,
-шыце, -шаць.
патыднёва прысл.

патыднёвы
патиканы

патыкапы (вытканы рознакаляровым утком)
патыкёцца (да паткнуцца)
разм., незак., -йюся, -аешся [сься], -аецца, -фюцца
патыкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
патыкёць незак., -4ю, -аеш,

-4е, -дюць
патыліца -цы, -ц
патылічны
патыпкавёацы і патынпкобваны
патыпкавёць зак., -кўю,-куеш, “Еўе, кўюць
патырчака -дцы, -ак і па-

тарчака
патырчёць разм., зак., -чу,
-ЧЫШ, -Чыць, -чаць, часцей патарчаць
патысби -ца, -не, -паў
патыхаць незак., -4е, -4юць
патицкацца раз, зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

патицкаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

патэльня -пі, -пяў,

часцей

патэнт, -ата, -іце

[ньце],

скаварада

“нтаў
патэнтаваяне [пьпе] -ппі
патэптаваны ў патэптбваны
патэнтаваць

зак. ў

незак.,

-тўю, “тўеш, -тўе, “тўюць
чатэнтавёд -да, -дзе, -даў
патэнтавы
патэнтаздбльны юр.
патэптазнавоц -ёўца, -ёўцу,
-аўцаў
патэнтазнаўства -ве
патэптна-ліцэнзійны
патэнтны
патэнтбваны і патэптавацы
патэнцітраванне
[ньпе]
мат., -нпі
патэнціяраваны

патэнцыраваць зак, і кезак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
патэнцыя кнізен., -мі [ыйі]
патэнцыйд -лу, -лс, -лаў
патэнцыяльна. пр
ысл.
патэнцыйльна
сць

шо

[сьць]

патэнцыяльны
патэпцыямётр эл., -ра, -ры,

“раў

патэпаць

разх., гак., -аю,

-асш, -ае, “аюць

патэр царк., -ра, -ру, “раў
патэрна уст., ваен., -нс, -Н
і гнаў
патэрик літ., -ка, -ку, -коў
і пацярык
патэтыка -ыцы
патэтычпа прысл.
патэтіичнасць [сьць] -цю
патэтычны

патэфбн -па, -не, -паў
патэфбниы
па-удмурцку прысл.
па-узбёкеку [зьбе] прысл.

паўабарбна спарт., -не

паўабарбнца спарт., ж., Р
-ды, ДМ -цу, Т -цам, мн.
Р -цаў
паўабарбт таг., -бта, -бце,
-бтаў
паўабарбта
паўавал -ла, -ле, -лаў
паўавальны
паўагблены
паўадзёты
паўадкрыты [ткр]
паўадукаваны

паўадчынены [чч]

паўакружнасць [сьць]
-цей

“цю,

паўантрацытавы

паўапраненыі паўапрануты
паўаркуш -ша, -шы, -шаў
паўаркуша
паўаршина
паўаршынны

-аце,

паўачка

паўбагіня -иі, -и
паўбак мар., -ка,“ку, -каў

паўбарка і паўбарліна аа-

-саў

лар.,

-пе,

паўвалёка гіст., -бцы, -бк

паўвальвацца зак., -аецца,

-аемся, -аецеся, -аюцца

паўвар” йт “Ята, -Яце, -Ятаў

паўвар'яцкі
паўватныэ4.
паўвека
паўвекавы

паўвбстраў -ава, -аве, мн.
паўастравіи, -вбоў
паўвбсь -ссю [сьсю], -сей
-сяў
паўвыспа -пе [сьпе], -паў
паўвядзёрны
паўвядра
паўвязваны
паўвязваць зак., -аю, “аеш,

-ае, -аюць

паўвярстбвы
паўвярсты

паўвяршка

паўвярэджвацца разл, зак.,

-аецца, -аемся,
-аюцца

-асцеся,

паўгадзінны
паўгадзіны
паўгалбдны
паўгалбены лінгёе.,
наўгарца уст.

наз.

паўгінёцца зак., -аецца,
-демся, -децеся, -аюцца

паўгінаць зак., -йю, -аеш,
-4е, -аюць
паўгаіядёцца
зак., -аюся,

[сься],

-асцца,

паўгёда

паўгбдак -дка [тк], “дку,
“дкаў
паўгбддзе [дзьдзе] -ддзі,

-ддзяў

паўголы
паўгбра разл.
паўгорада
паўгбртвапы
паўгбртвацьзак., -аію, -аеш,

-ае, -аюць

паўгравацца

разм.,

-йспцца, -аемся,

зак.,

-асцеся,

-аюцца

-са,

-се,

паўбеспрацбўны
паўбівіны

паўбівацца
зак.,
-аецца,
“аемся, -аецеся, -Зюцца
паўбіваць зак., -йю, -асш,
-4е, -бтюць
паўбірацца, зак., -децца,
-демся, -аецеся, юцца

паўбіраць зак., -йю, -аеш,
-ае, “юць

паўббг “та, ту, мн. паўбагі,

-гоў

паўвагои -на, -пе, паў
паўвагбпа

-аюцца

цыйны

паўбаркае

паўбутэлькі
паўбяды разх.

-бешся

-атаў
паўаўтаматычны
паўафіцаёзны
паўафіцыяльна : паўафіцийна прысл.
паўафіцыяльны і паўафі-

паведна -рцы, -рак;

цік, -ка, -ку

паўгадавы

:
:
паўаксаміт тэкст., “іту, -іце

паўасвётлены [сьве]
паўастраўны
паўасьміна -пе, -н
паўаўтамат
-ата,

паўббке -су, лаўббцікі -каў, адз. цаўбб-

паўгроша уст.
паўгусепічнытэг.
паўдавёць разм., зак., -бем,
-ёеце, -бюць

па-ўдарнаму прысл.
паўдарогі

паўдзёльпічаць зак.,
“аеш, -ас, -аюць

-аю,

паўдзесятка

паўдзесяціны

паўдзённы часцей паўднё-

вы
паўдзікі

паўдзіцячы

Паў.'диёва--Асеціцская аўта-

ибмная

вобласць

[сьць]

Паўднёвва-Асецінскай

аў-

паўдаёваафрыкансц

-нцу, -нцаў
паўднёваафрыканка

-нца,

-ицы,

-нак

Паўдиёвва-Афрыканская Рэс-

пўбліка Паўдпёва-Афрыканскай Рэспубліцы

паўдиёваафрыканскі
Паў,диёва-Афрыканекі

Са-

оз гіст., Паўднёва-Афры-

канскага Саюза
паўднёва- захбдні
Паў,дпиёва-Заходняя Афрыка

Паўднёва-Заходпяй Афры-

цы
паў, днёвайёменскі

Паў дпёва-Казахстанская вбблаець [сьць] Паўдпёва-

Казахстанскай вобласці
паўднёвакарэйскі
мбра
Паўднпёва-Кітайскае
Паўднёва-Кітайскага мбра
паў дпёварадэзійскі уст.
паўднёварускі
Паўдпёва-Сахалінекг., Паўднёва-Сахалінска, Паўднёва-Сахалінску
лаў, днёваславйнскі
паўднёва-ўсхбдні
Паў днёвая Амёрыка Паўднёвай Амёрыцы
Наўдпёвая Карэя Паўднёвай Карэі [эйі]
уст.
Радззія
Паўднёвая
Паўднёвай Радззіі [ійі]

“паўднёвы і паўдзённы

паўдня
паўдрымбта -бце
паўдрымбтны
паўдуліка -кжы
паўжабрак -ка, -ку, -кбў
паўжабрацкі
паўжартам прысл.

паўжартаўлівы
паўжывы
паўжыцця [цьця]
паўз прыназ.

паўза -зе, -з і -заў
паўзабыты,
паўзабыццё [цьцё] -цці
паўзадўшаны
паўзакрыиты
паўзакрыцьзак, -ыюо, -яеш,
-яе, -июць
паўзалбаіны
паўзаплюшчаны
паўзапытальны

паўзаслбяены
паўзасбхлы
паўзачинены

лаў зачыніць зак., паўзачы-

“піць,

-пім, -піце, “няць

паўзбівапы [ўзьбі]

паўзбіваць [ўзьбі] зак., -ёю,
-асш, -ае, -4юць

паўімперыйл гіст., -ла, -ле,

паўзвалаканы

паўіцтуітыўны
паўінтэлігентны

-лаў

паўзвалакаць і паўзвалак-

тапбмпай вобласці

шб, паўзачыніш,

паўкрываць
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Паўдпёва-Асецішекая

паўзбівацца [ўзьбі] разл.,
зак., -бецца, -4емся, -децеся, -4юцца

паўінтэлігёнцкі
паўкажўшак -шка, -шку,
-шкаў
паўкаксаванне [цьце] -нпі
паўкаланійльны
паўкалбпа архіт., -но, -н
паўкалёнія ні [ійі], -й
паўкамбіцезби -на, -пе, -цаў

ваць разх., зак., адпаведна -аю, -даеш, -4е, -аюць;

-аю, -аеш, -ас, -аюць
паўзверх
[зьве]
прысл,
прыназ.
паўзвдёдна ваен., прысл.
паўзводны

паўзгциіўшы
паўздзіраны [ўзьдзі]
паўздзірацца [ўзьдзі] зак.,
-4ецца, -мюцца
паўздзіраць [ўзьдзі] зак.,

паўкапёйкі
паўкапы

паўкафтаи -па, -пе, -паў
паўкачар

паўкачэўнік -ка, -ку, -каў
паўкаштбўны
паўкварты уст.
паўкёды “даў
паўкідаць і паўкідваць зак,

-4ю, -аеш, -ае, -аюць

паўздымёцца

зак., -аепцца,

-йсмся, -аецеся, -аюцца,
часцей паўзнімацца
паўздымаць зак., -ёю, -4еш,

-бе, -йёюць, часцей паўзні-

адпаведна -ёю, -беш, -йе,

-ёюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
паўкілаграма
паўкіламётра
паўкісаць зак., -ёе, -4юць

маць
паўздыхаць зак., -аю, -деш,

-4е, юць

паўзкбм Іўск] прыса.

паўзлазіць зак., -зіць, -зім,
-зіце, -зяць
паўзлёсны [ўзьле]
паўзмёны [зьме]

паўкладйапы

паўкладёцца і паўкладвацца зак., адпаведна -ёецпа, -йемся, -аецеся, -аюц-

паўзмрбк -ку
паўзмрбчны

ца; -аецца, -аемся, -асцёеся, аюцца

паўзнайка разм, агульн.
м. ДМ-ёйку, Т -ёйкам, ж.

паўкладёць і паўкладваць

Д -айцы, Т -айкай і -ёй-

каю, мн. Р -аек

паўзнайства -ве
паўзнік [зьні] літ., -ка, -ку,
-каў

зак.,
паўзнімацца [зьні]
“аецца, -демся, -4ецеся,
-аюцца і паўздымёцца

паўзнімаць [зьні] зак., -ёю,

“йеш, -ёе, -дюць і паўздымаць
паўзны спец.
паўзрастацьзак, -де, -4юць
паўзру йпаваны
паўзруйнаваць зак, -пўю,
-нўеш, -паўе, -аўюць

паўзрывацы
паўзрываць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

паўзун і паўзунбк разм),
тэх, адпаведна -на, нё,

-пбў; -пкё, -пкў, -пкоў
паўзункі (адзенне) разм,
-коў
паўзупкбвы
паўзунааал., лоў
паўзўха разм, зусе, -ўх
паўзўчасць [сьць] -цю
,
паўзучы

паўзці [сьці] незак, “з,
-збш, -зё, -зём, гзяцб,
-аўць;: поўз, паўзла, -ло,

-лі [зьлі]

паўзыхбдзіць
-дзім,

зак,

-дзіце,

паўехбдзіць

паўільнянй. (ыль]

паўімгла-лё

-дзіць,

-дзяць

ёі

зак., адпаведна -ёаю, -аеш,
-4е, -ёюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
паўклёйваны
паўклёйваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

паўкбке -су, -се
лаўкбла -ле, -лаў
паўкбльца -ды, -цаў
паўкбпваны
паўкбпваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

паўкбчваны

паўкбчваць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
па-ўкраіпску [айі] прысл.
паўкраіны [аш]
паўкровак спеў, -бўка, -бўку, -бўкаў
паўкрбк -ку, -каў
паўкрбўка
-бвак

спец,

“бўцы,

паўкроўныспец.
паўкруг і паўкружжа адпаведна -га, -гу, -гаў; -кжы,
жкжаў

паўкрўгам прысл.
паўкрўглы
паўкружныанат.
паўкручваны

паўкручвацца зак., -аецца,
-аемея, -аецеся, -аюцца
паўкручваць
зак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
паўкривацца

зак.,

-аецца,

-демся, -аецеся, юцца

паўкрываць зак., -дю, -йеш,
-4е, -4юць

паўпісваць
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паўкрышталічны

А
М
М

паўкрышталічны
паўкустбвы
Паўлаград г., Паўлаграда,
Паўлаградзе
паўлаградскі [цк]
Паўладйр г., Паўладара,
,
Паўладары

вбблаець

Паўладарекая

[сьць] Паўладарскай воб-

ласці

паўладарскі
паўладарыць зах., -ру, рыш,
“рыць, “раць
паўладкбўвацца [тк] разл,
зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
паўладкбўваць [тк] разм,
зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
паўлёзіць зак., -зіць, -зім,
-зіце, -зяць

паўлегальны

паўлёгкавагавік [хк] спарт.,
-ка, -кў, -коў
паўлёгкі [хк]
паўліваны

паўліваць зак., -дю, -ёеш,
-й4е, -Аюць

паўлін -на, -не, -наў
паўлінавбчка заал, -чды

[цц], -чак

паўлінавы

паўліпёць зак., -де, -ёем,
-беце, -4юць
паўліста
паўлітра
паўлітрбвы
паўлітрбўка і паўлітэрка
разм., адпаведна -оўцы,
-бвак; -рцы, -рак
паўлыжкі [шк]
паўлюке -са, -се, -саў

паўляжаць

незак.,

-жу,

-жыш, -жыць, -жым, паўлежыцё, паўляжаць
паўляжачы
паўмазваны
паўмазвацца зак,
-асцца,

-аемся, -аецеся, -аюцца

паўмазваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паўмалпа -пе, -п і -паў

паўмаса тэх., -се

паўмаека -масцы, -масак

паўмацбўвацы
паўмацбўваць

зак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
паўмёжакразм., -кка [шк],
зкку, -ккаў, часцей узмёжак
паўмёра -ры
паўмёсяц -ца, -цы

паўмёсяца

паўмёесячны

паўмётра

паўметрбвы
паўмеханізаваны
паўмёртвы
паўмілі
паўмільёна
паўмільённы

паўмінўты

паўміраць зак., -4с, -аем,
гасце, -4юць

паўмісак -ска, -ску, -скаў

-аю,
зак.,
паўмурбўваць
-аеш, -ае, -аюць
,
гаўмывёіцы

паўмывёцца захк.,
гдецеся, -4юдца

-асмся,
,

паўмываць зак., -йю, -аеш,
-4е, юць
,
паўмяккі [кькі]
паўмярзёць зак., -йе, -ёюць
паўнавагавасць [сьць] -цю
паўнавагавы
паўнаважкаець [шкасьць]
-цю

паўпаважкі [шк]

,

паўнаваты

паўпавбддзе [дзьдзе] -ддзі
паўнавбднаець [сьць] -цю

паўнавбдны
паўнагрўды

паўнагучна прысл.
паўнагуўчнасць [сьць]
паўнагўчны
паўнагучча -ччы

-цю

паўназнёчны грам.
паўнакроўна прысл.
паўнакрбўнасць [сьць] -дю
паўнакроўны
паўналётні
паўналёдцце [цьце] -цці
паўнамёрны
паўнамёк -ку, -каў
паўпамбцны
паўнамоцтва -ве, -ваў

паўнапраўе -ўі [ўйі]
паўнапраўна прысл.
паўнапраўнаець [сьць] -цю
паўнапраўны

паўнаемёшлівы [сьме]

паўнасычаны

паўцата -ацё
паўнатвары
паўнатуральны

паўнацёлы

паўнацэннаець [сьць] -ю
паўнацэнны
паўнашчобкі
паўпёба
паўпепрытбмнасць
[сьць]
-цю
паўнепрытбмны
паўнёць незак, (таўсцець)
-ёю, -беш, -ёе, -ёюць; (напаўняцца да краёў) -бе,

-ёюць

паўнбсіць зак., -бшту, -бсіш,

-ицу, -ицаў

-ица,

паўночнаамерыканка -пцы,
-цак
паўпочнаамерыканскі
Паўнбчна - Амерыканскія
Заўчаныя Штаты Паўнбчпа-Амерыкёнскіх
ных Штатаў

Паўпбчна - Газахстапекая
вобласць [сьць]

Паўпбч-

па-Казахстапскай вобласці

паўпочнамбрекі
паўночнарўскі о
,
паўнбчпа-ўехддні
Паўнбчная Амерыка Паўо.
нбчнай Амёрыцы:
Паўнбчная Асёція Паўноч,
най Асёціі [181].
Паўнбчная Дзвін [дзьві]
р., Паўнбчпай Дзві.
Паўнбчная Зямля в., Паў,
нбчнай Зямлі
Паўнбчная Ірландыя Паў-

нбчнай Ірлёндыі [ыйі]

паўнбчнік (жытар поўначы) -ка, -ку, -каў; бат.,

паўназббриы

-беіць, -бсяць
паўночнаамерыканец

ТРэспўбліка
лістичпая
Паўпбчна-Асеціпекай Аўтанбмпай Савёцкай Сацыялістычлай Рэспубліцы
Паўнбчнае мбра Паўндчным
0,
мбры
паўнбчпа-захддні.
паўнбчнаірландскі [нцк]

ФЗлуча-

Паўнбчпа-Асецінская Аўта-

ибмная Савёцкая Сацыя-

-ку

паўночніца -цы, -ц

паўнбчнічаць разхм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
,
паўнбчны

Паўнбчны Ледавіты акіян
Ледавітага
Паўнбчнага

акіяна.

марскі шлях
Паўнбчны
марскота
Паўнбчнага
шляху
паўнбчы
паўнюсенька разл., прысл.
паўнюсецькі раз“.
паўнібтка прысл.
паўнюткі
паўпаварбт ваен., спарт.
-бту, -бце, -бтаў
паўпаварбта
паўпавёрх -рха, -рсе, -рхаў

паўпагардлівы
паўпадвал -ла, -ле, -лаў і
паўсутарэние
паўпадвальны
паўпакаби -пу, -пе, -наў
паўпалітб н., нескл.
паўпёапак разхм., -пка, -пку,
-нкаў
паўпантдн -па, -це, -паў
паўпапар с.-г., -ру, -ры
паўпарбжні
паўпер кніжн, -ра, -ру, -раў
паўперызёцыя -ыі [ыйі]
паўперызм -му, -мо
паўперыиметр хат., -ра, -ры,

раў.
паўперыстычны
паўпівацца,

зак.,

.-4сцца,

“аемся, -йецеся, -4юцца
паўпірацца
зак.,
-аюся,

-ўешся

-аюцца

[сься],

-асцца,

паўпіеваны
паўпісваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

ы

паўтарацца

паўпісьменцы
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паўпісьмённы
ёі
паўпіхаць

паўраспранены
паўрастаць гак., -ас, -4юць

разм.,

паўпіхваць

ак.

адпаведна

-4ю, -аеш, -ас, -4юць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
паўплатфбрма -мо

паўраечынсны [шч]
паўрбблівацца разл, зак.,
-асцца, -аемся, -аецсся,
гаюцца

паўставаць (да ўстаць) зак.,
паўстаб,
-аём,
“аяцё,
-аюць; (да паўстаць) не-

зак., паўста, -абш, -аё,
-аём, -аяцё, -аюць

паўстагбддзя [дзьдзя]

паўстапак -нка, -пку, -цкаў

паўплываць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць
паўплятаны

наўрббліваць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
паўрбта ваен., -бце, -бт

паўпаяшкі

паўрубёль -бля, -блі, -блёў
паўрублёвы

паўстанкавы
[пьпе]
-нпі,
паўстанне
міняў
паўстанцкі і паўстанчы
паўстаццтва -ве
паўстаўкі

паўрублёўка разм.,

паўстаўляць зак., -Яию, -яеш,

паўплятёцца зак, -бецца,
-демся, -децеся, -аюцца
паўплятаць зак., -4ю, -Асш,
-4е, -бюць
паўпбрцыі [ыйі]
паўправаднік фіз., -ка, -кў,
.

-кёў

паўправаднікбвы

паўправаць разм., зак., -йе,
-Аюць

паўпраганы
паўпрагёць зак, -40ю, -Деш,
-ае, -бюць

паўпрадўкт -кту, -кце, -ктаў
паўпразрыстаець [сьць] -цю
паўпразрысты
паўпралетарскі
паўпралетарый -ыя, -ыю,
гыЫЯў

паўпралетарыят -яту, -яце
паўпранікальны
паўпрапушчальны

паўрдтны
паўрочна прысл.
паўрдчны

-ёвак

“ёўцы,

паўсаматўжны

уст.

[сьве]

-ёце
паўсвёту [сьве]

-ёту,

паўскакваць зак., -ае, -аем,
-аеце, -аюць і паўскбк-

цыг.,

-йта,

-ёце,

-ётаў

паўпрацэнта
паўпрацэнтны
паўпрбфіль -лю, -лі
паўпрыгбнніцкі [ньні]
паўпрызнаённе [ньне] -дні
[ньне]
паўпрысядённе

паўскатны
паўскіданы ў паўскідваны
паўскідйць і паўскідваць

паўпрычэп аўт., чыг., -па,
-пе, -паў
паўпрэд (паўнамбуны прадстаўнік) дып., -да, -дзе,

зак., адпаведна -ёю, -беш,

зак., адпаведна -ёю, -ёеш,

спарт., -ппі, -пняў

-ёе, “юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
паўскладаць і паўскладваць

даў.

-4е, -аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
паўскбкваць зак., -ае, -аем,
-асце, -аюць, часцей паў-

паўпрэдства [цтв] (паўнамбунае прадстаўніцтва)
дыл., -ве, -ваў

паўслухоўвацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

паўпуеты
паўпустынны

“аюцца
паўеляпія [сьля],

паўпустыня -пі, -нь
паўпуетэльны
паўп'япы
паўрадкёўе [тк]

[уйі],
-ўяў
паўразардпы

гіт,

-ўі

паўраскрыиты
паўраснад фіз., -ду, -дзе

паўсбипы
паўсбтні
паўсбтия -бтпі, -бцець і -бт“няў
паўспірацца

[сьпі]

разм.

зак., -бецца, “аемся, -аецеся, юцца
паўспіраць [сьпі] зак., -4ю,
4
сш, -4с, “ёюць
паўсплываць зак., -4е, -аем,
г4еце, “аюць
лаўепбрвацца разх.,

зак.,

гасцца, -асмся, -асцеся,
-аюцца
паўсидрваць разл., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюдь
паўспухаць зак., -4е, -бюць
паўспўшчаны

паўсур'ёзна прысл.

уст,

-нні, часцей паўпадвал

паўеўтачны
паўсухі
паўефёра -ры
паўсферычны
паўехбдзіць зак.,

-дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць, часцей паўзыхбдзіць
паўсхбплівацца зак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца
зак.,
[ўсьці]
паўсцілёць
-4ю, -аеш, -ае, -ёюць
паўсцягваны [ўсьця]
паўсцягваць [сьця] зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паўсыпаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -Аюць
паўсыравіпа -пе
паўсыхаць зак., -де, -люць
паў сбдпа прысл.

паўсюбднаець [сьць] -цю
паўсёдны
“дзеў,
незак.,
паўсядзёць
“дзіш, дзіць, “дзім, паўседзіцё, паўсядзяць
паўсядзёшша прысл.
паўсядзённасць [сьць] -цю

паўеби гону, -спё [сьне]

паўразарыць зак., паўразару, паўразбрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць і -рЎ,
“раш, -рыць, “рым, -рыцё, -раць
паў“разбў раны
паўразбуріць зак., паўразпаўразбўрыш,
буру,
“рыць, -рым, -рыце, -раць
паўразвалены
паўраздзёты [з»дзе]
паўразяўлены

паўраспліюшчаны

скакваць
паўскбпваны
паўскдпваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паўслбва -ве

паўпйўда
паўпудбвы

паўстаць зак., -апу, -анеш,
-ёпе, -ёнуць
паўстблькі проса,
паўсукиб -не
паўсукбниы

паўсур'ёзны
паўсўтак
паўсутарэнне [пьпе]

паўсвядбмы [сьля]
паўсвятад[сьвя] паўсінтэтычны
ваць
паўскат

-яе, -Яюць
паўстацыянар мед., -ра, -ры

паўрубля разл.
паўсабраны
паўсагнўты
паўсальны
паўсвёт

паўстанец -цца, -пцду, -пцаў

паўсядзённы
па-ўсякаму прысл.

паўсямёслы
паўеярэдні спарт.
паўтакт -кта, -кце
паўтара ж. і н., ліч.
паўтарагадбвы
паўтарак разх., -ка,

-ку,

-кбЎў

паўтаральнасць [сьць] -цю
паўтарамёсячны

паўтарамстрбвы

паўтараплён ае., -па, -пе,
атаў
паўтарапрацінтны

паўтараста ліч.
паўтаратбпка -пды, -пак
паўтаратбниы
паўтарацца гезак., -4юся,

пахарчавацца
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паўтараць

А
ешся [сься], -аецца,
-Мюцца
паўтараць незак, -4ю, -асш,
-4е, -дюць
-чцы
разм,
паўтарачка
[цц], -чак

паўтарачныразм.
паўтары зе, гіч.

,

.

паўтарыцца захк., паўтаруся,

паўторышся

[сься],

-рыцца, -рымся, -рыцсся,
,
.
-рацца
паўтарыць зак, паўтару,
паўторыш, -рыць, -рым,
,
“рыце, раць“
-ші,
[цьпе]
паўтарэпне
-пияў
паўтаўсты палігр.

паўтбйваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паўтон муз., жыв., -ну, -не,
-паў

паўтонка разх.,
паўтанны
паўтбптваны

-нцы, -нак

зак., -аецца,

паўтблтвацца

-аюцца

паўтбптваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
паўтдр пліт. -ру, -ры, -раў

паўтбраны
паўтбрна прысл.

паўторнарбдзячая ней

паўторнасць [сьць] паўтбрны
паўтобўсты палігр.

паўтраця разм.,

нескл,
паўтрызнёнце

уст., ліч.,

[зьненьне]

-дні

паўтузіша
паўтыканы
паўтыкацца

зак.,

-бецца,

-аюцца
паўтыкёць зак., -4ю, -аеш,
-де, -аюць
паўтысячы

паўузвёд -да, -дзе, -даў

паўустаў філал., -бва, -две
паўустаўны
паўустойлівы
паўуфабр ыкат -ёту,
-аце,
"
“атаў
паўфінал спарт., “лу,
паўфіналіст
“ста,
[сьце], -стаў
паўфіпалістка “тцы

-так
паўфінальцы

-сце

[стц],

паўфуўнта уст,
паўхвіліны

паўхмызийк [зьпя] -кў
паўхмызиякбвы [зья]

паўхўтваны
паўхўтвацца зак.,
-аецца,
“аемся, -аецеся, -аюцца
паўхўтваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
паў. цагліны
паўцалёвыуст.
паўцалёўка
уст,
-ёўцы,
-ёвак

паўцаліуст.
паўданы
паўцарства
паўцвёрдакралыя
заал., наз.

[цьвё]

паўцвёрды [цьвё]
паўцемра -ры
паўцёнь -ню, і, -няў
паўцёмцы
паўціраны

паўціраць зак., -йю, -деш,
-4е, -бюць
паўціскацца зак, -йсцца,

гтвую, -твусп, -твуе. -твуюць
па-фінску прыся.
пафліртаваць разм., зак,
-тую, -туеш, -тўе, -туюць
па-флбцку прысл.
па-“франтавёму прысл.
пафранціць (пьці] раз»,
зак., -ачў, -цціш, -цціць,
гнцім, -пціцё, -нцяць
па-французску [ск] прысл.

пафукаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

“аемся, -децеся, гбюцца
паўціскёць гак, -4ю, -аеш,

пафиркаць зак., -аю, -аеш,

паўцыркульпы аргіт.

пафияркваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-ае, -дюць

паўцягваць зак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
паўцяжкі [як] спарт.
паўцякёць зак., -ёе, -дем,
-деце, -4юць
па-ўчарашняму прысл.
паўчварта разм., уст.
паўчвэрткі разм.
паўчвзрці разм.
паўчысты

паўшар'е

зя, Фі [р],

зр. яў

паўшарецяны [сьця]
паўшаўкбвы

паўшклянкі
паўшбры
паўшбўк-ку

пах паху, пахаў
паха пасе, пах
пахабна разлх., прысл.
разл.
пахаёбнаець [сьць]

-цю
пахабнік разм.,

-ка,

-ку,

-каў
пахёбніца раз.м., -цы, -ц
пахабнічаць разлх., незак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць
пахабныразл.
пахабства (пств] разх., -ве
пахабшчына [пшч] разм.
пахавальны

паўшы высок., наз.
паўшывёны
паўшываць зак., -дю, -аеш,
-4е, -аюць
паўішцэпт -пту, -пце

-наў

паўява -ве
паўядёцца
зак.,
-бецца,
-аюцца
паф выкл.
пафапабзрыцца зак., “руся,
“рышся [сься], “рыцца,
“рацца
пафантазіраваць зак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
пафарбаваны
пафарбавацца зак., -бўюся,
-бўешся [сься], “буецца,
-буюцца

пафарбаваць зак.,
-бую,
-буеш, -буе, буюць,
пафарбёўка -бўцы, “бвак
паф.зарсіць зак., -ршу, -рсіш,
“рсіць, -рсім, “рсіцё, -рсяць
па-фарысёйску прысл.
пафас -су, -се
пафаснасць [сьць] -цю
пафасны

пафастрыгаваны

-аю,

-не

паўштёф уст., -фа, -фе, -фаў
паўшчуваць зак., -ёю, -аеш,
-ёе, -бюць

паўэкіпаж -жа, -кы
паўэскадрби -на, -не,

-ас, -аюць

пафастрыга
ч ваць
кравец.
гак., -гую, -гўсш, -гуе,
“туюць
па-філаебфеку прысл.
пафіласбфстваваць
зак.,

пахаванне

[ньне]

-ші,

-НПЯЎ

пахаваны і пахбваны
пахавацца
зак.,
-4ецца,
-демся, -аепеся, -дюцца
пахаваць зак., -йю, -аеш,
-4е, юць
пахадёйнічаць

захк., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пахаджаць г пахаджваць
незак., адпаведна -аю,
-дсш, -ёе, -юць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць і паходжваць
пахадзіць зак., пахадя:іў,
пахбдзіш,. -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць

па-хакаску прыс.
пахаладанне

[ньце]

-нні,

“няў
пахаладаць зак., -4е

пахаладзёлы
пахаладзёць зах., -бю, -ёеш,
-ёе, -бюць
пахаладнёць зак., -бе, -ёюць
па-хамску прыс.
пахапдрыцьзак, “ВУ, “рыш,
“рыць, “рым, -рыцё, -раць

па-ханжаску прысл.

пахапаглыпальцік
-каў

-ка, -КУ,

пахапёпы і пахватапы
пахапаць зак., -4ю, -аеш,
ае, -юць і пахватаць

пахарашць зак., -5ю, -Зеш,
-бе, -бюць
пахйркаць зак., -аю, -аеш,
гас, -аюць
пахарчавацца зак., -чуюся,
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пахарчаваць

-“зўешся [сься], -чўсцца
-зўюцца
пахарчаваць зак., -чўю, -чусш, -чўес, -чуюць

па-хатняму прысл.

[сься],

пахвалішся

-ліцца,

-ляцца
пахваліць

-ліцеся,

-лімся,

зак.,

пахвал,

пахваліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць
пахвальба разм.

(сама-

ава. тьства) -66; (адабрэн-

не) -б6, часцей пахвала

пахвальвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

гаюцца
незак.,
пахвёльваць
-аеш, -ас, -аюць
пахвальна прысл.
пахвальная наз.

-аю,

пахвальны
пахвалявацца зак., -лююся,
-люешся [сься], -люецца,
-лююцца
-люю,
зак.,
пахваляваць
“люеш, -люе, -лююць
пахваляцца разм., незак.,

-Яюся,

-яешся

[сься],

-яецца, -яюцца
пахварэць зак., -Эю, -зеш,
-бе, -5юць
пахвастаны разл.
пахвастацца разм., зак., пахвашчуся, пахвбшчашея
[сься], -чацца, -чамея,

-чацеся, -чуцца

пахвастаць разм., зак., пахвашчў, пахвбшчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
пахватацы часцей пахапаны

пахватаць зак., -аАю, -аеш,
-4е, -бюць, часцей пахапаць
пахвіна -пе, пахвінны
пахвбрваць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пахвбстваць разлм., незахк.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пахіба абл., -бе, -б
пахідзрмія спец. -іі [іі]
пахіл -лу, -ле, -лаў
пахіла прысл.
пахіласць [сьць] -цю
пахілены

пахіліцца зак., пахілюся,
пахілішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

пахіліць зак., пахілю, пахіліш, -ліць, -лім, -ліце,
“ляць
пахілы

пахіляць лезак., -ЯЮ, -яеш,
-яе, -Яюць
пахіеспуты
пахісиўцца

“нёшся [сьпесься] -нёцца,

-пемся, -цяцёся, -пуцца,

пахісиўць

зак.,

“ну,

-нёш

[сьне], -ие, ём, -пяцё,
“пуць

пахвала -ле, зн. пахвалы,
пахвал і пахвальба
пахвалены
пахваліцца зак., пахвалю-

ся,

пацарстваваць

зак,

-пуся,

пахістацца
“юцца
пахістаць

ак.,

-4ецца,

зак., -аю, -аеш,

-ас,юць
пахістванце
-ншяў

пахіствацца

кезак., -аюся,
-аецца,

[сься],

-асшся

-ші,

[ньне]

-аюцца

пахістваць незак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
пахітбса і пахітбска уст.,
адпаведна -се, -с; -бецы,
-бсак,
і пахітраваць
пахітрыць
зак., адпаведна “ВУ, рыш,
-рыць, “рым, -рыцё, -рёць;
“рўю, “русш, -руе, -руюць

пахіхікаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-аю,
пнезак.,
пахіхікваць

-асш, -ае, -аюць

паёхкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пахкі разм.
па-хлапёцку прысл.
пахліпаць разм., зак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць

пахлбпаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пахлбпванне [ньне] -нні

пахлбпваць

разм.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пахлусіць зак., пахлушу,
пахлусіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
пахлябтёць [шт] зак., пахлябчу [пч], шпахлёбчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
пахмёлле [льле] і пахмёлка
разм.,

-лпі;

адпаведна

-лцы, -лак
пахмурна і пахмура прысл.
пахмурнасць і пахмўрасць
[сьць] для абодвух -цю
пахмурнёць зак., -б1, -ёеш,
-6е, -бюць

пахмурны і пахмуры
пахмялёць зак., -ёе, -ёем,
-бсцо, -ёюць
пахмяліцца зак., пахмялюся, пахмёлішеся [сься],

-ліцеся,
-ліцца, -лімся,
ляцца і апахмяліцца
пахмяляцца лпезак., -Яюся,

-яесшся

[сься],

-яецца,

дпоцца і апахмяляцца
пахнуць

незак.,

“ду,

“неш,

“пе, -пуць; пах, пахла, -лі

пахцыкаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць,
пахбваны і пахаваны
пахбд -ду, -дзе, -даў
паходжайне [пьне] -ппі
пахбджванне [цьне] -нпі
незак, -аю,
пахбджваць

-аеш, -ае,

-аюць і паха-

джаць, пахаджваць

пахбдзіць незак,
-дау,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
пахбдка [тк] -дцы [цц],
-дак
пахбдны
пахбдия уст., -ці, -няў
пахрабрыцца
зак., “руся,

“рышся

[сься],

-рыцца,

“рымся, -рыцёся, “рацца
пахрабрэць зак., -5, -эсп,
бе, -Эюць
пахрабустаць разх., зак.,
-4ю, -йеш, -ае, -дюць
пахрабуецёць [сьце] разл,
зак. зушчу, зусціш [сьці];
-усціць, гусцім, -усціцё,
гусцяць
пахрапваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пахрапці зак., -пў, -пёш,
-пё, -пём, -пяцё, -пуць
пахрўмстацьзак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пахрўстаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
незак., -аю,
пахрустваць
-аеш, -ае, -аюць
пахрыпёць, зак., -плю, -піш,
-піць, -пім, спіцё, -пяць

пахрыпнуць раза, зак., -не,
-нем, -пеце, -нуць
пахрыеціцца

зак.

[сьці]

пахрышчў ся, пахрысціш-ціцца,
[сьцісься],

“пімся, -ціцеся, -цяцца
зак.,
[сьці]
пахрысціць

пахрышчў.

пахрысціш,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

па-хрысціянску

[сьці]

прысл.

пахудзёлы
пахудзённе [пьпе] -нші
пахудзёць зак., -ёю, -ёсш,
-ёе, -ёюць
пахўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пахўкваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пахўчасць [сьць] -цю
пахучы
пацадзіць зак, пацаджу, пацЭдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

пацалавёны і пацалбваны
пацалавацца зак., -луюся,

“аўешся [сься], -лўсцца,
-лўюцца
пацалаваць зах. -лую, -дўеш, гаўе, -луюць
пацалунак -нка, -пку, -нкаў
пацалў пкавы
пацёпацца раз.лм., зак.,

ся, -аешся [сься],
-аюцца

-гаю-

-аедца,

па- царску прысл.

пацарстваваць і пацараваць
зак.,

адпаведна

-твую,

-твусш, -твус, -твуюць;
-рўю, -рўеш, -руе, -руўюць

пацацкацца

пацйцкацца
-аешся

пацярпеўшы
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зак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюцца

пацвёльвацца [цьве] раз.,

-аешся
незак., -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца
пацвёльваць [цьве] раз,
незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
пацверазблы [цьве]
зак.,
пацверазёць [цьве]
-ёю, -ёеш, -ёбе, -ёюць

пацвёрджаны [цьве]
пацвёрдзіцца

захк.,

[цьве]

“дзіцца, -дзяцца

зак.
[цьве]
пацвёрдзіць
-джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

зак,
[цьвісьці]
пацвісці
-іцё, -ітўць; пацвіў, -ілаё,
гілб, -ілі
пацвиркаць зах., -ае, -аюць
пацвяліцца [цьвя] разм.
вак., пацвялюся, пацвёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

разм.,
[цьвя]
пацвяліць
вак., пацвялю, пацвёліш,
-ліць, -лім, -ліцо, -ляць

пацвярджальны [цьвя]

пацвярджацца [цьвя] незак., -аецца, -4юцца
пацвярджаць [цьвя] незак.,
-бю, -аеш, -ае, -ёюць
пацвярджённе [ньне] -нні,
“нняў
пацвярдзёць [цьвя]
зак.,
-ёе, -ёюць

пацёляпацца разм.,
зак.,
-аюся, -аешся
[сься],
-аецца, -юцца
пацеляпаць разл., зак., -Аю,
-деш, -4е, -йюць

пацёшне [ньпе] -нпі
пацёпванпе
ы
[пьпе]

-нні,

пацёшнік -ка, -ку, -каў
пацёшшіца -цы, -ц
пацёшны
пацёшныя гіст., наз.
-шуся,
зак.,
пацёшыцца
гшышся [сься], -шыцца,

-шацца
пацёшыць зак., -шу, -цыш,
-шыць, -шаць
пацёртасць [сьць] -цю
пацёрты
пацёхкаць (пра птушак)

абл., зак., -ас, -аюць
пацёхкваць абл., незак., -ае,

,
-аюць
пацікаваць захк., -кўю, -куеш, -кўе, -кўюць
пацікавіцца зак., -аўлюся,
-двішся

-ёвіцца,

[сься],

-авімся, -авіцеся, -авяцца

паціна спец., -не

паціпіраванпе [пьне] спец.,
-ниі

пацініраваны
пацініравацца

хнезак., -ру-

ецца, -руюцца

паціціраваць зак. і кезак.,

“рую, -руеш, -руе, “руюць

разм.,
пацірацца
-ешся
-аюся,
-бецца, -аюцца

незак.,
[сься],

паціраць разм., незак., -ёю,
-аеш, -ае, -4юць
паціскённе [ньне] -ппі
пацісканы разм.
паціскацца разл., зак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
паціскаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
паціскаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць
паціснены
і
паціспуты
[сьпе]

“нняў
пацёпвацца
гезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аепца,

паціснуцца

-аюцца
пацёпваць лезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пацерабіць зак., пацераблю,
пацярэбіш, -біць, -бім, -бі-

паціснуць зак., -пу, -непі
[сьпе], -не, -нуць

це, -бяць

пацеркі -рак, адз. пацерка,

рцы

пацернік -ка, -ку
пацерушиыць зак., пацерутў, пацярўшыш, -шыць,
-цым, -шыце, -шаць
пацёрці зак., патрў, -рэш,

-рз, -ром, -рацё,

пацёр, пацёрла, -лі

-рўць;

пацёрціся
зак, паўрўся,
патрэшся [сься], -рэцца,

“ромся, -рацёбея, -рўцца;

пацёрся, пацёрлася, -ліся

пацеры уст., -раў
пацёха -ссе

пацёць незак, -бю,
“ёе, “б юць
пацёшлівы
пацёшца прысл,

-беш,

-нуся,

зак.,

-нешся [сьнесься], -нецца,

-пёмея, -нецеся, -пуцца

паціхеньку разм., прыся.

паціхнуць

зак.,

-не,

-пем,

-пеце, -нуць
паціху прысл.
пацішэць зак., (пра шум,
рух) -бе, -зоць; (пра чалавена) -ую, -Зеш, -5е,

юць

пацкаваць

зак.,

пацкую,

зубш, -уё, -уём, -уяцё,

-убць

пацмбкацца раз.м., зак., -аюся, -асшся [сься], -асцца,
гаюцца
пацмбкаць разл., зак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
пацмбкваць разл., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
пацбкаць

зак.,

-аю,

-аеш,

-ас, -аюць
тпацўк -ка, -ку, -коў
пацукалбў -бва, -бво, -бваў
пацукбў

пацурбалак -лка, -лку .
“чыць,
зак.,
пацурчаць
.
-чаць ,

пацучаня і пацучапё роз-

наскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты,
пят, -нятам, -пятамі, -нятах
пацучінны
па-цыганску прысл.
пацыёнт -ита, -ице [ньце],
-нтаў
пацыёнтка -тцы [ин”ц], -так
пацыравёны
пацыраваць зак., -рую, -ру-

еш, -рўе, -руюць

пацырымобніцца зак., -нюся,

-ніцца,
[сься],
пішся
-пяцца
пацыфізм паліт., -му, -ме
пацыфікацыя кніжн., -ыі
[ыйі]
пацыфіст -ста, -сце [сьце],
“стаў
пацыфістка -тцы (с'цд], -так
пацифісцкі
пацьмянёлы

пацьмянёць зак., -бе, -ёюць
-аю,
пацзджваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
пацэліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
пацібкаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пацягёны

пацягацца разл., зак., -4юся, -ёсшся [сься], -аецца,
-аюцца

пацягванне
-шяў
падцягвацца

[ньне]
кезак.,

-нпі,
-аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
пацягваць гезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
пацягнуты і пацягнены
пацягнуцца зак., пацягиўся, пацягнешся [сься],

-пецца, -немся,

-пецёеся,

“пуцца

пацягиўць зак., пацягпу,
пацягнеш, -не, -нем, -пеце, -нуць
пацягўшкі разм., нескл.
пацяжэлы

пацяжЭць зак., -бю, -Эеш,
,

-бе, ёюць
пацяліцца

разх., зак., -Цё-

ляцца
пацямнёлы
пацямпёние
[пысе] -ипі,
,
напяў
пацямиёць зак., -бю, -геш,
-ёе, “ёюць

па-цяпёрапшяму прас.

пацяплённе [ньпе] -ппі

пацяплёць зак., -бс, -ёюць
пацяпліць зак,

пацяплю,

пацёпліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць

пацлрббкі [пх] -каў

пацярпёўшы наз., прых.

пацяриець

пачырваненяе

шаша

пацярпёцьзак., -пліб, -піш,
-піць, -пім, пацерпіцё, пацярпйць
пацярўха -усе
пацярушаны
пацярушваць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пацярык іт, пацерыка,
-ку, -коў і патэрілк
пацяснённе [сьнецьне] ші
пацяспёпы [сьпё]

пацяепіцца [сьні] зак., -тося, лішся [сься], -ніцца,
-пімся, пацссніцёся, пацясийцца
пацясціць, [сьпі] зак., “б,
-ніш, -піць, -шм, пацесиіцё, пацясияць
пацясинйцца [сьпя] незак.,

яюся,

[сься],

-ясшся

-Яецца, -Яюцца
пацясняць

незак.,

[сьпя]

-Яю, -яеш, -яе, -Яюць
пацяўкаць разм., зак., -ае,
-аюць
пацячы зак., -ячэ, -якўць
пацяшёцца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
пацяшаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць
пачак -чка, -чку, -чкаў ёі
пачка
пачакаць зак., -4ю, -беш,

-йе, -аюць
па-чалавёчы прысл.
пачапёны
пачапаць зак.,

-4ю, -аеш,

-4е, -ёюць
пачапіцца зак., пачаплюся,
пачэцішся ўсься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -пяцца

пачапіць зак., пачаплю, пачэпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
пачапляцца зак., -яецца,
-ясмся, -Яецеся, -яюцца
пачаплйць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

пачарвівець разм., зак., -ее,
-сюць
пачартгбвы
па-чаркёску прыся.
пачариблы
пачарнённе (пьпе] “ці

пачариёць зак., -ёю, -ёбеш,
-бе, -бюць

пачарніць

зак.,

пачарню,

пачэрніш, -ніць, -пім, -пі-

це, -пядь
пачарпиўць зак., глў, лібш,
-пё, -пём, -пяцё, -иўць
пачарсцвёлы Грсьцьве]
пачарсцвёць [рсьцьве] захк.,
-бе, “бюць

па-чартбўску прысл.
пачарціць гак., пачарчу, пачэрціш, -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
пачасйаны і пачэсаны
пачасёцца (часацца пекаторы час) вак.

начашуся,

пачзшашся [сься], -шацца,
-шамся,
-шацеся,

-шуцца; (абчасацца)

па-

чэшацца
пачасаць зак., пачашу, пачэшаш, -ша, -шам, -шаце,

-шуць

пачаскавы

пачаскі

ёі пачассе

[сьсе]

адпаведна -каў; -ссі
пачасбва прысл.
пачаебвы
пачаставаны
пачаставацца зак., -туюся,
-туешся

[сься], -тўецца,

“тўюцца
пачаставаць зак., -тўю, -туеш, -туо, -туюць
пачастўнак -ику, -нкаў і

пачкавы
пачкамі прыся.
пачмихаць разхм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пачміхваць разх., пезак.,
-аію, -асш, -ас, -аюць

пачбстка разлм., -тцы [стц],
“так, часцей пачастунак
пачуванне
[цьпс] разх.,

“ані, ашяў
пачуваць і пачувацца разх.,
незак.,

адпаведна

-40,

-аеш, -4с, -4юць; -аюся,
[сься], -ёсцца,
-асшся
-дюцца
па-чувашеку [шок] ё [ек]
прысл.
па-чужбму прысл.
пачўлевы бат., спец.

пачбстка

пачўлі -ляў
пачўты

ца, -цяцца

пачўхацца разх., зак., -аю-

-цім, -ціцё, -цяць; (па-

пачўхаць разл., зак., -аю,

пачасціцца [сьці] зак., -ціцпачасціць [сьці]. зак., пача-ціць,
пачасціш,
шч,
чаць часта хадзіць. куды-

ся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца

-аеш, -ае, -аюць

н.) часцей зачасціць
пачатак (ад пачынаць) -тку
і (кукурузны) -тка, -тку,

пачўхвацца

-ткаў
пачаткбвы
пачаты
пачаўкаць разл., зак., -аю,

пачўхваць

разм.,

-аешся
-аюся,
гаецца, -аюцца
разм.,

незак.,

[сься],
незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пачуцца зак., (стаць чут-ўецца,
ным; адчуцца)

-ўюцца;
рази.,

(адчуць сябе)
гуешся
-Уюся,

-аеш, -ае, -аюць
пачаўрэць разл, зак., бю,
-беш, -Зе, -Зюць
пачахнуць зак., -не, -нем,
-неце, -нуць.
па-чацвёртае [цьвё]

пачўццевасць [цьце] [сьць]
-цю

пачацвярёць [цьвя] незак.,
-бю, -аеш, -ае, -Аюць

пачуццё цьцё] -цці, мн. па-

пачацвярыць [цьвя] зак,
“рў, -рыш, -рыць, -рым,
пачацвяпачацверыцё,
раць
зак, пачпёцца,
пачацца
-нўцца; пачаўся, -алася,
-албся, -аліся
пачаць зак., пачпу, -нпёш,
-пб, -нём, -пяцё, -чўць;
пачаў, -ала, -алб, -алі
пачашчана прыса.
пачашчанасць [сьць] -цю
пачашчаны
пачашчёцца незак., -ёсцца,
-дюцца

пачашчэше [пьпе] -нпі
пачаяваць разм., зак,

па-

чаюю, -беш, -0е, з0юць
пачвара -ры, -р
пачварпа прысл.
пачварпасць [сьць] -цю
пачварны
пачвякаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пачка тэатр, -чцы [цц],
пакет)
(карабок;
чак;

часцей пачак

пачкавацие
аші

[ньпо]

біял,

пачкавацца гезак., -кўсцца,
-куўюцца

[сься], -ўецца, -ўюцца
пачўцце [цьце] -цці, -ццяў
пачўццевы [цьце]

чўцці, -ццяў

пачуццёва [цьцё] прысл.

пачуццёвасць [цьцё] [сьць]

-цю
пачуццёвы [цьцё]
пачўць зак., -ўю, -ўеш, -ўе,

“ўюць

пачхаць зак., -аю, -дсш, -йе,
-Аюць
пачціва прысл.

пачцівасць [сьць] -цю

пачцівы
пачыкільгаць разм., зак.,
-4ю, -беш, -4е, юць

пачыкіляць разхм., зак., -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць

пачінм разл., прысл.

пачын -пу, пачынак тэкст., -нка, -пку
пачынальнік -ка, -ку, -каў
пачыпальціца -цы, -ц

пачынйше
-ппяў

пачынёцца

(пьне]

-пі,

лпезак., -асцца,

-дюцца
пачынаць незак., -4ю, -4сш,
-йе, -4юць

пачынаючы дзеепрыхм., паз.
па-чыпбўліцку прысл.
,
пачырванёлы
пачырвапётте [ньне] -нні

пашпартызавацца
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пачырванець
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пачырванёцьзак., -бю, -беш,
-ве, -бюць

пачырвапіцца зак, пачырпачырвбпішся
вацюся,
[сься], “піцца, мімся, -ніцеся, “няцца
пачырваніць зак., пачырваи, пачырвбпіш, -ніць,

“нім, -піце, -няць
пачырвбнены
пачіарканы

пачыркаць зак., -аю, -аеш,

-аг, -аюць
пачысціцца [сьці] зак., папачысцішся
чышчусяЯ,
[сьцісься], -ціцца, -цяцца

пачіясціць [сьці] зак., пачышчу, пачысціш [сьці],
-ціць, -цяць

пачытаць зак., -бю, -аеш,
-4е, -аюць
пачытваць

незак,

разх.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пачышчаны
пачэзнуць зак., -зпу, -знеш

[зьпе], -пе, -нуць
пачэплены
па-чэркёеку прысл.
пачзрнены
пачэрпаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пачэрпнуты
пачэрчаны
пачэсаны і пачасёны
пачена прысл.

пач5енаець [сьць] -цю
пачэсны

па-чэшску

[шок]

і

прыса.

[ск]

паша -шы, -ш
пашаазбарбт с.-г., -бту, -бце
пашабёшыць разл.,
зак.,
“шу, -шын, -шыць, -цаць
пашавёлены
пашавёльвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
пашавёльваць кнезак., -аю,

гаеш, -ае, -аюць
пашавы

пашавяліцца зак., пашавялося,
пашавёлішеся

[сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

пашавяліць зак., пашавялю,

пашавёліш, -ліць, «лім,
“ліце, “ляць
пашавяльнўць
зак.,
-пу,
-пёбш, -пё, -пём, цапавель“пяцё, пашавяльаўць
пашалзёць

зак.,

(ашалець

усім ці многім) -бе, -вем,

-ёсце, -бюць; (шалець, не-

каторы час) -бю, -беш,
“бе .“бюць
пашалйк Віст., -ка, -ку
па-шальмбўекуразм., прысл.
пашалявйны
пашаляваць
зак, -лпою,
-лЮбсш, -лібе, -лібюць
пашамкаць разм., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

,
пашёіна -пе
пашапавацца зак., -аўюся,
-нўсшся [сься], -нўецца,
-аўюцца

пашанаваць зак., -иўм, ліў0;
еш, -нўе, -нўюць
пашанцаваць зак. -мўс і

пашэнціць
пашаптацца зак., пашапчу-

ся, пашЭпчашся [сься],
-чацца, -чамся, -чацеся,
,
“чуцца
пашаптаць зак., пашапчу,
пашэпчаш, -ча, -чам, -чаце, “чуць
пашараваны
пашаравёцца гак, -руюся,

-русшся

“рўюцца

[сься], “руецца,

,

,

пашараваць зак., -рую, -рўеш, -рўе, “рўюць
пашаркаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
-аю,
незак.,
пашаркваць
-аеш, -ае, -аюць
пашарпёны
пашарпёцца
-аюцца

зак.,

-аецца,

пашарпёць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -бюць
пашарзлы
пашарэць зак., бю, -зеш,
-8е, -бюць

пашаетаны разм.

пашастаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

пашаткаваны
пашаткаваць

зак.,
-Еўю,
-кўеш, -куе, -кўюць

пашкуматацца рагм., зак.,
-бсцца, -бюцца і пашматацца
пашкуматаць разм., зак.,

гаю, -аеш, -4е, -йюцьў пашматаць
пашлаваты
пашлёць разм., незак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
пашлёпаць разжх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пашлёпваць разм., пезак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пашліфавёны і пашліфбваны

пашліфаваць

-фўю,

зак.,

“фуеш, -фуе, -фўюць
пашліхтаваны тэкст.
пашліхтаваць зак., -тўю,
“туеш, -туе, -туюць
пашлындаць разм., зак,
-аю, -аеці, -ае, -аюць
пашляк -ка, -ку, -коў
пашлйціна разм., -не
пашлячка -чцы [цц], -чак

пашмальцавёны разл.

пашмальцаваць разм., зак.,

-аўіо, -цуеш, -цўе, -цуюць

пашмараваны разм.
пашмараваць разм.,

зак.,

-рую, грўеш, “рўе, -рўюць

пашматёны разм., часцей
пашкуматаны
зак.,
пацшматацца разм.,
часцей
-4ецца, -дюцца,
пашкуматацца
пашматёць разм., вак., -4ю,
-беш, -ае, йЮюць, часцей

па-шатландску [нцк] прысл.
нашатравёны
пашатравёаць зак,
-рую,
-рўеш, -рўе, -руюць

пашкуматаць
пашмбргаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пашмбргванпе [ньне] разх.,
-ппі

пашахбнец уст., -пца, -пцу,

пашмбргваць разм., незак,

-пцаў
пашахбипскі уст.

па-швёдску [цк] прысл.
па-нвсііцёреку прысл.
пашвэндацца разм., зак.,
-аюся, -аешся
[сься],

“аецца, -аюцца,

пашкадавёны

пашкадаваць

зак,

-дўеш, -дуе, -дўюць

-дўю,

пашклёны
пашкліць зак., -лю, -ліш,
“ліць, -лім, -ліцё, -ляць
пашкбджанаець [сьць] “цю

пашкбджанце [ньне] -нпі,
“нняў
пашкоджаны
пашкбджвацца незак., -аецца, -аюцца
пашкбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пашкддзіць

зак,

-джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць
Га

пашкрабаны

разм.

пашкрабаць разм., зак., -аю,
. “аеш, -ае, -аюць
пашкуматаны разм.
матанпы

і наш-

-аю, -асш, -ае, -аюць
пашмўляны разл.
пашмўляцца разх., зак.,
-яецца, -яюцца
пашмўляць разх., зак., -яю,
-ясш, -яе, -яюць
пашмиыгаць разх., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пашнёрыць ёі пашпиарыць
разм., зак.,

для

абодвух

“Ву, -рыпі, -рыць, -раць
пашнуравёцы
паншуравёць зак. -рўю,

“рўеш, -рўе, -рулоць

пашбргаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
пашбргваць разм., пезак.,
“аю, -асш, -ае, -аюць
па-шбстае

папшаклявёны
,
пашпакляваць вак. -люю,
люеш, -люе, -лююць
пашпарт “рта, -рце, мі. паш-

парты, -тоў
пёашпартиы
пашпартызаваны

пашпартызавацца
“зуецца, -зутюцца

пезак.,

5б1

пашпартызаваць

паяльшчыца

анна

пашпартызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зуюць

пашпартызацыя -ыі [ыйі]
пашпартыст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў

пашпартистка -тцы [стц],
-так
пашпацыраваць разм., зак.,
-рую, -русш, -руе, -руюць
пашпіёніць зак., гію, -піш,
-ніць, “няць

пашпурляць разм., зак.,
-яю, -Яеш, -яе, -Яюць
паштавік разм., -ка, -ку,
-кбў
паштальён -па, -пе, -наў
паштальёнка разм., -нцы,
-нак
паштамт -мта, -мце, -мтаў
паштамцкі
-тра,
паштмайстар гіст.,
“тру, -траў

.

паштмайстарскі
паштова-пасажарскі
паштбва-тэлеграфны

зак.,

адпаведна

-віць; -віцца; -ціць

пашчоўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

пашчбўкванце [пьпо] -пні,
-нпяў
пашчобўкваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пашчўпаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пашчуплёць разм., зак., -ёю,
“ёеш, -бе, -ёюць
пашчыльнёць
Зак.,
-бе,
-бюць
-міць,
зак.,
пашчымёць

-мяць
пашчыпаны
пашчыпёцца зак., пашчыппашчыплешся
люся,
[сься], -лецда, -лемся,

пёюся,

паштбўка -бўцы, -бвак
паштудзіраваць зак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

паштўрхацца разм., зак.,
“аюся, -аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
паштўрхаць зак., -аю, -аеш,

-аю,

паштучны
паштэмпеляваць зак., паш-юе,
тэмпялюю, -юеш,
-ююць

паштэт -эту, -Эце

пашттны
пашукаць зак., -4ю, -беш,
“ае, “юць

пашумёць зак., -млід, “міш,
-міць, -мім, -міцё, -мяць
пашўмліваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пашураваць: тэг., зак., -рую,

“руеш, -рўе, “рўюць

пашурпацець разх., зак.,
-ге, -еюць
пашурпёціцца разм., зак.,

-ціцца, -цяцца

пашушўкацца разм., зак,
-аешся [сься],
-аюся,
-аецца, -аюцца
пашушўкаць разм., зак. Э
“аю, -аеш, -ае, -аюць

пашча разм., -чы, -ч і -чаў
пашчабятаць зак., пашчабячу, пашчабсчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
пашчапйны
пашчападцца зак., -4ецЦ3;
-дюцца
пашчапаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць
19 Зак. 1505

[сьці]

-децеся, -люцца і пашчы-

паштбвачны
паштбвы

-ае, -аюць
паштўрхвсць пнезак.,
-аеш, -ае, -аюць
паштўчна прысл.

пашчарбіць гак., пашчарблю,
пашчэрбіц,
-біць,
“бім, -біце, -бяць
пашчаслівіць, пашчаеслівіцца [сьлі]
пашчасціць

-ёешся

[сься],

-аецца, -4юцда
пашчыпёць зак, пашчыцплю, пашчыплеш, -ле, -лем,
-леце, -люць ё пашчыпёю,
-4еш, -4е, -4юць
пашчыцпванне [ньне] -нні
пашчышваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пашчэнкі абл., -нкаў, адз.
пашчэнка, -нцы
,
пашчэплівацца зак., (пра
многае) -аецца, -аюцца

пашчэрблены
пашыбаваць абл., зак., -бўю,
-буеш, -буе, -бўюць
пашывачная наз.
пашыьвачны

пашыпёць зак., -плю, -піш,
-піць, -пім, -піцё, -іяць
пашыральпік -ка, -ку, -каў

пашыральпіца -ды, -ц
пашыральніцкі
пашыральны
пашірапа прысл.

паширапаедць [сьць] -дю
пашыраны
пашырацца незак., -аецца,
-ёюцца

пашыраць незак., -ёю, -деш,
-йе, -4юць
зак.,
пашырачць разх.,
.
бе, -Зюць
пашырыцца зак., -рыцца,

“рацца

пашырыць захк., “ру, “рыш,
“рыць, -раць
пашырбтие [пьпе] -нпі
пашыраць зак., -зе, -зюць

пашыты

пашійўка разм., -ўцы
пашиўшчык -ка, -ку, -каў

пашиўшчыца -цы, -ц
пашіыцца разх., зак. “мец,
ца, -ьподца

пашыць зак., -ыпю, -ясш,
“ые,юць
пашэнціць [пьці]
разм,
зак, -ціць, часцей пашанцаваць

пашптваць незак,
“аю,
-аеш, -ае, -аюць
паззія -іі [ійі]
паэкзаменавёны[га -- з выбутн. г]
паэкзамснавацца [га -- з

выбухн. г] зак., “аўтюся,
-аўешся [сься], -пусцца,

-“аўюцца

паэкзамепаваць [гз--з вы-

бухн. г] зак., -аўю, -нўеш, -пуе, -иўюць
паэкземплЯрпы[гзэ - з выбугн.г]
паэлемёнтна прысл.
паэлемёнтны
пазма -ме, -м

паэскадрбнна ваен., прыса,
паэскадрбнны
па-эекімбску прысл.
па-эстбнску прысл.
пат пата, падце, паэтаў
паэтёняа прысл.
паэтапны
пабтка разм., тцы [цц],
-так
паэтызаванцпе [ньне] -нні
паэтызавёны
паэтызавацца незак., -зўец-

да, -зўюцца

паэтызаваць лезак., -зую,
-зўеш, -зуе, -зўюць
паэтызацыя -ыі [ыйі]
паэтызм літ., -ма, -ме, -маў
пазтыка -ыцы
паэтычна прысл.
паэтычнасць [сьць]
паэтычны
паэтэса -се, -с

паэшалбина прысл.
па-югаслаўску прысл,
па-юнацку прысл.
паюрбдстваваць [цтв] зак.,

-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць

паме анат., -са, -се

паюспы: паюсная ікра
паявіцца

зак.,

паяўлюся,

паявішся [сься],

-віцца,

-вімся, -віцеся, -вяцца
паявы

па-ягопаму абл., прыса.
палдашце [ньне] -нпі
паядацца незак., -йецца,
-аюцца
,
паядёць незак., -4ю, -4еш,
-4е, -4юць
паядранёць зак., -бе, -ёюць
паядыпак -нку, -нкаў
паязны

па-якбму разм., прыса.
па-якўцку прысл.
паялчаць зак., -йе, -4юць

паяльнік 722., ка, -ку, -каў
паяльпы
пайлышчык -ка, -ку, -каў
пайльшчыца -цы, -ц
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паямчэць
,
е
9
,
к
а
з
.
м
з
а
р
ь
ц
э
ч
м
ная
,

-бюць

паянне [ньне] -ші
.
м
ы
р
п
,
.
м
ы
р
п
е
е
з
д
ы
н
й
а
п
па-япбиску прысл.
паярак -рку
паяркавы
паяруспы
[пьпе]
палрчэнне

спец»

паяснблы сьне]
паяснёць [сьне] зак., -бо,
,
-ёюць
паяенёны [сьнё]
паясніца [сьні] -цы, Д.
паясніць [сьні] зак., -пю,
ліш, -віць, -пім, -піцё,
-аЯяць

незак.,

гясцца, -яюцца

лпезак.,

[сьця]

-Яю, -Яеш, -яе, -Яюць

паясбк -ска, -ску, -скоў
паяўкаць разм., зак., -ае,
-аюць
паяўлённе [пьпе] -нпі

-ЯяЮюся,
-яецца,

паяўляцца незак.,
[сься],
-Яешся
-яюцца
палхіднічаць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
паяхкаць зак., -ае, -аюць

пайд -ца, -ду, даў

0.

пайцца незак., -яецца, -Яюцца
паяць незак., -яю, -Ясш,
-Яс, -Яюць
пеанаж эк., -жу, -кы

пёвець пёўня, -пі, -няў
Пегае міф., Пегаса, Пегасе

пегматыт геал., -ыту, -ыце
пегматытавы

педагагічна прысл.
педагагічнасць [сьць] -цю
педагагічны

педагенёз біял., -зу, -зе
педатгбг -га, -гу, -гаў
педагогіка -іцы
педалагічны

педалізаваны спец. муз.
педалізавёцца пезак., -зўецца, -зўюцца
педалізаваць зак. і пезак.,
-зўю, зўеш, -зўе, -зуюць
педалізацыя -ыі [ыйі]

педалогія -іі [ійі]
педаль -ллю [льлю], -лей і
-ляў
педальны

педаметрышчны
педант, “нта, ліце [пьце],
“нтаў
педёптка “тцы [и'ц], -так
педаптиызм -му, -ме
педантычна прысл.

педантічнаець [сьць] -по
педантычины
педанцкі

нае вучылішча) -чы, -ч і

педіпстытўт [дын] (педага-

паярчэць зак., -дб, -зюць

паяспічны [сьпі]
паясны
паясняльны [сьня]
паяспяцца [сьпя]

педанцтва-ве
ы
в
я
а
н
ч
і
г
а
г
а
д
е
п
(
ў
и
в
д
пе
навучальная
шйшая
ўстанбва) ж., нескл.
(педагагічпедвучылішча
-чаў

0;

аші

паясийць

пенпджабец

гічны, інстытут)

-ўце, -ўтаўў

педкалекти

[тк]

-Ута,

(педага-

гічны калектыў) -ву, -ве,

-ваў
педкўреы [тк] (педагагіч.
лыя кўрсы) -саў

педблаг спец., -га, -гу, -гаў
педбмсетртэг., -ра, -ры, -раў

педпрактыка [тпр] (педагагічная практыка) -ыцы
педсавёт [тс] (педагагічны
савёт) -бта, -ёце, -ётаў
педтэхнікум [11] (педагагічны тэхнікум) -ма, -ме,
-маў
педфак [тф] (педагагічны
факультёт) -ка, -ку, -каў
-каўца,
педфакавец [тф]

пбкар -ра, -ру, -раў
Пекін г., Пекіна, Пекіне
пекінскі
пёкла -ле
п'ёксы спарт., -саў
пекціц? 2ім., -пу, -пе
пекцінавы
пелагічныгеал.
пелёгра мед., -ры

(паўвостраў)
Пелапанёс
Пелапапёса, Пелапапёсе

пелапанёскі
пеларгбнія бат., -іі [ійі
пёленг спец., -га, -гу, -гаў

пеленгаванне [ньне] -ші
пеленгавёлы спеў.
пелснгаваць зак. і незак.,
-гўю, -гусп, -гуе, -гуюць
пелепгатар -ра, -ры, -раў
пеленгатарны
пелеигацыя -ыі (ыйі]
пелетби спарт., -пу, -не
пелікан заал., -па, -не, -наў
псліканавы і пеліканаў
пеліт геал., -іту, -іце

педыкюр -ру, “ры

пёлька абл., -льцы, -лек
пелькбмпае лмар., -са, -се,
-гсаў
пельмёні кул. -няў, адз.

педыятр мед., -ра, -ру, -раў

пельмённая наз.
пельмённы

-каўцу, -каўцаў

педыкююрны
педыкюбрша -шы, -ш і -шаў

педыятрычны
педыятрыя -ыі [ыйі]
педэраст -ста, -сце [сьце],
-стаў

педэрастыя -ыі [ыйі]
п'едэстал -ла, -ле, -лаў
пёза (грашовая адзінка) н.,
нескл.
п'ёза фіз., -зе, -з
ігезакварц -цу, -ды
п'езакераміка -іцы
тг'езакрышталь -ля, -лі
п'сзамагнетызм фіз., -му,
-ме
п'езамагнітны
т'сзаметрычны фіз.
п'езаэлектрычнасць [сьць]
фіз., -цю

п'езаэлектрінчны
п'езаэфёкт -кту, -кце

пезбта (грашовая адзінка)
-бце, -ёт
п'езбметр -ра, -ры, -раў
пейзаж (від, наваколле)
зку, -жы, -жаў; жыв.,
зка, -ны, -жаў
пейзажны
псіізажист -ста, -сце [сьце],

пельмёнь, -пя, -пі

пёлюшцы-цаў
пёмза -зе

пемзабстбн буд., -ну, -пе
пемзавапыспеў.
пемзавацца кезак., -зўецца,

-зўюцца

пемзавёць незак., пемзую,
суеш, -ўе, “ўюць
пёмзавы
пемзаўшчак -ка, -ку, -коў
Гембит г., ІГембпта, П'емонце [ньце]

Т'ембнцкая

раўціна

ІГе-

мбицкай раўніпе

пёпа -це
пенабетби буд., -пу, -не
мепабстбнны
понагасіцель тэх., -ля, -лі,
-ляў
пепёл -ла, -ле, -лаў
пенальці спарт., м., нескл.

пепапалісцірдл [сьці]

-лу,

-ле

пенапласт спецу., -сту, -сце

[сьце]

пенапластавы
пепапластык-ку
пенапластычны

-стаў
ясізажыстка -тцЫ
[ет],
-так
пейзай літ., -па, -пе, -паў

пенасілікат 6у0., -ату, -йце

пейзанскі

пёначка зааг.,

пек тэз., -ку
пёкавы
пекён бат., -па,

пенасілікатны

цецйты уст., -таў
пепаўтваральнік-ка, -ку
-чцы

[цц],

-чак
псепашкаб 6уд., -лё
-це;

(пра

драўніну і зб.) -пу, -пе

“пеканўць разм, зак., -пў,
ліёш,
-пё, -пём, “няцё,
.
заўць

пенашкляны

Пенджаб Пепджаба, Пецдкабе
пенджабец -бца [пц], -бцу,
“бцаў

непджабка
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пепджабка [пк] -бцы [пц],
-бак
пенджабскі [пск]
пенджабцы [пц] -цаў

-ц

пепстрамётрыя
фіз., -ыі
[ыйі]
пенстрдмстр фіз., -ра, -ры
Пенза г., Пёнзе [цьзе]

Пёнзенекая вббласць [пвзе]
[сьць] Пёпзенскай вёбласці [сьці]

пёністасць [сьць] -цю

пёністы і (з пенай) пённы
пенітэнцыйрны юр.

пёніцца незак., -піцца, -няц-

ца

фарм., “ду,
пеніц
ылін
г
пспіцылінавы
плёніць незак., -пю, -піш,
іць, -ЧЯць

пёнка гіды, -пак
пёнкавы

пенказнімальнік [зьпі] і
пепказдымальшчыкіран.,
для абодвух -ка, -ку, -каў
пенказнімальніцтва [зьні]

пепказдымальніцтва

іран., для абодвух -ве

пенказнімальны [зьпі]
пепказдымёльны

ёі

пенказнімённе [зьві] [пьпе]
іё
пенказдыманне

[пьпе] для абодвух -нні
тпен-клўб (міжнарбдны літаратурны
клуб)
пецклўба, пец-клубе
пённы (з пенай) часцей

пёністы
пёне (манета)
[ньсе], -саў

-са,

-се

пенсіён [ньсі] уст., -ну, -не

пенсіёнлы [ньсі]
Пенсільвёнія [пьсі]
сільвапіі [ійі]
пепсільвапекі [пьсі]

Пен-

пёнсія [пьсі] -і

[ійі],

пепсіянёр [пьсі]

-ра,

[пьсі]

-рак
пенсіянёрскі [ньсі]
пенси н., нескл.

“РУ,

-рцы,

пептаграма лат., -ме, -м
літ.,

-ра,

-ры,

-раў

пентаметрычны
пептахбрд луз., -да, -дзе
пецтаэдр мат., -ра, -ры, -раў
пентбд радыё, -да, -дзе

пёпь ІшЯ, пні, пнёў
пепцькавалакиб тэкст., -пё
пеньказавбд -да, -дзе, -даў

пецькапрадзённе
тэкст., -ші
пецькапрадзільны
197

[пьпе]

тэкст., -нці
пенькачасальны

пецыойр -ра, -ры, -раў
пёня -ні
,
педи літ., гіст., -на, -но

пепіньёрка уст., -рцы, -рак
пёплум гіст., -ма, -ме
пёпсі-кбла ж., пбпсі-кбле
пепсінм фізіял., фарм., -ну,
-не
пспсінавы
пептбн фізіял., -ну,
пептбнавы
пептычны хед.
псраабірёцца незак., -дюся,
[сься], -аецца,
-йешся
-бюцца, часцей перавыбі-

рацца

пераабіраць незак,
-ёю,
-деш, -ёе, -аюць, часцей
перавыбіраць
пераабмеркаванне
[пьпе]
-дні
пераабмеркаваць зак., шпераабмяркую, -ўеш, -ўе,
-ўюць
пераабмундзіраванне
[ньдзі] [ньне] -нні
пераабмундзіравацца
[ньдзі] захк., -рўюся, -Вўешся [сься], груецца, -рў-

юцца
пёраабмундзіравёць [ньдзі]
зак., -рўю, -рўеш, -рўе,
-рўюць
пераабмуцдзіроўванне
[ньдзі] [пьне] -нпі

пераабмундзірбўвацца
-аюся,
незак,
[пьдзі]
[сься], -аецца,
-асшся

-аюцца

пераабмундзірбўваць
[ньдзі] незак., -аію, -аеш,

-ае, -аюць

пераабмяркбўване

пептаганальны лат,
Пептагби Пептагона, Пецтагбне
пептагби хат., -па, -пе, -паў
пентаметр

пенькатрапальны
пенькатрапінце

пепін сад, -пу, -не

пёпі (манета) н. нескл.

“раў.
пенсіянерка

,

пепермёит “иту, -нце [пьцо]

пёнзснекі ([цьзе]

ў

пенькапрадзільшчык
-ка,
гу, -каў
пепькапрадзільшчыца -цы,

[пьпе]

[пьпе]

-ппі
пераабмяркбўвацца незак.,
-аецца, -аюцца
пераабмяркбўваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

[тьпе] -ші,
пераабранпе
часцей перавыбраппе
пераабраны часцей перавыбраны,
пераабраць зак. сбярў, -бя“рэш, -бярэ, -бярдм, -берацё, -бярўць, часцей перавыбраць,

[пет]
пераабеталёўванне
[ньпе] -ті
пераабсталёўвацца
[ист]
незак., -асцца, -аюцца
пераабсталёўваць [пст] пезак., -аю, -асш, -ае, -аюць

пераабсталяванне
[чыне] -нні

[пет]

пераабсталяваны [пст]
пераабсталяваць [пст] зак.,
-люю, -люсш, -люс, -ліб.
юць
пераабувёішне [пьне] -ппі
пераабувацца незак., -аюся, -дешся [сься], -децца, -бюцца
пераабуваць незак., -аю,
-4еш, -ае, -йюць
пераабўты
пераабуцца зак.,
-ўюся,
“ўешся
[сься], -ўецца,
“ўюцца
пераабўць зак., -ўю, -ўеш,
-ўе, -ўюць
пераабучаны
пераабучацца незак. -йюся, -дешся [сься]; -Яецца, -ёюцца
пераабучаць незак., -4ю,
-деш, -йе, -4юць
пераабучыицца зак., пераабучуся, пераабўчышся
[сься],

-чыцца,

-чымся,

“чыцеся, -чацца
пераабучыць зак., пераабучу, пераабўчыш, -чыць,
“чым, -чыце, -чаць
пераабучэнне [ньне] -нні
[пц]
пераабцяжаранасць
[сьць] -цю
пераабцяжарапы [пп]

пераабцяжарвацца [пц] незак., -аюся, -вешся [сься],
-аецца, -аюцца
пераабцяжарваць [пд] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пераабцяжарыць [пц] зак.,
“ВУ,

“рыш,

-рыць,

перааглёджаны
перааглёдзець зак.,

-раць

-джу,

-дзіш, дзіць, -дзяць.

перааглйд -ду, -дзе
перааглядацца незак, -ёецца, -фюцца
пораагўчаны
пераагучванце [ньне] -шпі
пераагўчвацца хезак., -аецца, “аюцца
пераагучваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераагуўчыць зак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
пераадзёты
пераадзёцца зак., сбпуся,
-бцешся [сься], -ёпецца,

-бпуцца

пераадзёбцьзак., -бпу, -ёпеш,
-бпе, -бпуць
пераадзяванпе [пьпе]

-ппі

пераадзявёцца кезак., -бю[сься],

-аец-

ца, -бюцца
пераадзяваць, негак.,
-дсш, -40, “юць

-аю,

ся, -бсшся

пераадкрывёаць [ткр] раз1.,
незак., -ё0, -асш, -4е,
юць
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»
м
з
а
р
]
р
к
т
[
ь
ц
и
р
к
д
а
а
пер
зак., -рыю, -рыеш, -рые,
-рыюць

разм.,

пераадміпністраваць

зак., -рўю, -руеш, -РУ?,
,
ь
ц
ю
у
-р
пераадбленпе [пьне] -нні

пераадблены
,
ш
е
е
,
ю
с
,
к.
за
ь
ц
е
л
б
д
а
а
р
е
п
,
-се, “еюць
і
п
н
]
е
н
ь
н
[
е
н
н
а
в
ь
л
б
д
пераа
ц
е
а
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
ь
л
б
д
а
а
пер
ца, -аюцца
пераадбльваць незак. -аю,
гаеш, -ае, -аюць
пераадбльны
пераадраеавёнцыі пераадра,
сбваны
пераадраеаваць зак., -сую,
-сўеш, -сўе, -еўюць

пераадрасбўвапне
-нпі

пераадрасбўвацца

-аецца, -аюцца
пераадраебўваць

[ньне]

незак.

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пераадрасбўка -ўцы

пераакцэнтаваць зак. ў незак., -тўю, -тўеш, -туе,
тўюць

пераакцэнтбўка -бўцы

пераакцэнтбўванне
-нні

пераапрамёньванне

[ньне]
[ньне]

-нні
[ньне]
пераапрамянённе
-нпі
пераапрапёпне [ньне] -нні
пераапранацца незак., -4юся, -аешся [сься], -аецца, -4юцца
пераапранаць незак., -ёю,
-аеш, -ае, юць

пераапрапуты і пераапранепы
пераапранўцца зак.,

пера-

апрануўся, пераапранешся
[сься], -нецца, -немся,
-нецеся, -нуцца
пераапранўць зак., пераапранў, пераапрапеш,-не,
-пем, -пеце, -нуць
пераапылёбнне [ньпе]

“ни
пераапыліцца зак.,

бат,

пераа-

пыліцца, -ляцца

пераапыліць зак., пераапылю,

пераацыліш,

-ліць,

“лім, -ліце, -ляць
пераапылйцца незак., -ягцпа, -Яюцца
пераапылйць незак, -яю,
-яеш, -яЯе, -Яюць

перааранжыраванне [цьне]
муз., -пні

перааранжыраваны
перааранжыраваць

зак.,

“рую,-русш, -руе, -руюць

нераараны і перавбраны
пераараць зак., -рў, -рэш,

“РЭ, -рдм, -рацё, -руць

пераарганізаваны

перабалаціравацца

у-з
,
к.
за
а
ц
ц
а
в
а
з
і
ц
а
г
р
а
а
пер

епца, -зуюцца

,

-зўеш, -зўе, зуюць

оо.

пераарганізаваць зак., -зую,
перааргапізацыя -ыі [ыйі]
пераарганізоўвацца

незак.

пераарганізбўваць

незак,

-аепца, -аюцца

ао, -аеш, -ас, -аюць

перааркеетравёць м уз. зак.,

уе, -руюць
“рую, -руешў,в-р
перааркестрб аць незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
пераарксстроўка -ўцы
,
пераарфаваны
пераарфаваць зак. -фую,

-тўеш, -туе, зуюць
пераатэстацыя -ыі [ыйі]
незак.,
пераатэстоўвацца
-асцца, -аюцца
пераатэстоўваць незак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
незак.,
пераафармляцца
[сься],
-яешся
-Яюся,
-Яецца, -яюцца
пераафармайць незак., -Яю,
гяеш, -яе, -яюць

псраафбрміцца зак., -чмлюся,
[сься], -міцца,
-мішся
-мяцца
пераафбрміць зак., -млю,
“міш, -міць, -мяць

-фўеш, -фуцеь, -фўюк.ц,ь -аю,
хеза
пераарфоўва

пераафбрмлены
пераахаладжэнне

пераарыентавёцца зак., -тў-

пераахаладзіцца зак., пераахаладжўся, шпераахало-

-аеш, -ае, -аюць

юся, -тўешся [сься], -тў,
ецда, тўюцца

[чьне]

гані

дзішся [сься], -дзіцца,
-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

пераарыентаваць захк., -тую,
-тўеі, -туе, -тўюць
пераарыентацыя і пераары-

пераахаладзіць зак., пераахаладзжу, пераахалддзіш,

на -ыі [ыйі]; -оўцы.
лпезак.,
пераарыентбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пераарыштавёпы разм.
пераарыштаваць разх., зак.,
“тўю, -туеш, -тўе, зўюць

незак.,
[сься],

снцірбўка [пьці] адпавед-

пераасаджвацца

-аецца, -аюцца

незак.,

пераасаджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пераасадзіць зак., перааса-

джу, пераасёдзіш, -дзіць,

-дзім, -дзіце, -Дзяць

пераасігнавёны і пераасігибваны
пераасігнавёць зак., -аўю,
-иўеш, -нўе, -нўюць
[ньне]
пераасігпбўваппе

-дзім,
“дзіць,
-дзяць
яераахалбджаны
пераахалбджвацца
-аешся
гаюся,
гаецца, -зюцца
пераахалбджваць

-дзіце,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

пераацаніць зак., пераацаню, пераацэніш, -піць,
-нім, -ніце, -няць і перацаніць
пераацэнены
пераацэнка -нцы, -пак

пераацзньванне [ньне] -нні

незак.,

пераацэньвацца

-аецца, -аюцца

пераацэньваць

кезак., -аю,

незак.,

-асш, -ае, -аюць
перабавіцца разх., зак., -ёў[сься],
люся, -ёвішся

пераасігнбўваць незак., -аю,

перабавіць разл., зак., -аў-

-ині

пераасігибўвацца

-аецца, -аюцца

-аеш, -ае, аюць
пераасцастка -стцы [с”ц]

перааенаеціць [сьці] зак.,
перааснашчу, перааснас-

ціш [сьці], -ціць, -цім,
-ціцб, -цйць

перааспёшчаны

перааенашчацца
-аецца, -аюцца

незак.,

перааспашчаць незак., -аю,
-деш, -ёе, -4юць
перааснашчэнне [пьпе] -нні
пераасэнсаванне (пьпе] -пні
перааеэнеаваны
перааеэнеаваць зак., -сўю,
-суеш, -суе, -сўюць
пераасэнебўвание
[ньне]
“нні
пераасэнебўвацца

-аецца, -аюцца.
“пераасэнсбўваць

-аю, -асш,

незак.,
незак.,

-ас, -аюць

пераатэставёны

пераатэставаць зак.,

-тўю,

-Авіцца, -авяцца

лю, -авіш, -авіць, -авяць
зак., -аецца,
перабадйцца
-бюцца і перабаеціся
перабадаць зак., -ае, -4юць
і перабасці

перабазіраванне [льпо] -пні
перабазіравапы
перабазіравацца зак., -ру-

юся, -руешся [сься], -ру-

ецца, -руюцца

перабазіраваць захк., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
[ньне]
перабазіроўванпе
-ппі
незак.,
перабазірбўвацца
-аюся,

-аешся

[сься],

“аецца, -аюпца
перабазірбўваць незак., -аю,
“аст, -ас, “аюць

перабазірбўка -оўцы, -бвак
перабалаціраваны
перабалаціравацца зак., -ру-

юся,

-руешся

“руецца, -руюцца

[сься],

перабалаціраваць
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перабалаціравацьзак., -рую,
“руеш, “руе, “руюць

перабалацірбўвацца знезак.,
-аюся,
-асшся
[сься],
-аецца, -аюцца.
перабалаціроўваць незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
перабалацірбўка
-бўцы,
-бвак
перабалбатаць разх., зак.,
перабалбачу, шперабалбб-

чаш,

-чаце,

-чам,

-ча,

зак.,

-тўю,

-туеш, -тўе, -туюць
перабіцтоўвание
[цьпе]

-шші

перабінтбўвацца
-аюся,
-аешея

незак.,
[сься],

-аецца, -аюцца

перабіцтбўваць хезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перабіранне [(пьпе] -пні

перабірацца знезак., -4юся,
гасшся
[сься],
-аецца,
“аюцца

“чуць

-ліць,

зак,

перабалёць
-лЯцЦЬ

перабаранавіцы
перабаранаваць зак., -нўю,

-нўеш, -иўе, -нўюць

незак.,

перабарапбўвацца

-аецда, -аюдца
незак.,
перабаранбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
[сьці]
перабасці
-адзё, -адўць, часцей перабадаць

зак.,

[сьці]

перабасціся

-адзёцца, -адуцца,
цей перабадацца

перабаўка

перабіптаваць

разм.,

час-

-аўцы,

-двак
перабёўлены разм.
перабаўляцца разм., незак.,
[сься],
-яюся, -яешся

-яецца, -дюцца

перабаўляць разм., незак.,
-яю, -Яеш, -яе, -яюць
перабачаны разм.
перабачыць разм., зак., -чу,
-чыш, -чыць, -чаць
зак.,
разм,
перабаяцца
-аюся, -аішся [айісься],
-аіцца, -аімся, -аіцёся,

перабіраць
незак.,
-ёю,
-4сш, -4е, -аюць
псрабірыч абл., -ча, -чы,
“чаў

перабіты
перабіўка -ўцы
перабіцца
зак.,
-б'ёшся
[сься],

-б'юся,
-б'ёцца,

“б'ёмся, -б'яцёся, -б'юцца

перабіць зак., -б'ю, -б'ёш,
-б'ё, -б ём, -б'яце, -б'юць
А

3,

зе

е

з

гаюцца
пераблытаць . зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераблытванне [ньне] -нні
пераблытвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

пераблытваць

незак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць

перабляск -ку
пераббй -бю, -бі [ойі], -бяў
перабойны
пераббльшана прысл.
перабблыпанаець
[сьць]
пераббльшанне [пьпе] -нні,
-нняў

незак.,

-каў
перабёжчыца [шч] -цы, -ц
перабёлены
перабёлка -лцы

перабёльвацца незак., -аецпераббльваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

перабіванпе [пьпе] -нні
перабівацца лезак., -бюся,
[сься], -аецца,
“ешся
“аюцца
-4ю,
незак,
перабіваць
-деш, -ае, -4юць
перабінтавацы

перабіптавацца зак., -тўюся, -тўсшся [сься], -ту-

сцца, -тўюдца

зак.,

-шу,

перабрукаваны
перабрукаваць зак., -кўю,
-куеш, -кўе, -кўюць
перабрукбўваннпе
[пьне]

-ині
перабрукбўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
перабрукбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перабрывацца незак., -аюся, -бешся [сься], -аецца,
перабрываць незак,
-4еш, -ае, -аюць

-4ю,

перабрыдёць разм., незак.,
-4ю, -4еш, -ае, -4юць

зак.,
[сьці]
перабрысці
-ыдзё,
-ыдзёш,
зыдў,
зыдзём, -ыдзяцё, -ыдўць
перабрыты
-ыюся,
перабрыцца зак,

-гнешся

[сься],

-ыецца,

перабёр -ру, -ры, -раў

-гыюцца
перабрыць зак., -ыю, -ыеш,

пераббрліва разм., прысл.

перабрэхваць разл., незак.,

-шыш, -шыць, -шаць

-ые, -ьиоць

пераббрка -рцы

пераббрлівасць

[сьць]

-аю, -аеш, -ае, -аюць
перабудавйпы і перабудбваны

-ка,

перабудавацца зак., -дўюся,
-дўсшся [сься], -дуецца,

разм., -цю

перабёльвайне [пьне] -нні

ца, -аюцца

-аецца, -аюцца
пераббльшваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пераббльшыць

перабрўдзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

гаюцца

-дю

пераббльшвацца

[шц], -как
перабежчык [шч] -ка, -ку,

перабраць зак., -бярў, -бярэш, -бярэ, -бяром, -берацё, -бяруць
перабрўджаны
перабрўдзіцца зак., -джуца, -дзяцца

“бяжыш, -бяжыць, -6яжым, -бежыцё, -бЯгўць
перабедаваць разм., зак.,
-ўе,
-ўеш,
перабядўю,
-ўюць

-хкцы

-берацёся,

пераблытацца зак., -аецца,

[ньне]

[шк]

ца, -бярбмся,
-бярўцца

ся, -дзішся [сься], -дзіц-

перабольшаны
пераббльшванне
-нві, -нняў

перабёжка

перабракбўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
перабракоўваць пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
перабраны
перабрахаць разх., зак.,
перабрашў, перабрэшаш,
-ша, -шам, -шаце, -шуць
перабрацца зак., -бяруся,
-бярэшся [сься], -бярэц-

пераблытаны

“аяцца
перабёг -гу, -таў

перабёгчы [хч] зак., -бягў,

пераббўтваць кезак., гаю,
-асш, -ас, -аюць
перабрадзіць зак., -родзіць,
-рбдзяць
перабракаваны
перабракаваць зак., -кўю,
-кўсш, -кўе, -кўюць

пераббрлівы разм.
пераббршчык спеу.,
“ку, -каў
пераббршчыца

слец.,

“ды,

пераббры (пераезд на но-

вае месца) -раў і пярбба-

ры

-дўюцца

перабудаваць

-дую,

вак.

“дўеш, -дуе, -дуюць

перабудзіць зак., перабуджу, перабўдзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіцо, -дзяць

пераббрысты разм.
пераббўтаны
пераббўтацца зак., -асцца,

перабудбва -бве, -бў
перабудбвапы і перабуда-

перабоўтаць зак., -аю, -аеш,

перабудбўваппе [пьпе] -ппі

“аюцца

-ае, -аюць

пераббўтвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

вапы

перабудоўвацца
-асшся
гаюся,

-гасцца, -аюцца

незак.,
[сься],

перавіцца
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-асш, -ас, -аюць
перабу птаваць зак. -тУю,
“тўеш, -туе, аўюць
перабу шавёць зак, -шую,
-шўеш, -шуе, аўюць
перабывёць Зак., -йю, -асш,

-де, -дюць
перабыты разм.

перабыць разм., зак, пера-

-дуць
бўду, -дзеш, -дзе, -ш
пі

перабяганпе [цьце]

-4Ю,

пезак.,

перабягаць

-асш, -4е, -йюць
перабяліць зак, “перабялі,

пераббліш, -ліць, -лім, злію
це, -ляць
перавабіць зак., -блю, -біш,
-біць), -бяць
пераваблепы
перавабліванце [ньне] -нні
перавабліваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

перавага -йзе, -аг
зак.
перавадзіць разм.,
перавадаіў, перавбдзіш,
“дзіць, -дзім, -дзіце, -Дзяць
перавйжаны

незак., -ёю,
пераважаць
-беш, -4е, -4юць
дзеепрым.,
пераважаючы
прым.

пераважванне [ньне] -нні

пераважвацца кнезак., -аец-

ца, -аюцца
пераважваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разм,
[шк]
пераважка
-жцы [шц], -жак

перавіжна прысл.
пераважнаець [сьць] -цю

пераваяшы
пераважыцца

зак., -жуся,

-жышся [сься], -жыцца,

-кацца
пераважыць
зак,
-жу,
-жыш, -жыць, -жаць
перавазіць зак., пераважу,
перавозіш, -зіць, -зім, -зі-

це, -зяць
перавал -лу, -ло, -лаў
перавалакацца і пераваліквацца

разм., незак.,

ад-

паведна
-дюся, -аешся
[сься], -асцца, -4юцца;
“аюся, -асіцся [сься], -асцца, -аюцца
перавалакаць і перавалакваць разм., незак., адпа-

ведна
-аю, -беш,
-4е,
“юць; -аю, -аепі, -ае,
-аюць
перавалачиы
перавалачы
разм.,
зак.,
заку, гачэш, -ачэ, -ачбм,

“ачацё, -акуць

перавалачыся разм.,
“акуся,

-ачэшся

зак.,
[сься],

-ачэцца, -ачбмся, -ачацёся, -акуцца
перавалены
пераваліесты

пераваліцца :зак., перавалю-
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-ліцеся,
-ліцца, -лімся,
-ляцца

пераваліць зак, перавалід,
пераваліш, -ліць, -лім,-ліце, -ляць
перавёлка -лцы, -лак
перавалбчаны разм.
перавальванне [ньне] -нпі

перавальвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,
-аюцца
перавальваць незак.,
“аеш, -ае, -аюць
перавальны

-аю,

пераваляцьрагл., зак., -яю,
-Яеш, -Яо, -яюць
перавапдраваць зак., -рую,

“рўеш, -рўе, -рўюць ьне]
[н
перавацдроўванне

-нні
незак.,
перавандрбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перавар -ру, -ры

перавараны
пераварванне [ньпе] -нні
пераварвацца незак., -аецца, -аюцца
перавёрваць негак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

пераварка разм., -рцы
пераварбт -бту, -бце, -бтаў
пераварёчванне [пьпе] -нні

пераварбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

пераварбчваць

хезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пераварўшаны разл.
пераварўшвацца разх., не-

зак., -аецца, -аюцца
пераварўшваць разх., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пераварушаць разм., зак.,
пераварўпераварушу,
шыш, -пыць, -цым, -шыце, -шаць
пераварицца зак., перава-

рыцца, -рацца

пераварыць зак., перавару,
пераварыш, “рыць, “рым,
“рыце, -раць
перавар'явёцца разм., зак.,
“р'бюся, -рібешся [сься],
“рэбецца, -р'іююцца
перавастрыць зак., перавастру, перавбстрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
перавёдзены
перавёзсны
перавёзці [сьці] зак., пера-

вязў, -зёш, -зё, -зём, перавезяцё, перавязуць; поравёз,
[зьлі]

перавёзла,

-лі

перавёзціся
[сьці] разм.,
зак., перавязўся, -зёшся

[сься], -зёцца, -зёмея, перавезяцёся, перавязуўцца
перавёйваць незак., -аю,
-асш, -ас, -аюць

перавелічэнне

[пьпе] -нці,

-шяў

пераверадзіцца разл., зак.,
перавераджуся, перавярэдзішся

[сься], -дзіцца,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
пераверадзіць разм., зак,
перавераджў, перавярэдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
-дзяць:
перавербаваць зак. перавярбую, -буўсш, -буе, -бўюць,
,
перавёриуты
перавёсіцца зак. -ёшуся,
-ёсішся [сься], -ёсіцца,
-ёсяцца
перавёсіцьзак., -ёшу, -ёсіш,
-бсіць, -ёсяць
перавёсці [сьці] зак., перавядў, -дзёш, -дзё, -дзём,
пераведзяцё, перавядўць;
перавёў, перавяла, -лёб,
-лі
перавёсціся [сьці] зак., перавядўся, -дзёшся [сься],

“дзёцца, -дзёмся, пераведзяцёся,

перавядуцца

перавётраны
перавбтрыванне [ньне] -нні
незак,
перавётрывацца
гаецца, -аюцца
перавётрываць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

перавётрыцца зак., -рыцца,

“рацца
перавётрыць зак., -ру, рыш,
-рыць, -раць
перавёшаны
перавёшаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
перавёшванне [пьне] -нпі
перавёшвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца
перавешваць лпезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перавёяны
перавёяць зак., -бю, -ёеш,
-бе, “ёюць
перавёрстванне [ньпе] палігр., -ппі, часцей шперавёрстка
перавёрствацца кезак., -аец-

ца, -аюцца
перавёрстваць гезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
перавёрстка -тцы [с'ц]

ёў

перавёрстванне

перавіваппе [цьпе] -пні
перавівацца незак., -аецца,
-юцца

перавіваць незах., -аю, -4еш,
-4с, -бюць
перавісёць зак., -сіць, -сяць
перавітацца зак.,
-йюся,
-аецца,
-асшея [сься],
-аюцца
перавіты

перавіўка -ўды
перавіцца зак., пераўсцца,

-ўюцца

перавіць
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псравярстаны

аа

перавіць зак., пераў, -ўёш,
-ўё, -ўём, -ўяце, -ўюць;
перавіў, -іла, -ілб, -ілі
перавод (дзеянне) -ду, -дзе;
(грашовае адпраўленне)

“да, -дзе, -даў
пераводзіцца незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца
пераводзіць кезак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

псераводиы

-бжуся,

-бзішся

перавыдавёацца глезак., -данезак.,

[сься],

-бзіцца, -бзяцца
кезак., -бжу,
перавозіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць
перавбзка [ск] -зцы [сц],

-зак

перавбзны

перавозчык [шч] -ка, -ку,
-каў
перавозчыца [шч] -ды, -ц
перавбзчыцкі [шч]
перавбраны і пераарёны
перавбрванне [ньге] -нні

перавбрвацца хезак., -аецца, -аюцца
перавбрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перавбрка разм., -рцы
перавбстрапы
перавбстрыванне
[ньне]
-нні
перавбетрывацца

-аецца, -аюцца

незак.,

перавбстрываць гезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

перавўдзіць

-джу,

разм,

-дзіш,

зак.,

-дзіць,

-дзяць
перавўджаны разх.
перавуджвацца разлх., незак., -аецца, -аюцца
перавўджваць разх.,
ипнезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перавўжаны разл.
перавужвацца разл, незак.,

“аецца, -аюцца
перавўжваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перавўзіць разм.,
незак,
-ўжу,
-ўзіш,
-ўзіць,
-ўзяць
перавўчаны
перавўчванне [ньпе] -ппі
перавучвацца кнезак., -аюся, -аешся
ца, -аюцца

перавыбіраць незак, -40,
-бсш, -4е, юць і пераабіраць
перавыбрапие [пьпе] -нні
і пераабрашне
перавыбраны і пераабраны
пераабраць

перавбзачны

разх.,

ца

перавыбраць зак., перавыберу, -раш, -ра, -руць і

перавожаны
перавбз -зу, -зо, -заў
перавозіцца

перавыбары -раў
перавыбірацца лезак., -4юся, -йсшся [сься], -4ецца, -іюцца ў пераабірац-

[сься], -аец-

перавўчваць гезак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
перавучыцца зак., перавучуся, перавучышся [сься],
“чыцца, -чымся, -чыцесяЯ,
-чацца
перавучіць зак., перавучу,
перавучыш, -чыць, -чым,
-чыцс, -чаць
перавибарцы

ёцца, -дайцца

перавыдавйць незак., -даю,
-даёш, -даб, -даём, -дая-

цё, -даюць

перавыданне

-ші,

[пьпе]

-нияў
перавыданы і перавідадзецы
перавыдётак і перавыдаткаванне [ньне] адпаведна -тку, -ткаў; (дзеянне)
-ині, (перарасгод) -нні,
-нняў
,
перавыдаткаваны

перавыдаткавёць зак., -кўю,
з“кўеш, -куе, -кўюць
перавыдаткбўвацца

незак.,

-аепца, -аюцца
незак.,
перавыдаткбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
перавыдаць зак., -ам, -асі,
-гасць [сьць], -адзім, -ас-

,

це [сьце], -адуць

перавыканание [ньпе] -вні
перавыкананы
зак.,
перавыкапаць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,
пезак.,

перавыкбивацца

-аецца, -аюцца

перавыкбпваць гезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
перавыпрабаваць зак., -бую,
-буеш, -буе, -буюць
перавырабляць мнезак., -яю,
-Ясш, -Яе, -Яюць
перавырашаны
пезак.,
перавырашацца
-асцца, -аюцца

перавырашаць незак., -аю,
-аеш, -бе, -ёюць
перавирашыць

зак.,

-шу,

-шыш, -шыць, -шаць
-ыашу,
зак,
перависіць
зысіш, -мсіць, -ысяць

[сьць]
перавытвбрчасць
эк., -цю
перавыхавёпне [пьпе] -ппі
неравихаван

перавихавацца зак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аюцца
перавыхаваць

-аецца,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

перашахбўванне [пьпе] -нлі
перавыхоувацца

аюся,

-астшся

-асцца, -аюцца

невак.,

[сься],

перавыхоўваць пезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перавышаны
псравышацца незак., -аецца, “аюцца
перавышаць
незак., -4ю,
аеш, -йе, -аюць
перавышэнне [нье] -нпі
перавэнджаны
перавэндя:вацца
пезак.,
-аецца, -аюцца
перавэнджваць кезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
перавэндзіцца (нпьдзі] зак.,

“дзіцца, -дзяцца

перавэпдзіць [ньдзі] зак.,
-даўу, -дзіш [цьдзі], -дзіць,
-дзяць
перавязаны

перавязацца зак., перавяжуся,
перавяліашся
[сься], -кацца, жкамся,
-жацеся, -жуцца
,
перавязаць зак., перавяжў,
перавяжаш, -жа, -жам,
-жаце, -куць
перавязачшая наз.
перавязачны
перавязванне [пьне] -нні
перавязвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
перавязваць
кезак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
перавязка [ск] -зцы [сц],
-зак
пёравязь -ззю [зьзю], -зей
і -зяў
перавялены

перавяліцца
-ляцца.

зак.,

-ліцца,

перавяліць зак., -лю, -ліш,
-ЛіЦь, -ЛЯЦь

перавялічаца прыся.
перавялічанасць [сьць] -цю
перавялічапы.
перавялічвание [ньпе] -нпі
перавялічвацца кезак., -аецпа, -аюцца
перавялічваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,
перавялічыць
“чу,
-тыш, -чыць, -чаць
перавяльвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца

перавяльваць

незак., гаю,

-аеш, -ас, -аюць
перавянчёцца зак., -бецца,
аюцца
перавянчаць зак., -4ю, -Деш,
-4е, -дюць

перавярббўваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перавярббўка -бўцы
перавяриўцца зак., перавярнўся,

перавёрнешся

[сься], -пецца, -немся,
-цоцеся, -нуцца
перавяриўць зак., перавярпў, перавеёриеш, -ие, -пем,
-псце, -нуць
перавярстаны палігр.

перагцойны
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перавярстацца

пера-

перагіпацца незак., -ёюся,

перавяретацца зак., -аецца,
-аюцца
-4ю,
перавярстаць , зак»,
еш, -4с, -ёюць
мё
.,
зх
ра
а
ц
ц
а
в
ж
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э
р
я
в
а
р
е
п
-аешся
-аюся,
зЗак.,
[сься], -аецца, -аюцца
не
,
м.
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ра
ь
ц
а
в
ж
д
э
р
я
в
а
р
е
п
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
ў
а
л
с
,
е]
ьл
[с
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-с
а
л
с
я
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а
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е
п
я
л
б
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п
ыі
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б
а
г
а
р
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п
ваны
[чьне]
перагаблёўвавне
-нпі

псрагариўцца зак,
гбрпецца, -нуцца
перагароўць зак., перагарпў, перагбрнеш, -не, -нем,

перагінаць незак., -аю, -аеш,

[ньне]

пераглёджванне [ньне] -нні

перагаблёўвацца
-аецца, -аюцца

перагарбдка [тк] -дцы[цп],.

незак.,

перагаблёўваць незак., -аю,

.
-аеш, -ае, -аюць
перагабляваны і перагаблёвацы
ператаблявйць зак, -люю,
-люеш, -люе, -лююць

перагаварыць зак., перагаварў, перагавбрыш, -рыць,
.
“рым, -рыце, -раць
перагавбрванне [ньне] -нні
перагавбрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
перагавбрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перагавбрны
перагавбршчык уст. -ка,

“-ку, -каў

перагавбры -раў

-ноце, -нуць
перагарны
перагарбдачны
перагарбджаны
перагарбджванне
-нці
перагарбджвацца
-аюся, -аешся
-аецца, -аюцца

незак.,
[сься],

перагардджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

-дак
перагёрт -рту, -рце, часцей
перагартбўка
,
перагартавальны 722.
перагартаванне [ньне] -нні
перагартавёны і перагарто,
вапны
перагартавацца зак., -туец-

ца, -тўюцца

перагартаваць зак., -тўю,
-тўеш, -тўе, -тўюць
перагартаны

перагартаць зак., -ёю, -беш,
-4е, -бюць
перагартбваны і перагартаваны

перагартбўванне
-нні
перагартбўвацца

[ньне]
незак.,

-аецца, -аюцца

перагартбўваць незак., -аю,

перагазбўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

перагарчыць зак., -чу, -чыш,

перагазбўка разм., -бўцы
перагаласбўваць разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перагалаебўка разм., -бўцы
перагаліцца
разм. зак.
перагалюся, перагблішся
[сься], -ліцца, -лімся,-лі-

цеся, -ляцца
перагаліць разм., зак., перагалю, перагбліш, -ліць,
“лім, -ліце, -ляць
пераганяцца незак., -яецца,
-Яюцца
пераганяць
хкезак.,
-яю,
-Яяеш, -Яе, -Яюць
перагар -ру, -ры

перагараваць

зак.,

“руеш, -рўс, -рўюць

-рўю,

перагарадзіцца зак., перагараджўся, перагародзішся
[сься], -дзіцца,

-дзімся,

“дзіцеся, -дзяцца
перагарадзіць гак., перагараджу, р перагародзіш,

“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

перагараппе

і перагарван-

не для абодвух -цпі

перагараць
незак,

і

перагарваць

адпаведна

-ёюць; -ас, -аюць

-8е,

-аеш, -ае, -аюць
перагартбўка -ўцы і перагарт

“ыць, -чым, -чыцё, -чаць

перагарэлы
перагарэць

зак.,

-рыць,

-раць

-ёецца,

[сься],

0;

-дюцца

-4е, -юць
перагінуць зак., -не, -нем,
зноце, -нуць
,
перагладжаны

незак.,
перагладжвацца
-аецца, -аюцца
пераглёджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-дзіцперагладзіцца зак.,
ца, -дзяцца
-джу,
перагладзіць зак.

-дзіш, -дзіць, -дзяць

пераглёдяганы

зак., -джу,
пераглёдзець
-дзіш, -дзіць, -дзяць і пераглядзёць

пераглўшаны разм.

пераглушыць разм., перапераглўшыш,
глушу,

-шыце,
-шым,
-шыць,
“шаць
зак.,
пераглытёаць разм.,
-4ю, -ёеш, -ае, -аёюць

перагляд -ду, -дзе
пераглядённе і пнерагляд-

ванне

-ёюся,

для або-

[ньне]

двух -нні
пераглядёцца
вацца

зак.,
разм,
перагадзіць
-діку, -дзіш, -дзіць, -Дзяць
перагазаваць разм., зак,

-зую, -зўеш, -зуе, -зўюць

-бешся

і

перагляд-

незак.,

адпаведна

-ёешся

[сься],

-ёюцца; -аюся,
-аецца,
[сься],

-децца,
-аешся

-аюцца
пераглядаць і пераглядваць
незак., адпаведна -ёю,
-беш,

-4е,

-аюць;

-аю,

-аеш, -ае, аюць
пераглядзёць зак.,

-джў,
-дзіш, -дзіць, -дзім, перагледзіцё,
пераглядзяць,
часцей пераглёдзець

перагасіць разжх., зак., перагашў, перагасіш, -сіць,
-сім, -сіце, “сяць

перагляпуцца зак.,

перагатаваць
захк., -тўю,
“ўеш, -туе, -туюць
перагаціць зак., перагачу,

“нёмся, перагленяцёся, пераглянўцца
перагнаіць [айі] зак., перагпаю, перагабіш
[ойі],

перагатавацы

перагёціш,

-ціць,

-цім,

перагачаны

кезак., -аец-

ца, -аюцца
перагёчваць хезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
перагашапы раз.
перагіб -бу, -бе, -баў
перагібйнпе [пьпе] -нні
перагібацца незак., -аюся,
-бешся

-бі9цца

[сься],

-аецца,

перагібаць незак., -4ю, -аеш,

-ае, -йюць

перагібшчык

[пшч] разм.,

-ка, -ку, -каў

перагібшчыца [шшч] разм.,
“ЦЫ, -ц

[сься],

-нёцца,

“біць, -бім, -біце, -бяць

перагнаны

“ціце, -цяць

перагачвацца

-нёшся

-нўся,

перагінёнце [ньне] -нні

перагпёць зак., перагапю,
порагопіш,

-ніць,

-пім,

“ніце, -няць

перагпіванце [ньпе] -нні
перагпіваць
-дюць

хезак.,

-ёе,

перагнілы
перагнісці [сьці] ё перагоіць зак., для абодвух
-іб, -шюць; -іў, -іла, -іло,
“ілі
перагнбены

перагпбіе -бію, -бі [ойі]

перагнбйвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца

перагнбйваць лезак.,

-аеш, -ае, -аюць
перагнбііны

-аю,

перагнуты
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перадатчык

ААА

перагиўты

Зак.,
перагиўцца
[сься],
-вёшся

-нуся,
-пёцца,

-пёмся, -пяцёся, -нўцца
перагиўць зак. -нў, -нёш,
пб, -пём, -пцяцё, -нуць

перагшосіць

перагнюшуў,

зак.,

разм.,

перагоюсіш,

-сіць, -сім, -сіце, -сяць

разм, неперагбльвацца
-асшея
-аюся,
зак.,
[сься], -аецца, -аюцца
перагбльваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перагбн (участак дарогі)
-па, -пе, -паў; (пра малако, віно, дзеянне) -пу,

-пе
перагопачны

перагрунтбўваць
незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
перагрупавапы і перагруповацы

псрагрупавацца зак., -пўецца, -пўемся, -пўсцеся,
-пўюцца
перагрупавёць зак, -пўю,
-аўеш, -пуе, -аўюць
перагрупбўвацие
[пьпе]
-нпі
псрагрупбўвацца

-асцца, -аемся,
“аюцца

незак.,

-аецеся,

перагрупбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перагрупбўка -оўцы, -бвак

перагрызацца незак., -аецца, “юцца

перагбика -нцы, -пак
перагонны

псрагрызаць

перагбпшчык -ка, -ку, -каў
перагбрнуты
перагбртванне [ньпе] -нні

-аеш, -ае, -аюць
перагрызены
перагрізці: [сьці] зак., -зў,

перагбртвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

перагбртваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перагёрчаны
пераграбённе [ньне] -нні
пераграбацца незак.,
ца, -4юцца
пераграбаць знезак.,
-4еш, -бе, -аюць

перагравёльнік

тэх.,

-ёец-ёю,

-ка,

-ку, -каў

перагравённе [ньне] -нні
перагравацца незак., -ёюся,
-ёешся
[сься], -ецца,
-ёюцца
пераграваць незак.
4ю,

-аеш, -ёе, -4юць
пераграфіць зак,
-Фіш, -фіць,

-фім,

-фяць; пераграфі
пераграфлёны
перагружальнік

-флю,
-фіцё,

тэх., -ка,

“ку, -каў

перагружанаець [сьць] -цю
перагружаны
перагружёцца незак.,, -4ю-

ся, -дешся [сься], -аецца,
-ёюцца
перагружаць незак., -ёю,
-деш, -йе, -йюць
перагружванпе [пьпе] -пні
псрагрўзачны
перагрузіцца зах, перагружкўся,
перагрузішся
[сься], -зіцца, -зімся, -зі-

цеся, -зяцца

перагрузіць зак., перагружу,
перагрузіш,
“зіць,
-вім, -зіце, -зяць

-зёш,

-зё,

незак.,

-аю,

-зяцё,

-зём,

-зўць:

зак,
перагрызціся [сьці]
[сься],
-зёшся
-зуся,
-зёдца,

-зёмся,

-зяцёся,

-зўцца

[пьне]

перагрыміраванне

-нні, часцей перагрыміроўка
перагрыміравёныі перагрымірбваны

перагрымірбўвацца
-аюся,

незак.,

-аешся

[сься],

перагрымірбўвацЦь

незак.,

-аецца, -аюцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць
перагрыміроўка -бўцы
перагрыміравённе
перагрэбепы

і

перагрэбці (лц] зак., пераграбу, -бёш, -бё, -бём,
-бяцё, -буць; перагроб,

перагрэбла,
грабці
перагрэты

-лі ё пера-

-сшся
-бююцца

зак.,

-зЮюся,

[сься],

-зецца,

перагрць зак., -5ю, -зеш,
-бе,юць
псрагуд разм., -ду, -дзе
перагукваппе [пьне] -нні
перагўквацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

гаюцца
перагукнўцца

-аецца,

зак.,,

-нўся,

[сься], -пёцца,
-абшся
-пёмся, -пяцёся, -нуцца

перагрўзка [сх] -зцы [сп],

перагульванне [цьпе] -пні

-зак
перагрунтаваныі перагруп-

перагўльвацца незак., -аец-

тбвапы жыв., тэз.

перагрунтаваць зак., -тўю,

“тўеш, -тўс, тўюць
перагрунтоўвацца
пезак.,
-агцца, -аюцдца

па, -аюцца
перагўльваць

ціш [сьці], -ціць, -цім,

-ціце, -цяць
перагушкацца зак.,
гаюцца

-асцца,

зак.,

-аю,

перагўшкаць.

-асш, -аб, аюць

перагўшчаны

разм.

перагўшчваць лезак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
пёрад -ду, -дзе, мн. пера-

ды, -доў

пёрад [пёрада-- у
чэнці:
перада

спалумиоі]

прыназ.

перадабарбна -не
перадабёдзенны
перадавацца незак.,

“даёц-

ца, “даюцца

перадаваць незак., перадаю, гдабш , “дае, “дзём,
-даяцё, -дабць

перадавая разм., наз.
перадавёраны
перадавёр'е -р'і [рйі]
-ру,
перадавёрыць
зак.,
“рыш, -рыць, -раць
перадавік -ка, -ку, -коў
перадавы
перадавярацца кезак., -аецца, -Зюцца

перадавяраць незак.,
-4еш, -4е, ёюць
перададзены

-ёю,

перададлётны

перадазірбўка -бўцы
перадаіць [айі] разх., зак.,
перадаю, перадбіш [ойі],

-біць, -бім, -біце, -бяць;
перадаі
перадалімпііскі
пёрадам разм., прысл.
мед.,
перадапераціяйная
наз.

перадаперацыйны

перагрёў тэх., -Зву, -Зве

перагрэцца

перагусці [сьці] разм., зак.,
-тудзё, -гудўць; перагўў,
перагула, -лб, -лі
перагусціць [сьці] разм.,
Зак., перагушчу, перагус-

незак.,

-асш, -ас, -аюць

-аю,

перагуляны
перагуляць зак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць

перадапбшпі
перадапытаны
зак.,
перадапытаёць
-бет, -йе, -4юць
перадапитвацца

-8ю,
незак.,

-аецца, “аюцца
перадапытваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перадарўчаны
перадаручацца зак., “аецца,
-аюцца
перадаручаць, незак, -410,
-деш, -бе, -4юць
перадаручиць зак. пераперадаруўчыш,
даручу,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць
перадариць зах., перадарў,
перадбрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
перадасёппі [ньні]
перадатачны
перадатчык [чч] -ка, ку,
-каў

перадемяротиы
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ААА
перадатчыца

перадатчыца [чч] -ды, -ц
,
к
а
з
.
м
з
а
р
ь
ц
и
ж
ў
а
д
а
р
пе

перадзірацца незак, -асцца,

-аюцца

перадаўжў, перадоўжыш,
-КЫЦе,
-кым,
зкыць,
,
жкаць

перадзіраць лезак.,
-деш, -ае, аюць

дўцца; перадаўся, пеярадалася, -лбся, -ліс

перадзяліць зак.,

перадёцца гак., -дасца, -да-

перадйць зак., -дам, -дасі,
-дадзім,
[сьць],
-дйець

-дасцб

перадаў,

-дадуць;

[сьце],

-лё,

перадала,

глі: перадай

перадача -чы, -ч
псерадбаявы
перадбрушінцы анат.
перадваённы

ліцца, -ляцца

перадзя-ліць,

лю, перадзёліш,
-лім, -ліце, -ляць
перадзяўбаны

перадзяўбці [пц] і перадзяўбаць зак., адпаведна
-бу, -ббш, -бе, -бём, перадзеўбяцё, перадзяўбўць;
перадзёўб, перадзяўбла,

-дсш, -ае,

,

перадвеснавы і перадвясеённі

перадвбіць [ойі]

перадзяліцца зак., перадзе-

-лд, -лі; перадзяўдйі; -аю,

перадвелікбдны

перадвдены с.-г.

-йю,
,

с.-г., зак.,

-аюць; пера-

дзяўбаў, -ала, -ёлі; перадзяўбай
перадзяўбціся [пц] разм.
зак., -бёцца, -буўцца

перадінфарктны [ыпф]

-бю,
-бяць
перадвбйвацца незак., -аец-

перадкёмера [тк] тэг., -еры,

-аю,

перадкі [тк] шав., -кбў,часцей перад

-біш

ца, -аюцца

перадвбйваць

[ойі],

незак.,

-біць,

-асш, -ае, аюць
перадвбрыўцы
перадвыбарны ёі перадвібарчы
перадвыхадны

перадвясёльны
перадвясённі [ньпі] часцей
перадвеснавы
перадвячрні
перадгандлёвы
перадгістарычны
перадгістбрыя -ыі [ыйі]
перадгбр'е -р'і [рйі]
перадгбриы
пераддзвёр'е
[дзьдзьве]
анат. -рі [рёі]
пераддыплбмны
перадзвіжнік [дзьві] жыв.,
гіст., -ка, -ку, -каў
перадзвіжніцкі [дзьві]
перадзвіжпіцтва [дзьві] -ве

перадз'ёздаўскі [дзьійіе]
перадзёл -лу, -ле, -лаў
перадзёлены

ца, -аюцца

-аеш, -ае, “аюць
перадзёрці
зак.,

перадкамерны [тк]
перадкастрычціцкі [тк]

перадкбвы [тк]
перадкрызіены [ткр]
перадкрылак [ткр] ае., -лка,
-лку, -лкаў

перадмаставі
перадмацерыкбвы
перадмбеце [сьце]
пераднавагёдні

-ці

пераднавальцічны

пераднаціекны лінгв.

пераднепрытбмцасны лед.
перадпёраставы
пераднярка анат., -рцы,
“рак
зак.,
пераднявйёць разм.,
-пюю, -шоеш, -пюе, -ію-

юць
перадпядзёльны
перадбены

-аю,

-дзяру,
“дзярэш, -дзярэ, -дзярбм,

“дзерацё, -дзяруць; -дзёр,

“дзёрла, -дзбрлі; перадзяры, часцей нерадраць

перадзёрціея зак., перадзя-

рэцца, -дзяруцца; перадзёрся, перадзёрлася, -ліся, часцей перадрацца
перадзёрты часцей перадраны
перадзёўбвацца хезак., -аецца, -аюцца
лерадзёўбваць хпезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перадзімиі і перадзімбвы
перадзір спец., -ру, -ры

перадбйвацца

лезак., -аец-

ца, -аюцца
перадбйваць гезак., -аю,
“аспі, -аес, -аюць
перадбйка -біцы, -бек
перадбк -гдка [тк], -дЕў,
-дкбў
перадбпыт “ыту, -ыце, -ытаў
перадбраны
перадбрваць незак. -аю,
-асш, -ас, -аюць
псрадбўжапы
перадоўжвацца пезак., -асц-

па, -аюцца
перадбўжваць пезак., -аю,
-асит,-ае, -аюць
перадбхнуць зак.,, -с, -пем,
неце, -нуць
перадпазванбчна [тп] анат.
перадпалётны [тп]
перадпалярпы [тп]
инерадпасадачны

перадплечавя [тпл] анат.

перадилёчча [тпл] анат,
-ччы, -ччаў
[тпл] -ка,
перадпаўжнік
-ку, -каў
перадплюснй [тпл] анат,
нб [сьце], мн. перадплюспы, -наў
[тпл]
перадплюсиявія
[сьця] анат.

перадпблле [тиольле] ваен.,
галі, -ляяў

перадпрадёяны [тпр]
перадпраёктны [тпр]
перадпускаві [тп]
перадпясце [тпясьце] анат.,
-ці
перадрабніць разм., зак.,
перадробперадрабию,
піш,

-пім,

-піць,

-пяць
перадраяснены

-ціце,

[ньпе]

перадражніванпе
-нпі, -пняў

перадражніваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перадражніць зак.
дражню,

пера-

перадражніш,

-піць, -нім, -ціце, -няць

перадракавы лед.

зак,
перадрамаць разм.,
пнерадрэмперадрамлю,
леш, -ле, -пем, -леце,

перадмабілізацыйны
перадмайскі

перадбйванне [пьпе] -пші

перадзёльвацца уезак., -аец-

перадзёльваць хезак.,

-ер

перадпасяўны [тп]
перадпепсіённы [тп]

[тп]

-люць; перадрамаў, перадрамала, -лі; перадрамлі

перадранішні

перадрйны і перадзёрты
перадрацца зак., -дзярэцца, -дзярўцца і перадзёрціся

перадрйць зак., перадзяру,
перадзярэш, -рэ, -ром, перадзерацё, перадзярўць;
перадраў, перадрала, -лі;

перадзяры і перадзёрці
перадрбдавы
перадрук -ху
перадрукаваны і перадрукбваны

перадрукаваць

зак., -кўі,

-уўсш, -кўб, -куюць
[пьпе]
перадрукбўванне
аші, -іняў

незак.,
перадрукбўвацца
-асцца, -аюцца
перадрукоўваць кезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
псрадрыжаць разм., зак.,
саў, “кы, -кЫЦь, “жым,
-жыцё, -каць
перадрэвалюцыйны
перадрэйсавы
перадсардэчиы [те] анат.
перадсвітальны [тсьві]
[тсьвя]
перадсвядбмасць
[сьць] -цію
перадсвятбчны ўтсьвя]
перадссзбины [те]

перадсенакбены [те]
перадемярбтны [тсьмя]

перадстартавы
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перазацвярджэнне

ана

перадстартавы [тст]
псрадстарэчы [тет] мед.
перадстэн [1с] -пу, -пе
перадезрдзе [тс] анат., -дзі,
-дзяў
перадезрдзевы[тс]
перадубіць тэс., зак., перадублю, порадўбіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць
перадўбаспы

перадуббрачны

перадужацца разлх., зак.,
[сься],
-аешся
-аюся,
гаецца, -аюцца
перадужаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
перадужваць разх., незак.,
гаю, -аёш, -ас, -аюць
перадузятасць [сьць] -цю
перадузяты
перадўманы
перадумаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
перадумвацца незак., -аецца, -аюцца
перадўмваць незак., -аю,

незак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
перадушыцца зак., перадў-

шыцца, -дўшацца

перадушыць

зак,

пераду-

шу, перадушыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
перадфінальны іф]
перады шав., -доў і перадкі
перадыскантавание [пьне]
-нпі
перадыскантаваны с перадыекантбваны

зак.,
перадыскантавёць
-тую, -тўеш, -тўе, “тўюць
перадыскантбўваць незак.,
-аю, -аегш, -ае, -аюць
перадыскбитны
перадыслакацыя ваен., -ыі

[ыйі]
перадыслацыраваны
перадыелацырэвацца

зак.,

“руецца, -руюцца

зак.,
перадыелацыраваць
“рую, -русш, “руе, “руюць
перадыспапырбўка -бўцы

перадых разм., -ху, часцей

перадішка
перадыхёць разм. незак,
-4ю, -4еш, -йес, -ёюць
-нў,
зак.,
перадыхаўць
лібш, -пё, -нём, -няцё,
-аўць
перадишка -шцы, -шак ёі
перадіх

перадэкзамепаціішы
пераёдзены
пераёбзд (месца

“да, -дзе

(даеянне) “ду, -дзе

перабаны

пераясі,

. пераёсць

[сгць], пераядзім, пераясцё

]сьце],

пераядўць;

пераёў, -ёла, -ліў перасш і перабж
пераёхацьзак., -ёду, -ёдзеш,
“бдзе, -бдуць; -бхаў, -бхала, -бёхалі; пераёдзь
перажавёны і перажбваны
перажаваць

зак.,

-кую,

акубш, -жуб, -кудм,зкуядб, -куЮць; перажуй
перажагнацца зак., -бюся,
[сься], -аецца,
“ешся
-аюцца
перажагиёць,

-аЮю,
зак,
-деш, -ае, “ёюць
перажаніцца зак., перажкэніцца,

-німся,

-ніцеся,

-няцца

перажёты
перажаўціць разм. пераперажбўціш,
жаўчу,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

згак.,
перажаць
-кнё,
-жнёш,
зеняцё, -киўць

пера»ждаць

зак,

-кну,
-кпём,

пера-

жду, пераждзбш, ЕД,

-кджом, -кджацё, -ждуць
перажаўкціць раз»., пераперажлукціш,
жлўкчу,
-ціць, -цяць; перажлукці

перажлўкчаны разм.
перажлўкчваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

перажбваны часцей перажаваны

-нні

перажбўванне [ньне]

перажоўвацца гезак., -аец-

ца, -аюцца
перажбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перажбўчаны разм.
перажыванне (льпо] -ші,
-ппяў
перажывёцца лезак., -аецца, -4юцца
перажываць

незак.,

-аю,

-сш, -4е, -йюць
перажынаць незак.,
-деш, -йе, -йюць

-аю,

перажытае паз.

перажітак -тку, -ткаў
перажытачны

пераяляты

перамаяцца зак., -кывёцца,
-кывуцца

перажіць зак, перажыву,

пераезду)

[зьдзе],

ём,

ніце, “няць

перадўшвацца кнезак., -аец-

перадўшваць

пераёмиы
пераёсці [сьці] зак., пера-

перажаніць зак., перажані,
перажэціш, -ніць, -піхм,

-аеш,-ае, -аюць
перадумбва -бве, -бў
перадўшанцы
ца, -аюцца

пераёмиа прысл,
пераёмнасць [сьць] -цю
нераёмпік -ка, -ку, -каў
пераёмпіца -цы, -ц

-даў;

-вёш,

-вб,

-вём,

-вяце,

-вўць; перажыў, перажыла, -лб, -лі; перажыві
перазаказ -зу, -зе

перазаказаць зак., перазакаліў, перазакажаш, -жа,
кам, -каце, -куць
перазаказваць лпезак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
перазаклад уст., -ду, -дзе
перазакладвацца
пезак.,
гаецца, -аюцца
перазакладваць кезак., -аю,
-асш, -ае, “аюць

уст.,

перазакладчык [чч]

“ка, -ку, -каў
перазакладчыцкі [чч] уст.
перазаключаны
перазаключацца
-асцца, -йюцца

незак,

перазаключаць лезак., -4ю,
аеш, -ае, -аюць

перазаключыць зак., перазаклочў, перазаключыш,
“чыць, -чым, -чыце, -чаць
перазаключэние [ньне] -шпі
перазалажыць зак. перазалажу,
перазаложыш,
-кыць,
-яіым,
-кыце,
-жаць
перазалаціць зак., перазалачу, перазалбціш, -ціць,

-цім, -ціце, -цяць

перазаліцца спец., 8 ак., поразбліцца, -ляцца
перазаліць спед., зак., перазалю, пераздліш, “ліць,
-лім, -ліце, -ляць

перазалог -гу, -гаў
перазазб жаны
перазалбчаны

перазалбчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
[ньне]
перазамацаванпе

-цці
перазамацаваны

ёі

пераза-

мацбвапы

перазамацавАць зак., ўю,
-дўеш, “аўсе, -уўюць
хезак.,
перазамацбўвацца
-аецца, -аюцца
пезак.,
перазамацбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
перазарад фіз., -ду, -дзе

перазараджаны
невак.,
перазараджацца
-ёецца, -фюцца
перазараджёць незак., -4ю,
-беш, -4с, -бюць
перазараджзние [цьне] -нпі
перазарадзіцца зак., поразарадзіцца, -дзяцца

перазарадзіць зак., перазаперазарадзіш,
раджу,
-дзіць, -дзім,-дзіце, -дзяць;
перазарадзі
-дды
[тк]
перазарадка
[цц], -дак
[цьве]
перазацвёрдзіць
Зак., -джу, -дзіш, -дзіць,
-дДЗЯЦЬ
незак.,
перазацвярдаць
-410, -асш, -4с, -4юць
[цьвя]
псразацвярджЭнне

[пьне] -ппі

перакалыхацца
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ААА
перазваніцца

перазваніцца разм., Зак»,
перазвашося, перазвопішся [сься], -ніцца, -німся,
гніцеся, -нядца

зак., перазва-

перазваніць

-ніць,

пю, перазвбпіш,
-пім, -ніце, -пяць

зак,

[зьві]

перазвінёць

гніць, -пЯць

,
перазвбн -ну, -пе
перазвбпьванпие [ньне] -нні

перазвбпьвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

,
-аюцца
перазвбпьваць неёзак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераздавапне [ньпе] -пні,

насцей пераздача
пераздавйцца незак., -даёц-

,

ца, -даюцца

пераздаваць незак., -даю,
-даёш, -даё, -даём, -даяцё,
-даюць
пераздадзепы

пераздарбўкацца разж., зак.,
[сься],
-аешся
-аюся,
-аепца, -аюцца
пераздёць зак., -дём, -дасі,

“дасць
-дасцё

[сьць], -дадзім,
[сьце], -цадўць;

-даў, -далё, -далб, -далі;
пераздай

пераздача -чы, -ч і перазда-

вапне

-мку,

-мка,

пераздымак
-мкаў

пераздыманне [ньне] -нні,
часцей перазнімёнце
пераздымацца незак., -бюся, -ёешся [сься], -аецца,
“аюцца, часцей

мацца

шперазні-

пераздымёць незак., -бю,
-деш, -8е, -йюць, часцей

перазнімаць

пераздымка -мцы, -мак
перазімавёны і перазімбва-

ны

перазпімаць [зьпі] пезак»
-4ю, -беш, -ёе, -дюць і пераздымёць
перазияты [зьпя]
перазияцца

[зьпя]

зак.,

перазпімуся [зьпі], перазнімешся [сься], -мецца,

-мемся, -мецеся, -муцца
перазийць [зьпя] зак., поразнімў [зьні], перазнімеш, -ме, -мем, -меце,
-муць

перазбл тэз., -лу, -ле
перазблены
перазябнуць зах., -пу, -неш,
гне, “пуць; перазяб, перазябла, -лі

пераігрыванпе [айі] [ньне]
-нпі
пераігрывацца [айі] незак.,
-аецца, -аюцца
пераігрываць [айі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пераінетрумептавёць [айі]
муз., зак., -тўю, -туеш,
-туе, “тўюць
пераінструментбўвацца

[айі] зак., -аецца, -аюцца

пераінструментбўваць [айі]

незак. -аю, -аеш, -ае,
-аюць
[айі]
пераінструментоўка

-бўцы
перайграны
перайграць згак., -ёю, -бёеш,
-4е, -ёюць

пераймальнасць [сьць] -цю
пераймальнік -ка, -ку, -каў
пераймальпіца -цы, -ц
пераймальпіцкі

пераймёльніцтва -ве
пераймальны
пераймёпне [ньне] -нні
пераймёцца незак., -фецца,
-4юцца
пераймаць хезак., -4ю, -аеш,
-ёе, -юць

перайменаваппе

[ньне]

перазімаваць зак., -мўю,
-мўеш, -мўе, -муюць
перазімбўваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перазімбўка -бўцы

“нні, -іняў
перайменаваны і пераймя-

перазіраўцца рагм.,

перайменаваць зак., -мяную, -мяпўеш, -мяцўе,

-нуся,
-вёшся
-нёцца, -пёмся,
“аўцца

перазмёнка
-цак

гак.

[сься],
-пяцёся,

[зьме]

-ццы,

перазнаёміцца зак., -мліюся,
“мішся
[сься],
-міцца,

“мяцца; перазнаёмся

перазнаёміць

зак., '-млю,

“міш, -міць, -мяць; перазцаём
перазпімаппе [зьпі] [пьпе]
“ві ў пераздымаппе

перазнімацца [зьпі] незак,
-ёюся,

гаешся

[сься],

“аецца, -фюцца і пераздымацца

пбваны

перайменавацца згак., -мяпуецца, -мяпуюцца

-мяпуюць
пераймянбўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
пераймяпбўваць незак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
перайначаны

перайначванне [ньне] -ппі,

-пняў
перайначвацца хезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца
перайначваць хезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перайначыцца
зак., “чуся,

“чышся
“чацца

[сься],

-чыцца,

-чу,

зак.
перайначыць
-чыш, -чыць, -чаць

перайсці [сьці] зах. перайду, пяройдзеш, -дзе,

-дзем, -дзеце, -дуць

перакаваны і перакёвапы,
перакўты
зак.,
перакавацца разм.,

-кусцца, -куюцца
перакаваць зак., перакую,

губш, -уб, -уём, -ўяцё,
-убць і перакуць

[цьнпе]

перакадзіраванне
-нші
перакадзіраваны

перакадзіраваць зак., -рую,
“руеш, “руе, "руюць
пераказ -зу, -зе, -заў

,
пераказаны
пераказаць зак., перакажу,

-жам,

-жа,

перакажаш,

-жкаце, -куць

пераказванне [ньпе] -нні
пераказвацца

незак., -аец-

пераказваць

незак.,

ца, -аюцца

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пераказчык [шч] разл., -ка,

-ку, -каў

пераказчыца

разм.,

[шч]

ЦЫ, До.

разх.,

пераказыраць

зак.,

-бю, -беш, -4е, -аюць
перакалаціцца разм., зак.,

перакалб-

перакалачўся,

-ціцца,
[сься],
пішся
гцімся, -ціцеся, -цяцца

перакалаціць зак., перакалачу, перакалбціш, -ціць,

,

-цім, -ціце, -цяць

перакалёць разхм., зак., -ёю,
-беш, -ёбе, -ёюць
перакалёчаны разж.

перакалёчваць разлм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перакалёчыцца разім., зак.,
-чыцца, -чымся, -чыцсся,
чацца
перакалёчыць

разм.,

зак.,

-чу, -чыш, -чыць, -чаць
перакалібраваць зак., -рўю,
“рўеш, -руе, рўюць
ц.
перакаліброўка і перакалібрбўвапне [ньпе] адпаведма -бўцы; -нпі

перакалбцца

зак., перакб-

лецца, -лемея,
-люцца

-лецеся,

перакаябць зак., перакалю,
перакблеш, -ле, -лем, -леце, -люць

перакалбчаны

перакалбчвацца

незак.,

“аецца, -аюцца
перакалбчваць кезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перакалупаны разм.

перакалупаць разм., зак.,
-Аю, -4еш, -4е, -4юць
перакалыхацца зак., перакальппацца, -памся, -ша-

цеся, -шуцца

перакідаць
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псракалыхаць

аа

перакалыхёць зак., перакаперакальышаш,
лышў,
-ша, -шам, -шаце, -шуць;
перакалыхаў, -ёла, -ёлі;
перакалышы
перакамёчаны разм.
перакамісавіны і перакамісбваны разм.
перакамісаваць разх., зак.,

-сўю, гоўеш, “суе, -суюць
перакамісія -іі [ій1]
перакаміебўваць разх., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перакамісбўка разм., -оўцы
перакампанавёны ёі перакампанбваны

перакампанаваць зак., -аўю,

гдўсш, -нўе, -нўюць
перакампапбўвацца пезак.,

-аецца, -аюцца

кнезак.,

псракампанбўваць

гаю, -аеш, -ае, -аюць
перакампанбўка -бўцы
перакампасціраванне [сьці]
[ньне] -нні
перакампасціраваць [сьці]
зак.,

-рую, -руеш,

-руе,

“руюць

перакамплектаванне [ньне]
-нні

перакамплектаваны і перакамплектбвапы

зак.,
перакамплектаваць
“тўю, -тўеш, -тўе, -туюць

не-

перакамплектоўвацца

вак., -аецца, -аюцца

-аю, -аеш, -ае, -аюць

перакамячицца разм., зак.,
гмёчыцца, -мёчацца

перакамячу,

зак,

перакамё-

чыш, -чыць, “Чым, -чыцёе,
-чаць
пераканальна прысл.
[сьць]
пераканальнасць

разм., -цю, часцей пера-

канаўчаець
пераканальны разм.,
цей пераканаўчы
пераканана прысл.

перакананасць [сьць]
і перакбнанасць

пераканашше

[ньпе]

нас-

-цю
-нпі,

-ппяў

пераканёпы і перакбнаны
перакапапаціць зак. -ёчу,
гаціш, -ёціць, -ёцяць
пераканапачаны
незахк.,
пераканапачвацца
-аецца, -аюцца.
незак.,
перакапапачваць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

перакапаўча прысл.
перакапаўчасць [сьць] -цю

і пераканальнасць
пераканаўчы і перакапальпы

-де, -4Ююць

пераканстрўкцыя -ыі [ыйі]
перакапструявінне [пьпе]
-пні
пераканструлвапы

зак.,

пераканструявіць
гую,

гуюеш,

гуюе,

-гуююць
перакантаваныі перакаптбвапы

перакантавёць зак., -тўю,
“тўеш, -туе, -тўюць
[ньне]
перакантоўванпе

-нпі
незак.,
перакаптбўвацца
-аецца, -аюцца
перакантбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перакантбўка -бўцы

перакапёцы і перакбпаны
перакёпаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
перакапаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -Зюць
псракапвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
перакапваць

зак, -аю,
-аюць

[цк]

-аеш,

разм,

-ае,

перакапіравёць зак., -рую,

-рўеш, -рўе, -руюць
незак.,
перакапіроўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць

перакарабаціцца зак., -ціцца, -цяцца

перакамплектоўваць незак.,

перакамячыиць разм.,

пераканаць зак., -йю, -аеш,

пераканёцца зак., -фюся,
[сься], -аецца,
-бсшея
-аюцца

перакарабаціць разжх., зак.,
-баціць,
-бачу, -баціш,
-бацяць

перакарабачаны разм.

перакарабкацца [пк] разм.
зак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
зак. пераперакарміць
перакбрміш,
кармлід,
гміць, -мім, -міце, -мядь

перакатаць разх., зак., -йю,
ёеш, -4е, -бюць
перакатны

перакатчык [чч] слец.,-ка,
-ку, -каў
перакаці-нбле бат., перака-

ці-пблі

перакаціцца

зак.,

перака-

-цімея,

-ціцеся,

чуся, перакбцішся [сься],
гціцца,

-дяцца
перакаціць зак., перакачу,
перакоціш,

-ціце, -цяць

перакачаваць

-ціць,

захк.,

-цім,

,

-чую,

-чўеш, -чуе, -чўюць

перакачаны
зак.,
перакачацца разм.,
[сься],
-ешся
-юся,
-децца, -дюцца
перакачаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -йюць
перакёчвацне [пьне] (пра
бялізну) -нпі
перакачвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

перакачваць

незак.

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
перакачбўванне [ньне] -пні
перакачбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перакаштаваны
перакаштаваць зак., -тую,
-туеш, -туе, -тўюць
перакваліфікаваны ёі перакваліфікбваны
перакваліфікавацца

зак.,

“куюся, -кўешся [сься],
-куецца, -кўюцца
зак.,
перакваліфікаваць
“кўю, -кўеш, -куе, -куюць
перакваліфікаціййны
перакваліфікацыя -ыі [ыйі]
перакваліфікбваны часцей
перакваліфікаваны
не-

перакартавёны разм.

псракналіфікбўвацца

гоўю, -оўеш, -еўе, -сўюць
перакасіцца зак., -косіцца,

пераквасіцца зак., -сіцца,
-сядцца
-ёшу,
зак,
пераквасіць
-дсіш, -асіць, -асяць; пераквась
пераквашаны

перакартаваць разх., зак.,
“тую,-тусш, -туе, -тўюць
перакартбўваць разх., неЗак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перакаеавіны і перакаебвапы разм.
перакаеаваць разм., зак.
-кбсяцца

перакасіць зак., перакашў,

перакбсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць

перакасбўвацца разм.,

не-

разм,

не-

Зак., -аецца, -аюцца

перакасбоўваць

-ае,
-аеш,
-аю,
Зак.,
-аюць
перакат -ату, -аце, -атаў
-тую,
перакатаваць зак,
-тусш, -тус, -тўюць

зак.,
разм.,
перакатацца
-децца, -4емся, -4сцеся,
“юцца

Зак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
перакваліфікбўваць незахк.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

пераквашвацца кезак., -аец-

ца, аюцца

пераквашваць незак. гаю,

-асш, -ае, -аюць
перакідйнне [ньне] -нпі
перакіданы

перакідацца разл, зак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

перакідацца незак. -дюся,
[сься], -аецца,
-дсшся
гаюцца
перакідаць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць

ЗТА

перакіі даць
-ю,
незак,
перакідйць
-дсш, -йс, -4юць
перакідвание [цьпе] -ппі
перакідвацца незах., -аюся,
[сься], -аецца,
гасшся
-аюцца
-аю ,
,
лпеззаакк..,
Ў, дваць
перакі
“е

1

псеракошваць

-

т

-аёш, -ае, -аюць

перакідка [тк] разм., -дцы

іцц], -дак

неракідцы

перакінуты
перакішуцца зак,
[сься],
-гіешся

-нуся,
-пецца,

-пуцца

перакіпуць зак., -цу, -неш,
,
-ие, -пуць
-4е,
незак.
перакіпаць
“аюць:
перакіпёлы

разм.

.

перакіпёце зак., -пліо, -піш,
“піць, пім, -піцб, -пяць
перакіпяціць зак, -пячу,
-пяціш, -пяцім, -пеціцё,
-ПЯЦЯЦЬ

перакіпячбны

.

пёракіе гім. -су, -се, -саў

перакісённе [ньне] -нпі
перакісаць
незак.,
-4е,
-аюць

перакіслены [сьле]
перакіеліць [сьлі] зак., перакіслю,
перакісліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
перакіслы
перакіеаяць [сьля] незак.,
-Яю, -яеш, -яе, -яюць
перакіенуць зак., -пе [сьне],
-снуць; перакіс, -сла, -слі
[сьлі]
перакітавацы і перакітбваны
перакітавёць зах., -тўю, -тўеш, -туе, -туўюць
перакітоўванне [ньне] -нпі
перакітоўвацца гезак., -аецца, -аюцца
перакітоўваць угезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
перакітбўка -бўды
пераклад -ду, -дзе, -даў
перакладальцік спеу., -ка,
“ку, -каў і перакладвальнік
перакладальніца -цы, -ц і
перакладвальніца
перакладанне [нье] -пиі
перакладёцца пезак., -децца, “юцца
перакладаць і перакладваць

незак., адпаведна
-,
еш, -4с,
-бюць; -аю,
-асш, -ас, -аюць
пераклёдвальнік спец., -ка,
ску, -каў, часцей перакладальнік
перакладвальніца гды, -ц,

часцей перакладальпіца
иеракладванне [ньне] -мпі,
: “ішпяў,
геракладвацца пезак., -аецпа, -аюцца

перакляпаны і пераклёпа-

перакладзены
перакладзіна -не, -п
перакладны

ны

перакляпаць

перакладчык [чч] -ка, -ку,

-каў

перакладчыца [чч] -цы, -ц

перакладчыцкі [зч]
зак.,
[сьці]
пераклаеці
-адў, -адзёп, -адзё, -адзём,
-адзяцё, -адуцьў пераклаў,
“Ала, -ёлі; перакладзі
пераклёены
пераклёіць [сёі] зак., -ёю,
,
-біш, -біць, -бяць
пераклёйванне [ньпе] -пні
пераклёйвацца хезак., -аецца, -аюцца

пераклёйваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць ,
пераклёйка спец., -ёйцы
пераклеймаваны
пераклеймаваць зак, -кляймўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
пераклёйны спех.
пераклёпаны часуей перакляпёны
,
пераклёпванце [ньне] -цні
пераклёйвацца хезак., -аецца, -аюцца
пераклёпваць

лгезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пераклік разм., -ку, -каў
псраклікёние [пьпе] -нні,
-нняў

пераклікацца незак., -4юся,
-йсшея
[сься], -аецца,
-ёюцца
пераклікаць незак.,
-аю,
-беш, -йе, -4юць
пераклікнуцца зак., -нуся,
-нешся

“пуцца

[сься],

пераклікнуць

-пецца,

разлм.,

-пу, -пеш, -но, -гуць

зак.,

перакліпавапы ў пераклінбваны
пераклінаваць зак., -пую,
“ўеш, дпўе, -пўюць

пераклінбўвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

пераклінбўваць незак., -аю,

-асш, -ас, -аюць

пераклічка -чцы [цц], -чак

пераключальнік
-каў

-ка,

-ку,

пераключаны
пераключацца гезак., -4юся, -ёсшся [сьея], -аецца,
-аюцца
пераключаць лезак., -4,
-еш, -ае, -йюць
пераключыцца зак, пераключуся, пераклічыпіся
[сься],

-чыцца,

-чымся,

-чыцсся, -чацца
пераключыць зак., пераклюзў, пераключыш, -чыць,
“чым, -чыцс, -чаць
пераключбние [пьпе] -ші,
-цняў

пера-

кляплід, пераклёплем, -ае,
-лем, -леце, “люць і перакляпаю, “бем, -8е, -ёюць;
алі;
-ала,
перакляпаў,

перакляплі, і перакляпай
перакбвапы часцей перакавёпы
перакблаты

перакблванне [ньне] -нпі
перакблвацца незак., -аецца, аюцца

псракблваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

перакблка -лцы, -лак

перакбпанаесць [сьць] -цю,
часцей перакананасць
перакбнаны часцей перакананы
перакбиванне [пьне] -нні
перакбнвацца незак., -аюся,

-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
пераконваць
кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
Перакбп г., Перакбпа, Перакбпе
перакбпаны ў перакапёны
перакбпванне [пьпе] -нні
перакбпвацца

пераклёпка -пцы

зак.,

незак., -аец-

ца, -аюцца
пераконваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
перакблка -пцы

-аю,

перакбпекі

Исракбпекі перашыек Перакбцскага
перашыйка,
Перакбпскім
перашыйку
перакбрм -му, -ме
перакбрмка -мцы
перакбрмлены
перакбрмліванне
-нні
перакбрмлівацца

[ньпе]
незак.,

-аецца, -аюцца.
перакбрмліваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перакбе -су, -се
перакёсіна спех., -це, -п
перакбўвапие [цьпе] -шпі
перакбўвацца пнезак., -асцца, -аюцца
перакбўваць кнезак.,
-аю,
-аегш, -ае, -аюць
перакбўка -бўцы
перакбчаны

перакбчванне [ньпе] -пні
перакбчвацца згезак., -аюся,
-асшея [сься], “аецца,
-аюцца
перакбчваць

незак,

-аю,

псракбшваць “незак.,
-асш, -ас, -аюць

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
перакбшанаесць [сьць] -цю
перакбшапы
перакошвание [пьпе] -пиі
перакбшвацца хезак., -аецца, -аюцца
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перакрадаць

пераладзіць
а

анн

перакрадаць

перакрад-

і

ваць разм., пезак., адпа-ае,
-41, -асш,
ведна
-асш, -ае,
-аюцьў -аю,

-аюць
перакрадзены раз.

разм.,
[сьці]
перакрасці
зак., -йду, -адзеш, -адзе,

-ёдуць;

-крала,

скраў,

“кралі
перакратаны
перакратаць зак., -аю, -аеш,
“ас, -аюць
перакрбены

перакрбіць [ойі] зах, -6ю,
-біш: [ойі], -біць, -бяць

перакрёй

спец.

-бю,

-бі

[ойі]
перакрбйванне [цыпе] -пі
перакрбйвацца пезак., -аецца, -аюцца
перакрбйваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перакрбіка -дйцы, -бек
перакрут разм. -ўту, -ўце
перакрухмалены
перакрухмаліцца зак., -піцца, -ляцца

перакрухмаліЦь зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

перакрухмальвацца незак.,
-аецца, -аюцца
незак,
тперакрухмальваць
гаю. -асш, -ае, -аюць
перакруціцца

кручуся,

зак.,

пера-

перакруцішся

[сься], -ціцца, -цімся, гціцеся, -цяцца

перакруціць зак., перакручу, перакрўціш, -ціць,
-дім, -ціце, -цяць
перакрўчаны
перакручванне [пьпе] -тші
перакрўчвацца незак., -аецца, -аюцца
перакручваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перакрывённе [цьпе] -ппі

перакрывацца незак., -аецца, -бюцца
перакрываць пезак.,
-асш, -4е, -аюць

перакрывіцца

зак.,,

-4ю,

пера-

крыўліюся, перакривішся
[сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца
пераперакрывіць зак.,

крыўлю,

перакрывіш,

-віць, -вім, -віцо, -вяць

перакрыжавана прысл.
перакрыжавапаапыляльны
бат.
[цьпе]
перакрыжаванне
-нпі, “нняў.
перакрыжаваша
перакрыжавацца зак., -нўсцца, зеўюцца
перакрыжаваць зак., кў,
-кўсш, “Еўе, зкўюць
пезак.,
перакрыжоўвацца
гаецца, -аюцца

перакрыяібўваць
незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
перакріяквацца разм., незак., -аюся, -асшся[сься],
гаецца, -аюцца
перакрыкваць разлм., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
перакрыты
[сьць]
перакріяўлснаець
-цю
перакриўлены
перакрыўаяцца кезак., -яецца, “яюцца
перакрыўлёць незак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
-цці,
[цьце]
перакрыцце
-ццяў
перакрыццё [цьцё] “цці
перакріць зак., -дю, -ыеш,
але, -юць
-чУ,
зак.,
перакрычаць
“даш, -чыць, -чым, -ЧЫцё, -чаць
перакрышаны
незак.,
перакрышвацца
-аецца, -аюцца
перакрышваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
мін,
перакрышталізацыя

гім., -ыі [ыйі]
перакрышйцца зак., -ышыцца, -ышацца
перакрышіиць

зак.,

пера-

перакрышыш,
крышу,
цым, -шыце,
сшыць,
цаць
перакрэмзаць разх., зак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
перакрзелены [сьле]

[сьлі]
перакрэеліванне
цыпе] -пні, -нпяў
перакрэслівацца [сьлі] незак., -асцца, -аюцца
перакрэсліваць [сьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перакрбеліць [сьлі] зак.,
“лю, -ліш, -ліць, -ляць; поракрэслі
перакулены разх.
перакуліцца разх., зак., поперакўлішся
ракулюся,
[сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца
перакуліць разм. зак. перакуло, перакуліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
перакўльвайие [цьне] разм.,
-ппі
перакўльвацца разм., незак.,
[сься],
-асшся
-аюся,
-асцца, -аюцца

перакўльваць разл, пезак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць
перакульнік 722, -ка, -ку,
-каў,

перакульны
пераку льтываваць зак., поракультывўтю, гўсш, -ўе,
-ўюць
перакупацца зак., -аЮюся,
[сься], -аецца,
ешся
гаюцца

перакупаць гак., -4ю, -аеш,
-ае, “аюць
перакупвацца пезак., -аюся, -агшся [сься], -аецца,
гаюцца

перакупваць зезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перакупіць зак., перакупперакўпіш, -піць,
лю,
-шм, -піце, яць
перакупка -пцы, -пак
перакунлены
церакупліванне [ньне] -нпі
перакупляцца і перакуплізезак.,

вацца

адпаведна

-яецца, -Яюцца; -аецца,
“аюцца
перакунляць і перакупліваць

инезак.,

адпаведна

-Я19, -Яеш, -яе, -яюць; -аю,
-асш, -ас, -аюць
перакуўпніцкі
перакўпніцтва -ве
перакупны
перакупшчык -ка, -ку, -каў

перакўпшчыца-цы, -ц
перакур і перакўрка разм.
адпаведна -ру, -ры, -раў;

-рцы, -рак
перакурваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перакурчаны
перакурчыць зак., -чыць,
-чаць

перакурыць разм., зак., пе-

перакўрыш,
ракуру,
“рыць, “рым, -рыце, -раць
перакус разх., -су, -се
перакуейны
перакуеёцца зак., -аецца,
-бюцца

перакусёць зак., -йю, -аеш,
-ае, -йюць
перакўсванце [пьне] -плі
перакўевацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
перакўсваць незак.
-аеш, -ае, -аюць
перакусіць зак., перакушў,

перакусіш, -гіць, гсім, із
цс, -сяць
перакўска -ўсцы, -ўсак
перакўты часцей перакавапы
перакуць зак, -у10, -убш,

-уё, -уём, “уяцё, гуць,
часцей

перакаваць

перакўшаны

пералавіць зак. пералаўл,
пералбвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць
пераладжаны
пераладжванине [пьпс] -ппі
пераладжвацца гезак., -асцца, -аюцца
пераладжваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-діУ,
пералёдзіць зак,
гдзіш, -дзіць, -дзяць; , ёраладзь

перачушчвацца
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пералажы
пералажыць зак., пералажў,
пералбожыш, -“кыць, -КыМ,

-кыце, -каць
пералажэнне [цьце] -ппі
пералаз -за, -зе, -заў

пералазіць (цераз што) не-

зак., -біку, -азіш, -азіць,

-дзяць: (палазіць у розных месцах) разм, зак,

-дэжку, -бзіш, -азіць, “дзяць
пералакіравапы і пералакі,
рбваны
пералакіраваць зак., -рўю,
“рўеш, -рўе, “руюць
[ньце]
пералакірдоўванне
-нпі
незак.,
пералакірбўвацца
-аецца, -аюцца
пералакірбўваць незак., -аю,
0,
-аеш, -ае, -аюць
пералакіроўка разм., -оўцы,
-бвак

пераламёны і пералёманы
пераламацца зак., -ламлюся, -лбмішся [сься], -лбміцца, -пбмімся, -лбміце-

ся, -лбмяцца
зак., пералам-

пераламаць

шо,

пералбміш,

-міць,

“мім, -міце, -мяць

пераламлённе

[ньне] фіз.,

“нні

пералапёціць
зак., -ёчу,
-ёціш, -ёціць, -ацяць
псраланачаны

пералапачванцце [ньне] -нні
пералапачвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

пералапёчваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пералапіцца зак., -піцца,
“пяцца,
пералапіць абл., зак., -цлю,
-піш, -піць, цяць
пералаплены абл.
пералатаны
пералатацца

“аюцца

зак.,

-аецца,

пералётаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
пералёяцца
“ешся

зак,
[сься],

-тюся,
-асцца,

-дюцца
пералёяць зак. -аю, -аеш,
-4е, -бюць
пералёгчы [хч] зак., пера-

лягу, -яжаш, -Яжа, -яжам,

-яжаца, -Ягуць; пералёг,
пераляглё, -лё, -лі ў пералёгла, -лі; пералйж
пералёжалы

пералёжаць зак., -нжу, -кыш,
зжыць, -жаць, часцей цераляжаць
пералёжваць незак, -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пералёзці [сьці] зак., -Ву,
“зеш, -зе, -зуць; пералёз,
пералёзла, злі [зьлі]; пе-

ралёзь
пералёплепы

пералёбплівацца незак., -аецца, -аюцца і пераляпяяцца
пералёпліваць незак. -аю,

аеш, -ае, -аюць і пераляпялйць
пералёсак -ску, -скаў
пералётаваць разм. зак.,
-тую, -туеш, -туе, туюць
пералётак -тка, -тку, -ткаў
пералёчвацца разм., незак.,
[сься],
гаюся, -аешся
гаецца, -аюцца
пералбчваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
-ёту,
(дзеянне)
пералёт
“ёце, -ётаў; бат., -ёту, -ёце

пералётваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, час:
цей пералятаць

пералётны
пералівённе [ньне] -нні
пералівацца незак., -аецца,
-аюцца
незак.,
пераліваць
-деш, -ёе, -йюць

-ёю,

пералік -ку

пералінбены
пералінёіць [ейі] зак., ёю 7

-віш [ейі], -біць, -бяць
пералінёейвацца незак., -аецца, -аюцца
пералінёйваць кнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пералінялы разх.
пераліняць разм., зак., -яе,
“Яюць
пералітаванне [ньне] -нпі
пералітаванцы ў пералітбваны
пералітаваць зак., -тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
пералітоўвапне [пьпе] -ппі
пералітбўваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пераліты
пераліў -іву, -іве, “ваў
пераліўка -ўцы
пераліўпычасцей пералівісты

пераліўны
пераліўчаты разм., часцей

пералівіеты
пераліцаваны і пераліцбва-

ны, часцей перапіцавёцы

і перапіцбваны
пераліцавёаць зак, -уўю,
“пўеш, “аўсе, -ўюць, часцей перапіцаваць
пераліцбўвание (пьпе] -ппі,
часцей перапіцбўвание

“аецца,

-аюцца,

пераліцбўваць незак., -аю з
-аеш, -ае, -аюць, часцей
пераніцоўваць
пераліцбўка -бўцы, часцей
перапіцёўка

пераліцца зак, -ліёцца, -ліЮцца і -льёцца, “лыбцца

пераліць зак., -лію, -ліёш,
-ліб, -ліём, -ліяцё, -ліЮць і -лыб, -льбш, -льб,

-льём, -льяцё, -лыбць; пе-

раліў, -лілё, -лілб, -лілі;
пералі

пералічальнаець [сьць] -цю

пералічальны
пералічаны

пералічванне [пьне] -дпі

пералічвацца і пералічацца незак., адпаведна -аец-

ца, гаюцца; -децца, -бюцца

з.

пералічваць
незак.,

пералівіста прыся.
о.
пералівісты і пераліўны,
пераліўчаты
пералізаны
пералізёць зак., пераліжў,
пераліжаш, эка, -жам,
-жаце, -жуць
пералізваць
знезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць

пераліцбўвацца

пераніцбўвацца

незак.,
часцей

;

а

і

пералічаць

адпаведна

-аю,

-аем, -ае, -аюць; -йю, -аем,
-ёе, -аюць

пералічыць зак., пераліч,
пералічыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
пералічэнне [ньне] -нні
пералбжаны
пералбм -му, -ме, -маў
пералбманы часуей пераламаны
пералбмліванне і пералбм-

ванне [ньне] для абодвух
-нці
пералбмлівацца і пералбмвацца

незак.,

для

або-

двуг -аюся, -аёешся [сься],

-аецца, -аюцца
пералбмліваць і пералбмваць незак., для абодвух

-аю, -аепі, -ае, -аюць
пералбмны
пералбў -бву, -бве
пералёўлены
пералбўлівацца незак.,

“аец-

ца, -аюцца

пералбўліваць

незак. -аю,

-аеш, -ае, -аюць

перадўджаны
перапўджвацца

-аецца, -аюцца

пераяўджваць

незак.,

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
пералудзіць зак., пералуджу, пералудзіш, -дзіць,

“дзім, -дзіце, -дзяць; пералудзі

пералўзаны

пералузаць разм., зак., -4ю,

-бсш, -4е, -бюць
пералупцавёны разл,
пералупцавёць разм, зак,

“дўю, -пўеш, -пўе, -пўюць
пералўскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

пераяўшчаны
перадўшчванпе [пьне] -ппі

перадўшчвацца незак., -аецЦа, -аюдца

пералушчваць
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перадўшчваць кезак.,

-асш, -ае, -аюць
зак.,
пералўшчыць
-чыш, -чыць, -чаць
пералыгёны

-аю,

-чу,

пералыгаць зак., -ёю, -аеш,

-4е, “юць
пераліягваць незак, “аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераляжалы
пераляжаць зак, -ляжў,
ляжыш,

-лЯжЫыць,

-ля-

км, -ложыцё, -ляжаць і
пералёжаць

пераляпіць зак. пераляпліб, пералёпіш, -піць, -пім,
-піце, -пяць; пераляпі
пераляплйцца незак., -яецца, -яюцца, часцей пералёплівацца
пераляпайць незак., -яю,
часцей

-Яеш, -яе, -яюць,

пералёпліваць
пералятацне [пьпе] -нні
-4ю,
незак,
пералятаць
“ёеш, -бе, -дюць

і пера-

лётваць
пераляцёць зак., пералячў,
пераляціш, -ляціць, -ляцім, “леціцё, -лядяць
пералячыцца

разм.,

вак.,

пералячўся, пералёчышся
[сься],

-чыцца,

-чымся,

-чыцеся, -чацца
пералячыць разм., зак., поралячў, пералёчыш, ыць,
“чым, -чыце, -чаць
перамаганне [ньне] -нні
перамаганбсец -нбсца, -ибсцу, “абецаў

перамагацбена прыс/.
перамаганбены

перамагёцца незак., -аецца,
-аюцца
-ёю,
незак.,
перамагаць
-4еш, -бе, -4юць

перамагніціць зак., слічу,
гпіціш, -ніціць, -ніцяцдь;
перамагніць
[ньне]
перамагнічвацне
-нці
незак.,
перамагпічвацца
-аецца, -аюцда
перамагнічваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

перамагчі [хч] захк., пера-

магу, перамбжаш, -жа,
зкам, -жаце, перамбгуць;
перамог, перамагла, “лб,
глі перамажы
перамазаны
перамазацца зак., гёжуся,
-джашся [сься], -ажацца,
перамажся
-ажуцца;
[сься]
-дку,
зак.
перамазаць
“баш, -ёжа, -бжудь; пераміж
перамазванне [пьпе] -пні
перамазвацца хезак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся
-аюцца

псрамазваЦь незак.,
-асш, -аб, -аюць

-аю,

перамазка [ск] -зцы [сц]
перамакаць
незак,
-4е,
-аюць
перамалаціць зак, перама-

лач, перамалбціш, -ціць,
-цім, -ціце, -цяць
перамалёваны часцей перамаляваны

перамалёўванне [пьпе] -нпі
псерамалёўвацца
незак.,

-асцца, -аюцца
перамалёўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
перамалёўка -ёўцы, -ёвак
перамалёт с.-г., -бту, -бце
перамалбцца зак., -мёлецца, -мёлюцца

перамалбць зак, перамялю,
перамёблеш, -ле, -лем, -леде, -люць; -малбў, -бла,
-олі; перамялі
перамалбчаны

перамалбчванне (ньне] -нні
перамалбчвацца

-аецца, -аюцца

незак.,

перамалбчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перамалявапы і перамалёваны
перамалявёць зак., -лою,
-ліюеш, -люе, -лююць

пераманеныраз.
пераманіць разм., зак., пераманію, перамаёніш, -ніць,

“нім, -піце, -няць
перамантажспец., -ку, кы
[ньці]
пераманціраванне
[ньне] тэг., -нні, часцей
пераманцірбўка

[ньці]
пераманціраваны
тэз.
[пьці]
пераманціраваць
тэх, зак., -рую, -руеш,
-руе, -руюць

пераманцірбўвацца

[ньці]

незак., -аецца, -аюцца
[ньці]
перамапцірбўваць
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
пераманпірбўка [ньці] таз.,

-бўцы і перамацціраванне
пераманцьвапне [пцьне] -нні
перамёцьвацца кезак., -аецца, -аюцца

перамёпьваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
перамаргнўцца зак., -нуся,
[сься], -пёцца,
-бшся
“нёмся, -няцёся, -пўцца і

пераміргаўцца
перамарджаны
перамарбжваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перамарбзіць пезак., -бку,
-бзіш, -бзіць, -бзяць
перамаріць зак. перамару, перамбрыш, -рыць,
“рым, -рыцо, -раць
перамаслены [сьле]

перамаелівацца [сьлі] незак., -аецца, -аюцца
перамаеліваць [сьлі] незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
перамаёсліцца [сьлі] зак.,
-ліцца, -ляцца
перамасліць [сьлі]
зак,
“лю, -ліш, -ліць, -ляць

перамасціць [сьці] зак., перамашчу,
перамбсціш
[сьці], -ціць, -цім, -ціцо,

-цяць
пераматапы
пераматаць зак., -аю, -дсш,
-4е, -аюць
перамаўлйцца разм, незак., -йюся, -ясшся [сься],

-Ясцца, гяюцца
перамаўчацьразл., зак., -чў,
-чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць
перамёх спарт., -ху

перамахвацца разм., незак.,
-аюся,

-аешся

[сься],

-аецца, -аюцца
перамахваць разл., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перамахиўцца

разм.,

зак.,

-иўся,

-нёшся

[сься],

-пёцца,

-нёмся,

-няцёся,

-аўцца

перамахиўць разх., зак.,
яў, -нёш, -нё, -нём, -ня-

дб, -нўць

перамёцаны
перамёцаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
перамацваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перамачыць зак., перамачуў,
перамбчыш, -чыць, -чым,

-чыце, -чаць

перамежаваны

перамежавёцца зак., перамяяўецца, “ўюцца
перамежаваць гак. перамяжўю, гуеш, -ўе, -ўюць

перамёжны
перамёл -ду, перамёпа -не, “ш
перамёнены
перамёпка разх., -нцы, -нак
[ньлі]
перамёнлівасць
[сьць] -дю
перамёнлівы [ньлі]
перамёпнаець [сьць] -цю

перамённая мат., наз.
перамённы
пнерамбншаны
перамёшшвапне [цьце] -ппі
перамёншыць зак., -шу,
зцыш, -шыць, -шаць; перамёпш
перамёньвацца негак., -аюся, -аешся [сься], -аёцца,
-аюцца
перамёпьваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перамёр -ру, -ры
перамёраны
псрамёраць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
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перамервапне

перамёрвание [цьце]

-ині,

-нияў
ец
-а
.,
ак
ез
пн
а
ц
ц
а
в
р
ё
м
а
пер

ца, -аюцца
перамёрваць незак.,
-асш, -ас, -аюць

-аю,

“НУ,
зак,
перамёрзнуць
;
ь
ц
у
п
е,
-п
,
е]
ьц
(з
гнеш

,
а
л
з
р
ё
м
а
р
е
п
,
з
р
ё
м
а
р
е
п
-злі [зьлі]; перамёрзпі
[зьпі]

перамёрка разм. “рцы
перамёрці разл, зак., пера”
мрэ,

гром, грацё,

“рўць;

перамёр, -мёрла, -мерлі
перамёсці, [сьці] зак., -мяту, -мяцёш, -мяцё, -мяцём,
-мецяцё, гмязўцьў. перамёў, -мяла, -ло, -лі; перамяці
перамёцены
перамёціць зак., -мёчу, -мёвціш, -мёціць, -мёцяць
перамёчаны
-аю,
перамёчваць незак.,
гасш, -ае, -аюць, часцей

перамячаць
перамёшапы (да мясіць)
перамёшаны (да мяшаць)

часцей перамяшаны
перамёшвапне [цьпе] -ші

перамёшвацца гезак., -аецца, -аюцца
перамёшваць хезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць

перамёшка

перамясіцца

спец.,

-шцы,

-шак
перамёшчаны
нерамёрзлы
перамёт рыб., -ёта, -ёце,
-ётаў
перамігванне [ньне] разм,
“нні, -нняў
перамігвацца разл., незак.,
-аюся, -аешся
[сься],
“аецца, -зюцца
перамігиўцца,

разм.,

зак.,

ліўся,

-нбшся

-пёцца,

-нёмся, -пяцёся,

[сься],

-яўцца
шерамірсвание [пьпе] -ппі,
-аняў, часцей перамбріванпе

пераміргвацца хезак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
“аюцца, часцей перамбргвацца
пераміргпўцца зак., -пуся,
зібшся
[сься],
-нёцца,
-нёмея, -мяцёся, -вуцца,
часцей перамаргиўцца
перамір'е -р'і [р], -р "яў
перамкинўць зак., гаў, нёш,
нё, -иём, -пяцё, “аўць
перамнажацца і перамнбж-

вацца хат., пезак., адпа-

ведна
-ёсцца,
-бюдца;
-асцца, -аюпца
перампажаць с перамнбж-

ваць незак,
адпаведна
“аю, -асш, -4е, -аюць; -аю,

-аеш, -ас, -аюць

зак., пераму-

перампбжаны
перамнёжванне і перамцажне [цьпе] для або-

перамуціцца

двух -ппі
перамнбжыць

луце, -цяць
перамўчаны разм.
перамучваць разм., незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць
перамўчыцца разм., зак,
[сься],
-чышся
гуся,

зак,

-жу,

-кыш, -жыць, -каць
перамбвіцца разм., зак, -6ў[сься],
-бвішся
люся,
-бвіцца, -двяцца
перамбга -дзе, -бг
перамбжаны
[ша],
-кца
перамбжац
-кцу, -кцаў, часцей

пе-

рамбжца

перамбжна прысл.
перамбжпіца разм., -цы, -ц

перамбаны
перамбжца

[шц] агульн,
м. ДА -цу, Т -цам, ж. ДМ
-цы, Т -дай і -цаю, ми. Р

-цаў і перамбжац
перамбклы
перамбкиуць зак., -ну, -пеш,
-не, -цуць; перамбк, -мбкла, -моклі; -мбкпі
перамёл -лу,
перамблаты
перамблвание [ньне] -ипі
перамблвацца незак., -аедца, аюцца
перамблваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

перамбрапы

перамбргванне [ньне] “шпі,
“нняў і пераміргванне
пераморгвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца і пераміргвацца
перамбтванне [ньне] -нні і

перамбтка
перамбтвацца хкезак., -асц-

ца, -аюцца

перамбтваць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць

перамбтка “тцы: [дц], час-

цей перамбтванне
перамбтнытэх.
перамбтчык [чч] -ка,

-ку,

-каў
перамбтчыца [чч] -цы, -ц
перамбўчваць гезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перамбчаны
перамбчванне [пьпе] -нці
перамбчвацца незак., -аецца, -аюцца
перамбчваць гезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
перамбшчаны
перамбшчванне [пано] -ппі
перамбшчвацца ггезак., -асцца, -аюцца
перамбіцчваць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перамудраваць іў перамудрыць рагм., зак., адпавед-

на -рўю, -рўвш, -рўе, -рУюць перамудру, “рыш,
“рыць, -рим, -рыцё, -раць
верамудрагёліць разл. зак.,
“лю, -ліш, -ліць, -ляць

ціцца, ўцяцца

перамуціць зак., перамучу,
перамўціш,

-цім,

-ціць,

-чыцца, -чацца
перамўчыць разм., зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
перамчаць разм., зак., -чу,
“чыш, -ЫЦЬ, -чЫМм, -чыцё, -чаць

перамыванне [ньне] -нні
перамывацца незак. -бюся,
ешся
-юцца.

[сься],

-ёецца,

перамывёць незак, -аю,
-йсш, -бе, -аюць
-4ю,
перамыкаць незак.,
-беш, -йе, -йюць
перамыты
,
перамыўка -ыўцы
зак. -ыюся,
перамицца
-уешся [сься], аяецца,
-ыпоцца
перамиць зак, -1ю, -ыеш,
-ые, яюць

перамічка спец., -чцы[цц],
-чак
перамычны
[пьне]
перамяжбўванне
спец., -нні

незак.,
перамяжбўвацца
-аецца, -аюцца
перамяжбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перамяжбўка спеў.,
-бвак

-бўцы,

перамяпіцца зак., перамянібся, порамёнішся [сься],
спіцца, -німся, -піцеся,
-пяцца
перамяніць зак., перамяпід,
перамбпіш, “піць, -нім,
-ніце, -пяць

перамяшнацца лезак., -4ецца, -бюцца

перамяншёць незак, -аю,
-бсш, -ае, -аюць
перамяшабние [пьне] аті
перамяняцца

(змяняцца)

-яешся
-яюся,
незак,
[сься], -яецца, -яюцца,
(памяняцца з усімі) зак.,

“юся,

-Ясшся

[сься],

гяецца, -яюцца

перамянйць змяняць) незак., -йю, -ясш,-Яе, -яюць;
(памяняць многа разоў)
зак., -Яю, -Яеш, -яе, -яюць
перамярацца незак., -йецца,
-бюцца
пезак.,
перамярёць
-йсш, -4с, -4юць

-аЮ,

пезак., -4ю,
перамярзйць
-деш, -4с, -йюць
перамясіцца зак., -мёсіцца,
-мёсяцца

перамясіць
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перамясіць зак., перамяшу,
перамёсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць

перамясціцца

[сьці]

перамяшчуся,
цішся

зак,

перамёс-

[сьцісься],

-ціц-

ца, -цімся, -ціцеся, -цяцца
перамясціць [сьці] зак., пе-

рамяшчу,
перамёсціш
-ціць, -цім, -ціцё, -цяць
перамятацца кезак., -4ецца,
-аюцца
перамятаць
хкезак.,
-4Ю,
-асш, -йе, -4юць
перамяты
перамяцца зак., -мнёцца,
-миўцца

перамйць зак, порамиў,
лібш, -пё, -нём, -пяцё,
-іўць
перамячацца незак., -аецца, -йюцца
перамячаць
незак.,
-4ю,
-4еш, -де, -аюць і перамёчваць
перамяшаны с перамешаны
перамяшацца зак.,

-аецца,

-демся, -аецеся, -йюцца
перамяшаць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць

[сьць]

перамяшчальнаець
-цю

перамяшчальны мат.
перамяшчёцца незак., -аю“ся, г4ешся

ца, -ёюцца
перамяшчаць

[сься], -аец-

кезак.,

-ёю,

-деш, -йе, -аюць

перамяшчэнне [пьпе] -пні,
-ипяў
перапазначаны
пераназначаць незак., -йю,
-беш, -ае, -аюць

пераназначыць
зак.,
“чыш, -чыць, -чаць
перапазначэнце [пьне]
перапаймённе [пьпе]
“ні
перапаймаць хкезак.,
-деш, -4е, -бюць
пераналаджкванне

“чу,

-нні
юр.,

-4ю,

[шьпе]

спец., разм., часцей пера-

наладка
перапаладжваць гезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перапаладзіць зак., -джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць

пераналёдка

[тк]

спец,

разм., -дцы [ад]

ёі пера-

наладжванне
перанапаўнёпне [пьпо] -ипі
перапапаўняцца
незак.,
-Яецца, -йюцца
перанапаўняць хезак., -яю,
-ясш, -Яе, -Яюць
перанапбўніцца зак., -піцца, -няцца
перанайбўніць
зак., -ию,
“піш, -ніць, -НяцЬ

перапапружаше [пьпе] гі

перапапрўжаны

перапапруявацца
пезак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
перанапружваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
псерапапружыцпца захк., -жкуся, зкышся [сься], -жыцца, -кацца
перанапружиыць зак., -жку,
-кыш, -кыць, -каць
перанасёленасць [сьць] -цю

перапаеёлепы
перапасіць зак, перапашў,
перапбсіш, -сіць, -сім, -сіцо, -сяць; перацасіў, “іла,
“ілі; перапасі
перанастрбйка -бйцы
перапасиціцца хім. зак.,
“ціцца, -цяцца

,

перапасыціць зак, -ычу,
ляціш, аяціць, -ЫцяцЬ
перанасычапасць [сьць] -цю
перанасычаны
перапасычёцца

і

перана-

січвацца кезак., адпаведна -бецца, -аюцца; -аецца, -аюцца
перанасычаць і перанасычваць

незак,

адпаведна

-4ю, -аеш, -ае, -4юць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перанасчванне [ньне] -нпі
перацасычэнне [ньне] -нні
перапаеялённе [ньпе] -нні
перанасяліць зак. перанасялід, перапасёліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
перапасялёцца незак., -яецца, -Яюцца
перапаеяляць незак., -Яю,
-Яеш, -Яе, -яюць
зак.,
пераначаваць

-чўю,

“аўсш, -чўе, -чўюць
перанервавацца разл, зак.,
-ўсшся
пералервўюся,
[сься], гўецца, -ўюцца
перанёсены
перанёсці [сьці] зак. пе-

рапясў, -сёш,-сё, -сём, перапесяцё, перанясўць; пе-лі
перапёсла,
рапёс,
[сьлі]

перанёсціея [сьці] зак., пе-

ранясуся, -сёшся [сься],

-сбцца, -сёмся, перапосяцёся, перапяеўцца; перапёсся [сься], перапёслася, -ліся [сьлі]

перапізаны

псранізйць зак., перапіжў,

пераціжаш, -жа, -жам,
-каце, -жуць
перанізвацца пезак., -аецца, -аюцца
перапізваць хгезак., -аю,
“асш, -ае, -аюць
перапіцаваны, пераніцовапы ё пераліцавацы, пераліцбваны
-цўю,
перапіцаваць зак,
“цуеш, -цуе, -уўюць і пе-

раліцаваць
перапіцдоўванне [цьце] -ппі
і пераліцёўванне
перапіцбўвацца кезак., -аецца, -аюцца ёі пераліцбў-

вацца
перапіцбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць і пераліпбўваць
перапіцоўка -бўцы, -бвак

і

пераліцбўка
перанішчыць разх.,
зак.,
“чу, “чыш, -чыць, -чаць;
перанішч
перапбе -су, -се, -саў,
перанбсіцца пезак., -бшуся,
-бсішся [сься], -бсіцца,
-бсяцца
-оту,
перапбсіць гезак.,

-бсіш, -бсіць, -бсяць; поранбсь

перанбска (лямпа) -пбсцы,

-нбсак; (дзеянне) -пбсцы
перапбснасць [сьць] -цю
перанбены
перанбссе [сьсе] -сеі, “сеяў
перанбечык [шч] -ка, -ку,
-каў
перанбечыца [шч] -цы, -ц
перанбшаны
перанбшванне [ньне] -нпі
перанбшвацца незак., -аецца, -аюцца
перанбшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перанумаравапы і перанумарбваны

перапумараваць зак., “рую,
“руеш, -руе, -руюць
[чьне]
перанумарбўванне
-пні
незак.,
перапумарбўвацца
-аецца, -аюцца
незак.,
перапумарбўваць
-аю, -аст, -ае, -аюць
пераныць зак., ыю, -ные,
-аыюць
пераніюхацы разл.
перапюхацца

разх.,

зак.,

-аецца, -аюцца
перапбхаць разл., зак., гаю,
“аеш, -ае, -аюць

псрапібхвацца раз., незак.,

-асцца, -аюцца
перанібхваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перапясённе [ніне] апі
перапйтлівасць [сьць] -цю
перанятлівы

перапяты
пераняць зак, перайму, пяроймеш, -ме, -мем, -меце,
-муць; перапяў, перапяла, -лб, -лі:; пераймі
перапавівацца пезак., -дец-

ца, ўюцца
перапавівёць,, незак.,
-беш, -ёе, -аюць
перапавіты

-4Ю,

перапавіць, зак, перапаў,
-ўбш, -ўб, -ЎСМ, -ўяцё,
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перапаганены

зўюць; перапавіў, гвіла,
-вілё, гвілі; перапаві
перапагапены разх.

перапагапіцца разм., зак»
[сься],
спося, -пішся
“піцца, -няцца

перапагапіць разм. зак»,
спо, -міш, -піць, -няцЬ
незак.,
[сься],

перапагапьвацца
-аешся
-аюся,

-аедцца, -аюцца
перапаганьваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перапёд спец. (збудаванне

для рэгулявання руту ва-

ды ў каналах) -да, -дзе,

-даў;“(розніца паміж верхнім і ніжнім узроўнямі
вады, тэмпературыі пад.)

-ду, -дзе, -даў

перападаць разм., зак., -ае,
-аем, -аеце, -аюць
-ёе,
незак,
перападйць
-4юць

перападлік -ку, -каў
перападлікбвы

перападлічаны
незак.,
перападлічвацца
гаецца, -аюцца
перападлічваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

перападлічыць зак., перападлічў,
перападлічыш,

-чыць, -чым, -чыце, -чаць
перападрыхтавапы і перападрыхтбваны
перападрыхтавацца

зак.,

-“тўюся, -тўешся [сься],
-тўецда, “тўюцца,
перападрыхтаваць
зак.,
“ўю, “тўеш, -тўе, -туюць
перападрыхтбўвацца незак.,
-аюся, -аешся
[сься],
“аецца, -аюцца,

перападрыхтоўваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
перападрыхтбўка -бўцы
перапазычаны разм.
перапазычаць разм., незак,
ёю, -деш, -ёе, -ёюць
перапазычыць разм., зак.,
-чу, “чыш, -чыць, -чаць

перапаіць Дайзак., перапаі, -дбіш [ойі], '“абіць,

-пбім, -пбіце, -пбяць; перапаі [айі]

перапайвапне [пьпе] тэг.
-ппі
перапайвацца пнезак., -аецца, -аюцца
перапайваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перапакавацы і перапакбвапны
перапакавацца разм., зак.,
“кўюся, -куется
“куецца, -кўюцца

перапакаваць

перапівацца

зак.,

[сься],
“кую,

-кўсш, -кўе, -кўюць
перапакоўванне [пьпе] -ппі
перапакбўвацца лезак., -аю-
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-аеш, -ае, -аюць
перапакбўка -бўцы
перапакўтаваць зак., -тую,
-тусш, -туе, туюць,
перапал тэх. -лу, перапаласканы
перапаласкёць гак., перапаперапалбшчаш,
лашчуў,
-ча, “чам, -чаце, -чуць;
перапалашчы
перапёлепы
перапаліцца зак., -шёліцца,
-паляцца
перапаліць зак., перапалю,
перапёліш, -ліць, -лім,-ліце, -ляць
перапёлка разм., -лцы, -лак

[пьпе]

перапалбскванне
-нні

невак.,
перапалёсквацца
-аецца, -аюцца
перапалбскваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перапалбсы разм. і перапялёсы

перапалёханы

перапалбхацца зак., -аюся,
гаюцца

[сься],

перапалбхаць

-аецца,

-аю,

зак.,

-аеш, -ае, -аюць
перапалбць зак., перапалю,
пераполеш, -ле, -лем, -леце, -люць

перапёльванпе [ньце] -пні
перапальвацца незак., -аецца, -аюцца
перапаёльваць

незак.,

“аеш, -ае, -аюць

-аю,

перапампаваны
перапампаваць зак., пера-

пампўю, -пўеш, -пуе, -аўюць
перапампбвачнытэг.
перапампбўвапине
[пьне]

“іці

псрапампбўвацца

-аецца, -аюцца

незак.,

перапампбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

перапараны
перапарвацца зпезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

перапёрваць

незак.,

-аю,

перапарбцца

разм.

зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-пбрацда, -поруцца

перапарбць зак., перапару,
перапбраш, -ра, -рам, -ра-

це, -руць

перапарыцца

пала, -лі

перапатрашыць разм., зак.,
перапатрашў, перапатрбшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць
перапатрбшаны разм.
перапаўзанне [чьне] -нні

перапаўзёць

-аю,

незак.,

-феш, -ёс, -йюць і перапбўзваць
перапаўзці [сьці] гак, -зу,
-зёш, -зё, зём, -зяцё,

-зўць; перапоўз, перапаў-

зла, гб, -лі ізг.лі); пера-

паўзі,

перапаўнённе [зьне] -нні

перапаўняцца незак., -яецца, яюцца
-яю,

незак.,

перапаўняць

-Яеш, -яе, -Яюць
перапахавённе [ньне] -нні
перапахаваны
перапахаваць зак., -4ю, -аеш,
-4е, юць

перапайяны
перапайць зак., -яю, -Яеш,

перапалбх -ху
-аешся

перапаекўдзіць разм., зак.,
“джу,-дзіш, -дзіць, “дзяць,
перапасці [сьці] зак., -адзе,
-адўць; перапаў, -пера-

зак.,

-руся,

“рышся [сься], -рыцца,
“рацца.
перапарыцьзак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
перапаскуджаны разх.

-яе, -Яюць

перапелянй

і

перапеляпё

рознаскл, для абодвух
РДМ -няці, Т -нём, мн.

“пяты, -пят, -нятам, -нятамі, -пятах
пераперазаёны разм. і перапяразаны
пераперазацца разм., зак.,
перапяпераперажўся,
раёжашся [сься], -кацца,

-камся, -кацеся, -жуцца
пераперазаць разм. зак,
порапярёпераперажў,
жаш, -жа, -кам, -жаце,
-куць
перапёрці разх., зак., перапрў, -рэш, -рэ, -ром, -рацё, -рўць; перапёр, перапёрла, -лі; перапры
перапёрчаны
псрапёрчваць

гезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
перапёрчыцьзак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць; перапёрчы

перапёты
перапёў разм., -бву, -ёве,
-ёваў

перапёць зак., -пяю, -пяёш,
-пяё, -пяём, -пеяцё, -пяюць; перапбў, перапёла,
-лі; перапёй
перапёчаны
перапёчка -чцы [цп], -чак
псрапёлачнік паляўн., -ка,

-ку, -каў
перапёлка заал., -лцы, -лак
псерапёлчын
перапёрты разм.
перапівацца хезак., -аюся,
-асшся

-аюцца

[сься],

-аецца,

перапіваць
перапіваць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць

псерапілаваны і перапілёбва-

ны
-лую,
зак.,
перапілаваць
-лўеш, -пўе, -аўюць
перапілбўванне [ньне] -ппі
псрапілоўвацца гезак., -асцца, -аюцца
перапілоўваць незак., -аю,

-аош, -ае,
перапілдўка
перапінаць
-4еш, 49,
перапіраць
гаю, -деш,
пёрапіе -су,
перапісаны

-аюць
разм., -ўцы
-аю,
незак,
-дюць
разм., незак,
В -дюць
-

перапісацца зак, перапіперапішашся
шуся,
[сься], -пацца, -шамея,

-шацеся, -шуцца
перапісёць зак. перапішў,
перапішаш, -ша, -шам,
шаце, -шуць
перапісванне [ньне] -пні,
“нняў

перапісвацца незак., -аюся,
-аешся
-аюцца

[сься],

-аецца,

незак.,

перапісваць

-аю,

“аеш, -ае,-аюць
перапіска “ісцы, -ісак
перапіены
перапіечык [шч] -ка, -ку,
-каў
перапісчыца [шч] -цы, -ц
перапіты
перапіхаццаі перапіхвацца
незак., адпаведна -аецца,

-Аюцца; -аецца, -аюцца
перапіхаць

пераправіць

5зі
ь

і

перапіхваць

-аю,
незак, адпаведна
-деш, -4е, -йюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перапіхиўць зак., -вў, “абш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць,
часцей перапхиўць
-П“ося,
зак,
перапіцца
-гёшся [сься], ж ёцца,
агёмся, -гяцёся, -шг Юцца; перапіўся, перапілася, -лбся

перапіць, зак., АўЮю, агёш,
76, п'ём, -лгяцё, лгюць;
пераліў, перапіла, -лб;
перапі
пераплавіцца

зак.,

-віцца,

-вяцца
пераплавіць 7э2., зак, -ёўлю, -ёвіш, -Авіць, “авяць;

пераплёў.
пераплапаванпе [ньне] -нпі
перапланавапы і перапланбвацы
пераплапаваць зак., -иўю,
-яўеш, -пўе, “аўюць
пераплапіроўка -буцы, -бвак
незак.,
перапландоўвацца
-асцца, -аюцца
псраплапоўваць гезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць

перапластавапне [цьпо] -нпі
перапластаваныі пераплаетбвацы
перапластавацца зак., -тўецца, -туюцца
перапластаваць зак., -тўю,
-“тусш, -туо, -туюць
перапластоўвание
[пьне]
-нні
перапластбўвацца
незак.,
гаецца, -аюцца
перапластбоўваць

незак.,

-агю, -аеш, -ае, -аюць
пераплаёетбўка геал., бат.,
-бўцы, -бвак
пераплата -ёце
пераплаўка -ёўцы, -авак
пераплаўленытэг.,
пераплаўляцца незак., -яецца, -Яюцца
пераплаўляць: незак., -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
пераплаўны тэз.
пераплаціць зак., пераила-ціць,
чў, пераплёціш,
-цім, -ціце, -дяць

пераплёчаны
пераплачванне [ньне] -нні
пераплёчвацца незак., -аецца, -аюцца
пераплёчваць незак., -аю,
-гаеш, -ае, -аюць
пераплёсці [сьці] зак., пё-

рапляту, перапляцёш, -цё,
-цём, ,пераплецяцё, пераплятуць; пераплёў, перапляла, -лб, -лі; перапляці
пераплёеціея [сьці] зах,
пераплятўся, пляцёшся
[сься],

-пляцёцца, -пля-

.пераплецяцёся,
цёмся,
пераплятўцца), пераплёўся, пераплялёся, -ліся;
перапляціся
пераплёцепы
пераплёт -ёту, -ёце, -ётаў

пераплётна - брашурбвачиы
пераплётная раз.
пераплётиы
пераплётчык [чч] -ка, -ку,
“каў

пераплётчыца [чч] -цы, -ц

пераплётчыцкі [чч]

пераплёўваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пераплывёнпе [ньне] -нпі
пераплываць незак., -ёю,
геш, -4е, -ёюць
пераплітеці [сьці] ё пераплыць зак., для абодвуг

-вёш, -вё,
пераплывў,
вём, -вяцё, -вуць; пераплыў, пераплыла, -лб, -лі;
пераплыві
пераплбпуць разм., зак,
-ну, -цеш, -не, -пуць
[ньпе]
перапліюхвайне
разм., -ппі
пераплібхвацца

разм.,
зак., -асцца, -аюцца

не-

пераплюхваць

разм.,,

не-

зак., -аю, -асш, -ас, -аюць
перапаюхнуты разм.
пераплюхнуцца разх., зак.,
“нецца, -нуцца

перапліхнуць разхм.,

зак.,

-ну, -неш, -пе, -нуць
перапаятёнце [ньце] -нні

пераплятацца

кезак., -аю-

пераплятаць

лпезак.,

ся, -бсшся [сься], -4ецца,
-дюцца

-4ю,

-4еш, -4е, -а4юць
перапляцёнпе [пьпе] -нпі
перапиўць зак., -аў, -пёш,
-пё, -пём, -пяцё, -аўць,
хасцей перапйць
перапбены
перапбйразм., -бю, -бі [ойі]
перапбйвапне [пцьпе] -пні
перапбйвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

незак.,

перапбйваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перапблаты
перапблвацца незак., -аецца, гаюцца

перапблваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
перапбна -не, -н
перапбначны

-аю,

перапбика біял., анат., -нцы,

-нак

перапончатакрылы

перапончатакрылыя
наз.
перапбнчаты
перапбраты

заал.,

перапбрвацца незак., -аеп

ца, -аюцца
перапбрваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
перапбўзваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
нерапаўзаць
перапдўненасць [сьць] -цю

перапбўнены
перапбўніцца
-пяцца

зак., -ніцца,

перапоўніць зак., -ню, -ніш,

-піць, -пяць
перапрабаваны і перапробаваны, пераспрабаваны
перапрабаваць зак., -бўю,
-буеш, -буе, -бўюць і перапрббаваць, пераспраба-

ваць
пераправа -ёве, -ёў

пераправапне [пьне] ліі
незак. -48,
пераправаць
-ёюць
пераправачны
пераправёрка разм., -рцы,
-рак

пераправёрыць разм., зак.,

ь, граць
“ру, “рыш, -рыц
пераправіцца зак., -аўлюся,
-двішся
-ёвяцца

[сься], -двіцца,

пераправіць. зак, -аўлю,
-4віш, -йвіць, -авяць

перапырхваць
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лераправарацца
пераправярёцца., разм, невак., -ёсцца, -дюцца
пераправяраць разм, незак., -йю, -аеш, -4с, -Аюць
перапрагёшцше [(пьпе] -нпі,
,
-нпяў
перанрагацца пезак, -асц,
ца, -юцца
перапрагёць незак, -АЮ,
-аеш, -ае, ёюць
перапраграміравацца зак,
“руецца, -руюцца
зак.,
перапраграміраваць
“рую, -руеш, -руе, “руюць
перапрадавацца пезак., -даёцца, -дабцца

перапрадаваць незак, “дай,
-дабш, -даё, -даём, “даяце,
-даюць
перапрадавёц уст. -даўца,

“даўцу, -даўцёў

перапрададзены і перапраданы

перапрасці [сьці] зак, пе-дзё,
-дзёш,
рапраду,
-дзём, -дзяцё, -дўць; перапраў, перапрала, -лі; пе,
рапрадзі
перапраўка -ёўцы, -ёвак
нерапраўлёпне [цьце] -нпі
перапраўлены

перапраўляцца лезак., (пе-

раязджаць, пераходзіць),
[сься],
-яешся
-Яюся,
-лецца, -яюцца; (уносіць
змены 2 -Яецца, -яюцца

перапраўлёць, незак., -Яю,
-Ясш, -Яе, -Яюць
перапраўшчык -ка, -ку, -каў
зак.,
перапрафіліраваць
“рую, -руёш, -рус, “руюць

перапрацавёцы і перапрацбваны
перапрацавёцца зак., (ператварыцца ў што-н.) -цў-

спца, -цўюцца; (перата-

міцца)

-цўюся, -пўепся

перапрадаяіны уст.
псрапраданне [пьне] -нні
перапрадацца (да прасці)

перапрацаваць зак.,

незак., даецца, -гдаюцца
перапрадаць (да прасці) не-

перапрацовачны спец.

[сься], -цўецца, -дўюцца

-пўеш, ўе, -аўюць

-цую,

перанрэжапы

[шк]
гіст,
перапрэжка
кцы [шцы]
перапрэлы
перапрэЭць зак., -5е, -Зюць
перапсаваны і перапеўты
перапеавацца зак., перацсуёцца, -уюцца; 'перапсаваў, перапсавала, -лі

перапеаваць і перапеўць
зак., для абодвух пера-уё,

-уём,

гуяцё,

-уюць; пр. адпа-

ведна

-ваў, -вёла,

-валі;

зуёш,

псую,

-ўў, -ўла, -ўлі; для. абодвух перапсуй

перайўд разм., -ду, -дзе
перапуджаны разх.
перапуджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перапўдзіцца разм., зак.,
гдтуся,

-дзішся

[сься],

-дзіцца, -дзяцца

зак.,
разлм.,
перапўдзіць
-джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць
,
перапужаны
перапужацца зак., -аюся,

-аецца,
[сься],
“ешся
-дюцца
перапужаць зак., -4ю, -аеш,
гае, -4юць

перапрацбўванне
-нпі
перапрацбўвацца
-аешся
-аюся,

незак.,
[сься],

перапрадзены
перапраектаванне
[пьне]
“нпі
перапрасктавёны і перапраектбваны
перапраектавацца
незак.,

перапрацоўваць

незак.,

перапраектаваць зак., “тую,
-тўсш, -тўе, -тўем, -туеце, тўюць
перапраектоўванне
[пьпе]
“шпі
перапрасктбўвацца хезак.,
-аецца, -аюцца
перапраектбўваць
незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
перапражаны
перапражванне [пе] -ппі
перапражвацца лезак., -аецца, -аюцца
перапражваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перапражыцца зак., -жыцца, экацца
перапражыць
зак., -жу,
ЗКЫШ, -кЫць, каць

перапрашэнне [ньпе] -нипі
перапрббаваны часцей перапрабавапы
перапрббаваць зак., -бую,
-буеш, -буе, -буюць, часцей перапрабаваць
перапрбдаж -жу, -жы
перапрбшаны

-аецца, -аюцца
незак., -аю,
перапускаць
-аеш, -йе, -бюць
[сьці] разм.,
перапусціць
зак., перапушчу, перапўсціш [сьці], -ціць, -цім,

-ае, -аюць і перапрашаць

перапхнўты разе.
перапхиўць разх., зак., ліў,
-бш, -пё, -нём, -пяцё,
ліўць і перапіхиўць
перапынак -пку, -нкаў
перапынбние [пьне] -ші

зак., -4ю, -асш, -ёе, -ёюць
перапрадаць

(да «прадаць)

зак., -дам, -дасі,
[сьць], “дадзім,

[сьце], -дадўць

-дёсць
-дасцё

“тўецца, -туюцца

перапрасаваны і перапрасбваны
перапраса
г ваць зак. пера-

прасую, -ўеш, “Ўе, -ўюць
перапрасіць зак, перапрашу, перапрбсіш, ггіць,
“гім, -сіце, -сяць
перапрасбўвание
[шыне]
“шні
перапраебўвацца
незак,
“аецца, -аюцца
'
перапрасоўваць резак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

“аецца, -аюцца

[ньце]

-аю, -аеш, -ае, -аюць

перапрацбўка -оўцы, -бвак

перапрашальны

перапрашаць пезак., -4ю,
-деш, -4е, -бюць, часцей

перапрбшваць

перапрбшванне [цьне] -ті
перапрёшваць -аю, '-аеш,

перапрышчапіць мед., сад.,

гак., перапрышчапліе, перапрышчэпіш, -піць, -пім,
“піце, -пяць

перапрышчэпліванне [пьпе]
чі

перапрышчэпліваць хнезак.,
гаю, -аешт, -ае, -аюць
перапрЗгчы [хч] зак., церапрагу,
гах,
-ажЭ,
-ажбм,

-ажацё,

гагуць;

перапрбг, перапрэгла ёі
перапрагла, перапрэгла і
перапрагло; перапражые

перапргчыея

[хч]

зак,

-раяіЭцца, -рагуцца; пера”
прогея [хся], перапрэглася і перапраглася, перапрэглася і лерапраглбся, перапрэгліся і перапрагліся; перапражыся

перапўжвацца кезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
перапўжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перапўек тэг., -ку
перапускаппе “[шьне] -нні
перапускёцца раз.м., незак.,

“ціце, -цяць

перапуўшчаны разм.
,
перапхаць разм., зак., -Аю,
-деш, -йае, -аюць

перапынены

перапыніцца зак., перапыперапыпішся
тося,
[сься], “ціцца, -німся, -ш-

цеся, -няцца

перапыніць зак. перапы-піць,
перапыніш,
пю,
-цім, -піце, -пяць
перапынкамі прысл.

перапыняцца гезак., -Яюся,

-ясшся [сься], -яёцца,
-люцца
перапыняць незак, -яю,

-Ясш, -Яс, -яЯюць
перапярхванне [ньпе] -шпі
перапырхваць кезак., -аю,

перапырхцуць

-асш, -ае, -аюць
перанирхнуць
зак.,
-пу,
еш, -пё, -пуць
перапытаны
перапытацца зак., -аюся,
[сься], -децца,
-ёсшся
-аюцца
перапытаць зак., -4ю, -аеш,
-4с, -4юць
перапітванне [пьпе] -ші
перапытвацца незак., -аюся,
-аецца,
-асшея [сься],
-аюцца
перапитваць

перарэз
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-аю,

пезак.,

-аеш, -ае, -аюць

перапэцканы разм.

перапэцкацца

разх.,

-аешся
-аюся,
-асцца, -аюцца

зак.,

[сься],

перапэцкаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

перанзцквацца

разх.,

пе-

зак., -аюся, -аешся [сься],
-асцца, -аюцца
перапэцкваць разл, незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
перапявёнце [пьпе] -нні
перапявёцца незак., -бецца,
-аюцца
-4ю,
незак.,
перапяваць
-Ясш, -ае, -аюць

перапякёние [пьпе] -ині
перапякацца незак., -аюся,
-йецца,
[сься],
ешся
-4юцца
-4Ю,
незак.,
перапякаць
-деш, -де, -ёюць

перарабляць

пезак.,

-ясш, -яс, -яюць

-я9,

і пера-

рдбліваць
перараббтак -тку
перараджйцца хегак., -41ся, -дсшся ўсься], -аецца,

«аюцца
перараджаёць хзезак., -аю,
-деш, -йе, -4юць
перараджэнец лагард., -лца,

лицу, -нцаў

перараджэнка пагард., -нцы,
-нак
перараджэнне [ньпе] -шці
перараджэнскі пагард.
перараджбнетва пагард., -ве
перарадзіцца зак., перараперарбдзішся
даўся,
[сься], -дзіцца, -дзімея,
-дзіцеся, -дзяцца

перарадзіць

зак.,

перара-

дку, перародзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

пераразённе [ньне] -нні і
перарэзвание
пераразацца кезак., -йецца,
-бюцца і перарэзвацца
пераразаць

-4ю,

незак.

еш, -4е, аюць ўі перарэзваць
пераразлік [зьлі] -ку, -каў

пераразмеркаванне
[пльне] -пні

[зьме]

пераразмеркаваны [зьме]
пераразмеркавацца [зьме]
зак., мяркуецца, -куюцца
[зьме]
пераразмеркаваць

зак., пераразмяркўю, -кў-

перапялёсы разм. ў перапалбсы
перапяліны

еш, -куе, -кўюць
пераразмяркбўвацца [зьмя]

перазаны
перапяразвацца раз, незак., -аюся, -асшся [сься],
-аецца, -аюцца
перапяразваць разм., незак., -аю, -асш, -ае, -аюць

пераразмяркбўваць [зьмя]
невак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
перараеслёдаванне [сьсьле]
[пьне] -ші
перараселёдавапы[сьсьле]
перараселёдаваць [сьсьле]

перапярёзаны часуей пера-

зав». перапаў,
перапйць
-пбш, -пё, -нём, -пяцё,

ліўдь; перапяў, -Яла, -ялі
і перапиўць
перапячы зак, перапяхкў,
перапячэш, -чэ, -чом, перапечацё, перапякўць; перапёк, перапякла, -лё, -лі;
перапячы
перапячыися зак., перапякўся, перапячэтся [сься],
-чбцца, -чомся, перапечацёся, перапякўцца; перапёкся, перапяклася, -лбся, -ліся; перапячыся
перарабіцца разл., зак., пе-

рараблібся, перарббішся
[сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца

перарабіць зак., перараблі9,
-біць, -бім,
пераробіш,
-біце, -бяць
перарабаяйцца пезак., -Яюся, -ясшся [сься], -Яяецца,
-люцца

пезак., -аецца, -аюцца

зак.,

-дую,

-дуёш,

-дуе,

“дуюць

перарастанне [льпе] -ппі
-4ю,
перарастаць незак,
-беш, -4е, -аюць
перараехбд -ду, -дзе
[ньпе]
перарасхбдаванне
“цці
перарасхбдаваны

где, -бюцьў (парашаць)
зак., -ё1, -бсш, -4е, -аюць

перарашмць гак, перарашў, перарэшыш, -шыць,
“шым, -шыце, -цаць
перарваны
перарвацца зак,
-вёцца,
-вуцца
перарваць зак. ў, -вбш,

-зб, -вём, -вяцё, -вуць
пераржавёлы
-бе,
пераржавёць
зак.,
-бюць

перарббачны
перарббка [пк] -бцы [па],

“бак
перарбблены

перарббліваннце [ньне] -нлпі
перарббліваць лезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць,

часцей

перарабляць
перарббнытэг.

перарбд с.-г., -ду, -дзе

перардджапы
перарбелы
перарбстак -тка, -тку, -ткаў
перарываёльнік тэг., -ка,

-ку, -каў

перарыванне [пьпе] -нні
перарывацца незак., -аецца, -юцца

незак. -аю,
перарываць
-аеш, -ае, -Д4юць
перарывіста прысл.
пераривістасць [сьць] -цю
перарывісты
перарысавёныи і перарыеб-

ваны
перарысаваць

зак,

-сўю,

-аўеш, -еуе, -сўюць
перарысбўванне [пьпе] -ппі

пезак.,
перарыебўвацца
-аецца, -аюцца
перарысбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перарысбўка -бўцы, -бвак
перарыты

пераріў -ыву, -ыве, -ываў

перарыхлены
перарыхліць зак., -лю, -ліш,
ліць, -лім, -ліцё, -ляць

перарійць зак., -ыю, -ысш,

яс, -ыюць
перарэгістраваны
перарэгістравёцца зак., -рў[сься],
-рўешся
юся,
,

“рўецца, “руюцца

перарасхбдавацца -дусцца,

перарэгістраваць зак., -рую,

“дуюцца
перараехбдаваць зак. ў незак. -дую, -дуеш, -дуе,
-дуюць

перарэгістрацыя -ыі [ыйі]
перарэгістроўвацца незак.,

перарасці (сьці] зак., -сту,

гсцёш [сьце], -сцё, -сцём,
гсцяцё, -стуць; перарос,
перарасла, -лб, -лі [сьлі];

перарасці [сьці]
перарашапы
перарашёцца незак., -йсцца, -4юцца
перарашёць (зяняць

ра-

шэнне) пезак., -дю, -аеш,

“рўеш, -рўе, -руюць
-аюся,

-асшся

[сься],

-аецца, -аюцца
хезак.,
перарэгістрбўваць
-аю, -асш, -ас, -аюць
[пьпе]
перарэдагаванне
ші

перарэдагавйць зак., -гўую,
-гусш, -тус, -гўюць
перарэдагоўваць незак., -аю,
-астш, -ае, -аюць
перарэз -зу, -зе, -заў

пераекрабацца
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перарэзаны

перарэзапы
перарэзацца зах., (на част»
«кацца,

кі)

-бжуцца;

(параніць) «Зжамся, -Эжацеся, -бжуцца
бу,
зак»
перарэзаць
-бжаш, -бжа, -Эжуць
перарэзванне [пьпе] -нпі,
часцей пераразанне

перарэзвацца кнезак., -аецца, -аюцца, часцей пераразёцца
-аю,
незак,
перарэзваць
-асш, -ае, -аюць, часцей
пераразёць

перарбзка [ск] разм., -рэз-

ды [сц], -зак

перарэшаны

перарэшвацца пезак., -аец-

ца, -аюцца

перарэшваць (мяняць рашэнне) незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей перарашаць

перасадачны

перасадягапы

перасаджаны
перасаджаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -ёюць
перасаджванне [ньне] -нні

перасёаджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

да, -аюцца
перасаджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак., перасаперасадзіць
джў, перасадзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

садка [тк] -дцы [цц],
пераак
-д

-.

пераеаладзіць зак., дерасаладжў,
перасалёдзіш,
-дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

перасаліць зак., перасалю,
перасбліш, -ліць,
-лім,
“ліце, -ляць
перасалбджаны

перасалбджванпне

[пьне]

“пі
пераеалбджвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
перасалбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перасартаванпе [ньне] -нпі
перасартавёныі перасартбваны
перасартаваць зак, -тўю,
“тўеш, гтуе, “ўюць
перасартбўвание
[пьпе]
-ппі
перасартбўвацца
незак.,
-асцда, -аюцца.
перасартоўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пераеачыніць
зак,
-пю,
-піш, -віць, -пім, -піцё,
-яйць

перасачыпяцца незак, -Ясцца, -Яюцца
перасачыййць незак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
перасвараны

перасварвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

да, -аюцца
пераеварваць незак. -аю,
-асш, -ае, -аюць
перасварыцца зак., пераперасварышся
сваруся,
[сься], -рыцца, -рымся,
-рыцеся, -рацца
перасвариць зак., перасвару, перасвёрыш, -рыць,
-рым, -рыце, -раць
зак.,
разх.,
перасватаць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перасвідраваць [сьві] зак.,

“рўю, -руўеш, -рўе, -рўюць

перасвідроўваць [сьві] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перасвіснуцца [сьві] разм.,
зак., -нуся, -нешся [сьнесься], -пецца, -нуцца

перасвіст [сьві] разм., -сту,
-сце [сьце], -стаў

пераевістаць [сьві] разм.
зак. перасвішчў, перасвішчаш, -ча, -чам, -чаце,

чуць
перасвіетвапне

[сьві]

[ньне] разм., -нні

перасвіствацца [сьві] разлм.,
незак.
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца

перасвістваць [сьві] разж.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
пераевяткаваць [сьвя] зак.,

перасвяткўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць
перасёджвацца кезак., -аецпа, -аюцца

перасёджваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перасёдзець зак., перасёджу, перасёдзіш, -дзіць,
-дзяць і перасядзёць
перасёйвацне [ньне] -нні,

часцей перасявёпне
перасёйвацца незак., -аецца, -аюцца, часуей перасявёцца

перасёйваць

незак.,

“аеш, -ае, -аюць,

-аю,

часуей

пераелваць
перасёк разм., -ку
перасёкчы зак. -СЯкў, -сячэш, -сячэ, -сячбм, -сечадб, -сякўць; перасёк, перасёкла; перасячы, часцей
перасячы

перасёкчыея зак., сячэцца,

-“сякуцца, часцей перасячыся
пераеёлепы
перасёлы
перасёсці [сьці] зак., перасяду, “дзеш, -Дзе, “дуць;

перасёў, гсбла; дерасядзь
перасёў -сёву, -сёве
перасёчапаець [сьць] -сцю
перасёчаны
перасёчны мат., часцей пе-

расякальны

,

перасёяны

перасбяць зак., -ёю, -беш,
-бе,
-бюць;
перасёяў,
-сбяла; перасёй
перасілены
перасіліцца
гак,
-лішся
[сься],

ца
яц
“л
перасіліць

-люся,

-ліцца,

зак., -лю, -ліш,

-ліць, “ляць

перасільвацне [ньпе]

-нпі

перасільвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
перасільваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
..
перасінепы
перасініцца захк., -сініцца,
гсіняцца
перасініць захк., перасіню,
перасініш, -ніць,
-нім,
-піце, -няць

перасіньвацца резак., -аец-

ца, -аюцца
перасіньваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераскакаць зак., пераскачу, пераскачаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
пераекакванне [ньне] -нні
пераскакваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераскарбджаны
незак.,
пераскарбджвацца
-аепца, -аюцца
пераскарбдяваць
незак.,
-аю, -зеш, -ае, -аюць
пераскардбдзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

пераскёчка

спарт,

-чцы

[цц], -чак
перасквараны

пераскварванце [пьпе] -пні

пераекварвацца

незак.,

-аецца, “аюцца
пераекварваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перасквёрыцца зак.,

-рыц-

ца, -рацца

пераскварыць
зак.,
“РыЫш, -рыць, -раць
перасклюдаваны уясл.

“РУ,

перасклюдаваць зак., -дую,

“дуеш, -дўе, -дўюць

перасклюдбўвацца
незак.,
-асцца, -зюцца
пераеклюдбўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пераскок -ку, -каў
пераскбкванне [пьпе] -ппі
пераскбкваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

пераскбкнуць

разл.,

“цу,

“неш, -це, -пуць
-чу,
пераскбчыць
зак.
“ыш, -чыць, -чаць
пераскрабанне і пераскрэбваппе [пьпе] для абодвух
-ппі

пераскрабацца і пераскрэбвацца кезак.,

адпаведна

пераскрабаць
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перастаўляцне

ана

-4ецца,

-йюцца;

“аецца,

-аюцца
пераскрабаць і пераскрэбваць

адпаведна

незак.,

-аю, -ёеш, -ёе, -4юць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць

пераекрэбены
аркан сай зы, зак., пера-ббш, -бб, -бём,
скрабў,
-бяцё, -бўць; пераскрбб,
пераскрэбла, -лі; пера-

скрабі
пераскўбены
перасёўбці [пц] зак., -бу,

-бёш, -бб, -бём, -бяцё,
-бўць; пераскўб, пераскубла, -лі; пераскубі
пераслаённе [пьпе] -цні
пераелаіцца [айі] зак., пераслбіцца [ойі], -бяцца

пераслаіць [айі] зак., пераслаю, перасябіш [ойі],

-біць, -бім, -біце, -бяць;
пераслаі [айі]

перасланы
пераслёць зак., (паслаць
атрыманае далей) перашлю, -лёш, -лё, -лём, -ляцё, -люць; (пасцель і

інш.) перасцялю [сьця],
перасцёлеш, -ле, -лем, -леце, -люць
пераслёдства [сьлецтв]
пераслбепы
пераслбйвание [ньне] -нні
пераслбівацца незак., -аецца, “аюцца

пераслбйваць незак.,

-аю,

-“аеш, -ае, “аюць
пераелбйка -бйцы, -бек
пераслўжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераелужыць зак., пераслу-

жў, пераслўжыш, -жыць,
зкым, -жыце, -жаць
пераслўхаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
перасмажаны
перасмалівапне [пьне]
незак.,
перасмажвацца
-аецца, -аюцца
перасмажваць незак., -аю,
-аеш, -ас, “аюць

перасмажыцца згак., -ЖЫЦ-

ца, -кацца

перасмажыць

зак.,

кыш, -яіыць, -жаць
пераемалены

“жу,

пераемаліцца (смалой) зак.,

перасмбліцца, -ляцца
перасмаліць зак., (смалой)
перасмалід, перасмбліш,
-піць, -лім, -ліце, -ляць;
(перапаліць) перасмалию,

перасмаліш,
-ліце, -ляць

-ліць,

-лім,

незак.,
пераемальвацца
“аецца, -аюцца
перасмальваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пераемёйвацца [сьме] разм.,

незак,

-аюся,

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца
пераемёшка [сьме] заал.,

-шцды, -пак
перасмёшкі [сьме] разм.,
-шак
перасмёшцік [сьме] разм.,
-ка, -ку, -каў

перасмёшціца [сьме] разм.,
“ЦЫ, “Ц

перасміхёцца [сьмі] незак,
-дюся,
-ешся
[сься],
“аецца, -бюцца
пераеміхиўцца [сьмі] зак.,
-яўся,
-нёшся
[сься],
-пёцца, -нёмся, -няцёся,
-нўцда
пераемблены
перасмбльванне [пьне] -нві
пераембльвацца незак., -аец-

ца, -заюцца
пераембльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перасмыкёцца незак., -ёюся, -дешся [сься], -аепда,
“аюцца
пераемыкёць незак., -ёю,
-деш, -ае, -аюць
[ньне]
перасмыкванне
разм., -нні
перасмыквапца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
перасмыкваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перасмыкнўты

пераемыкиўцца разм., зак,
(сься],
-нёшся
-иўся,
“нёцца, -нёмся, -няцёся,

-нўцца

перасмыкиўць разм., зак.,
Іў, -нбш, -нё, -нём, -ня-

цё, -аўць

пераемяйны [сьмя] разм.
перасмяйць [сьмя] разм.
гак, -мяю, -мяёш, -мяё,
-мяём, гмеяцё, -мяюць
зак., -пую,
пераснаваць
“нубш, -пуё, -пуём, -нуяцё,

-пуюць;

пераснаваў,

пераснавёла, -лі; пераспуй
пераспасціць [сьці] мар.
зак., пераснашчў, пераснёсціш [сьці], -ціць, -цім,
-ціце, -цяць
пераеийшчаны
пераснашчацца незак, -ёецца, -Зюцца
пераснашчаць незак., -ёю,
-беш, -ае, -ёюць
перасніць [сьпі] разм., зак,
апо, -піш, -піць, -нім, -піцё, -няць
-аю,
пераепбўваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
пераебвачны і пераебўны
перасбя -лу, -ле
пераеблепы

перасбльвацне [пьпе]

-пні

псрасбльвацца хезак.,
ца, -аюцца
перасёльваць хезак.,
-аеш, -ае, “аюць

“аец-

“аю,

псраебрціца спец., -цы

перасбўванне [пьпо] -ппі
перасоўвацца незак., -аюся,
“аешся

-аюпца

пераебўваць

[сься],

-аецца,

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перасбўка разм.,
-бўцы,
-бвак
перасоўны часуей перасбвачны

перасбхлы
пераебхнуць зак., -це, -пуць;
перасбх, перасбхла, -лі;

перасбхпі
пераспаць зак., -плю, -піш
[сьпі], -піць, -пім, -піцё,

-пяць

пераспёласць [сьпе] [сьць]
“цю

пераепёлепы [сьпе]
пераспёлы [сьпе]
пераспёльваць [сьпе] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
пераспёць [сьпе] зак., -ёе,
-ёюць

пераспрабаваны часцей перапрабаваны
пераспрабаваць зак., -бую,

-бўеш, -бўе, -бўюць, часцей перапрабаваць
-4ю,
зак.,
пераепрачаць
-беш, -ёе, -ёюць
пераепрэчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераспяваённе [сьпя] [ньне]
-нні
пераспяваны [сьпя]
пераспяваць [сьпя] (станавіцца вельмі спелым) незак., -ае, -ёюць; (праспя-

ваць) зак., -бю, -ёеш, -ёе,

-Аюць

пераспяліць [сьпя] зак,
“сцялю, -спёліш, -ліць,
-дім, -ліде, -ляць

перассёць зак, перасеў,
“ссёш: [сьсе], -ссё, -ссём,
-ссяцё, шерасеўць

пераставаць незак. перастаю, -абш, -аё, -аём,
-аяцё, -аідць
пераставіць зак., перастаўлю, пераставіш, -віць,
-вяць
перастапбўка -бўцы, -бвак
перастаракраз. -рка, -рку,
“ркаў і пярбстарак ,
перастарацца зак, -Аюся,

-аецца,
-бешся [сься],
-дюцца
перастарка разл., “рцы, -рак

перастарёлы
перастаўлепы
перастаўлянне [пьпе] -шпі

пераецілка
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псерастаўляцца

перастаўляцца лезак., -яецца, -Яюцца
перастаўлйць, незак., -яю,
-Яеш, -Яе, -Яюць

перастаў п

перастаць захк., перастёпу,
-пеш, “пе, -нуць
перастайлы

зак.,

разм.,

перастаяцца

-аіцца, [аш], -айцца

-аіш
,
ю
а
,
х
а
з
ь
ц
й
а
т
е
а
р
е
п
[айі],

-аяць
перастбі
[ойі],

гвіць, -аім,

спец,

-аіцё,

-бю,

-бі

перастбйвацца незак., «аец-

ца, аюцца

перастойваць

незак,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

перастойны

спец.

перастраённе [пьпе] спец,

ші
перастрадйны
перастралйцца разм. зак,
“Яецца, -Яемся, -ясцося,
-яюцца

-яю,
зак.,
перастраліць
-Яеш, -яе, -Яюць
[ньце]
перастрахаваённе

-ппі

перастрахаваны і перастра-

хбваны
перастрахавёцца зак., перастрахўюся, -ўешся [сься],

“ўецца, -ўюццьца
зак., пераперастрахава

страхўтю, -ўеш, -ўе, -ўюць
перастрахбўванне
[ньне]
“нні
перастрахбўвацца
незак.,
-аюся,
-асшея
[сься],
-аецца, -аюцца
перастрахбўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перастрахбўка -бўцы, -бвак
перастрахоўшчык
разм.,
-ка, -ку, -каў
перастрахбўшчыца
разлм.,

-ды, -ц

перастрачыць

зак.,

пера-

страчу,
перастрдочыш,
“чыць, -чым, -чыце, -чаць
пераетрбепы
иерастрбіцца

-бюся, -бішся

[ойі]

зак.,

([ойісься],

-біцца, “бяцца

перастрвіць [ойі] зак., -бю,
-біш ]ойі],

-біць,

“бяць,

перастрбйванне [пьпе] -ппі
перастройвацца лезак., -аюся, -асшся [сься], ““аецпа, -аюцца
перастрбйваць хезак., -аю,
-аеп, -ае, -аюць
перастрёйка

ваец.,

радыё,

-бйцы, -бек
перастрбчаны
перастрбчванне [льпе] -ппі
перастрбчвацца
незак.,
“аецца, -аюцца
перастрочваць лезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць

пераструганы
перастругёцьзак., перастругаю, -асш, -ае, “юць ў перастружу, пераструўжаш,
“ка, “жуць
перастрўгвание [пьпе] аші
пераструўгвацца хезак., -аецца, -аюцца
пераструўгваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

псрастрыг спеу., -гу
перастрыгацца незак., -аю-

ся, -4сшся [сься], -аец,
ца, -4юцца
перастрыгёць кнезак. -аю,
-4сш, -49, -аюць

перастрыгчы [хч] зак., пе-

растрыгў, перастрыкзш,
эк, -кбм, -кацё, перастрыгуць
зак.,
перастрытчыся [хч]
перастрыгуся, перастрыждшся

[сься],

-жбмся,

-жацёся,

-жэцца,

пера-

стрыгуцца
пераетрыжаны
перастрэлка -лцы, -лак

[ньне]

перастрэльванне
-нні
пераетрэльвацца

-аешсея
-аюся,
-асцца, -аюцца

незак.,
[сься],

пераетрэльваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перастўджаны
перастўджвашие [ньне] -нні
пераетўджвацца
незак.,

-аецца, -аюцца
перастўджваць гезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перастудзіцца зак. перастудзіцца,

“дзімся,

-дзі-

цеся, -дзяцца
перастудзіць зак., перастуджу, перастудзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

перастук -ку
перастўкацца

разх.,

-аюся,
-асшся
“аецца, -аюцца
пераетўкаць

зак,

[сься],

разл.,

зак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць
перастуўкванне [пьесе] -ппі

перастўквацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

пераетўкваць разлм., пезак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць

перастўкнуцца

-псшся
-пуцца

зак., -пуся,
[сься],
-пецца,

пераступанне [ньне] -нші
пераступёцца хезак., -асцца, юцца

пераступаць незак. -аю,
-асш, -ае, -Аюць
пераступіць зак., пераступлю, пераступіш,
“пім, “піце, -пяць
перастываць разм.,
-4е, “юць

-піць,
незак,

перастиць разм., зак., -ты-

пе, “тынуць
перасўд (паўторны
гда, -дзе, (плёткі)
“даў,
перасўджаны разм.

суд)
-ды,

[пьне]
пераеўдіжванне
разм., нш
пераеўджвацца
разм., негак., -асцца, -аюцца
пераеўдя:ваць разх., пегак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
пераеудзіць разм., зак., пеперасўдзіш,
расуджу,
“дзіць, дзім, -дзіце, -дзяць

перасуканы
перасукёць зак., -4ю, -аеш,

-ас, -бюць і перасучу, перасучаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
перасукванне [ньпе] -нпі
перасуквацца незак., -аецца, -аюцца
пераеўкваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераеўнуты
пераеўнудца зак., -пуся,
ўсься], -пецца,
-гешся

-пуцца

пераеўнуць зак., -пу, -неш,
-не, -пуць
пераеўшаны
пераеўшванне [пьпе] -нні
перасўшвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
перасўшваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

перасўшка -шцы, -шак

перагушыцца зак., перасўшыцца, -шацца
пераеушыць зак., перасушу, перасўшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
пераецерагальна

[сьце]

прыся.

перасцерагальны [сьце]
перасцерагацца [сьце] незак., -асцца, -4юцца
пераецерагаць незак., -йю,
-йеш, -йс, -4юць
перасцерагчы (сьце]
Зак., перасцерагу, пера-

[хч]

сцеражэш,

зк,

-2кбм,

лкацё, перасцерагуць; перасцярбг,
перасцерагла,
-лб, -лі; перасцеражы
перасцеражіЭиие

[сьце]

[ньпе] -нпі, -ппяў, часцей перасцярбга
пераецёбаны [сьцё] разл. Ё
пераецябаны
пераецёбаць [сьцё]
разм.,
зак., -ам, -асш, -ае, гаюць
і пераецябаць
перасцілацне [сьці] [ньне]
“НІ

перасцілацца [сьці] мнезак.,

-аепца, -бюцца
пераецілаць [сьці]
пезак.,
-бю, -аеш, -йае, -4юць
перасцілка
[сьці]
-лцы,

-лак
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перасціханак
перасціханак [сьці]

разм.,

перасякальнасць

міку
перасціхаць [сьці] пезак,
-бю, -4сш, -ае, -бюць
перасціхпуць

[сьці]

ператопка
[сьць]

хмат., цю
перасякальпы хат. ў перасёчцы

зак.,

перасякённе [пьпо] -нпі

лу, “пеш, -не, -пуць; перасціх, перасціхла, -лі;
перасціхпі
пераецябапы [сьця] часцей
перасцёбаны

перасякацца незак.,
ца, “юцца
перасякёць
пегак.,
-4еш, -4е, -аюць
перасялбиец -пца,

пераецябаць [сьця] зак,
-4ю, -асш, -4с, -аюць, час-

-нцаў
перасялёнка -ицы, -пак

ца,юцца
перасылаць

люся, перасёлішея [сься],
-ліцца, -лімся, -ліцсеся,
“ляцца
перасяліць зак., перасялі,
-лім,
перасёліш, -ліць,

,
цей перасцёбаць о
перасцярбга [сьця] -бзе, -ог
і перасцеражЭпне
перасцярэжаны [сьця]
перасылёние [пьпе] -пні
псрасылёцца незак., -аецнезак.,
-аеш, -4е, -4юць

-4ю,

перасылка -лцы, -лак
перасыльны
перасыпённе [ньне] -ині
перасыпаны
перасыпацца зак., -ілецца,
-плюцца
ца, -Аюцца
перасыпаць

незак.,, -аецзак.,

-4ю,
цу,

перасллбиае [цьке] -нпі
перасялёнчы
перасяліцца зак., перася-

“ліце, -ляць

перасылачны

перасыпёацца

-аец-

-плю,

-плеш, -ле, ділюць; перасы
перасыпаць
незак.,
-аю,
-деш, -4е, -4юць
перасыпка -пцы, -пак

перавыпны
перасыпшчык -ка, -ку, -каў
перасяпшчыца -ды, -ц
пераеыхённе [ньне] -нпі
перасыхаць
пегак.,
-ёе,
-ёюць
пёраеыць -пдю [цьцю]

пераеячанасць [сьць] -цю
перасявённе [пьне] -нпі і
перасёйвапне
перасявацца кезак., -асцца,

перасяляцца незак., -Яюся,
[сься], -яецца,
-Ясшся
-яюцца
-Яю,
незак.,
перасялёць
-Яеш,-яе, -Яюць

перасяча: зак., сяку, -сячэш, -сячэ, -сячбм, -сеча-сякўць;
цё,
-сёкла, -сёклі;

перасёк,
перасячы

ў перасёкчы
пераеячыся зак., перасячбцца, перасякўцца; перасёкся, -сёклася, -сёкліся;
перасячыся ў пераеёкчыся
[ньне] -нні,
перасяч5нне
-нняў

ператакваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
ператаміцца зак., ператам-

люся, ператбмішся [сься],

гміцца, -мімся, -міцеся,
-мяцца
ператаміць зак, ператамператдміш, -міць,
лю,
-мім, -міце, -мяць
ператамлёпне [пьне] -плпі

-яю
,
ак.
пез
ца
яц
мд
та
ра
пе
“
-аюцца і перасёйвацца
,
цца
“яе
,
ся]
[сь
ся
еш
-я
ся,
перасяваць
незак.,
-аю,
-асш, -4е, -аюць ў перасейваць

перасягаць
незак.,
-аю,
-4еш, -4е, аюць
пераейгнуты
перасягнуцьзак., зіў, -нёш,
-п6, -пём, -няцё, -пуць
перасядаць гезак., (пера-

саджвацца)

-4е, -ёюць;

-ёю,

-аеш,

(засядаць

у

горле) -бе
перасядзёць зак., перасядзеў, -дзіш, -дзіць, -дзім,
пераседзіцё, перасядзяць,
часцей гнерасёдзець
пераеядлапы
пераеядайцьзак., -4, -йеш,
-4е, -дюць
пезак.,
перасядлбўвацца
-асцца, -аюцца
перасядлбўваць пезахк., -аю,
-асш, -ас, -аюць

-яюцца

ператамайць незак, -яю,
-ясш, -Яе, -Яюць
ператанцавёць зак. ператапцўю, -ўсш, -ўе, -ўюць

ператанцоўваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ператанпіцца зак., (усім утапіцца) ператбпіцца, ператбпімся, -піцсся, -пяцца;
(перайсці ў вадкі стан)
ператдпіцца, пяцца
ператапіць зак., ператаплю,

ператбніш, -піць, -пім,
,
-піце, “пяць
ператапайцца пезак., -Яецца, -Яюцца, часцей пера,
тбплівацца
ператаплйць .пегак, -яю,
-Ягш, -яе, -Яюць, часцей
ператбиліваць
ператаптаны

ператантаць зак., ператап-

чуў, ператбпчагі, -ча, -чам,
“чаце, -чуць
ператармасіць зак., шператармашў,

ператармосіш,

“сіць, -сім, -сіце, -сяць
ператармбшаны
ператаеавёны і ператасобвапы
ператасаваць зак., ператаеўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
ператасоўванце [цьце] -шші

ператасбўвацца незак., -аецца, -аюцца
ператасбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ператасбўка -бўцы, -бвак
ператаўчія зак., ператаўку,
ператаўчэш,

-ч5,

чом,

-чацё, ператаўкуць; ператоўк, ператаўкла, -лб,-лі;
ператаўчы
ператаўчыся разм. зак. :
ператаўчэцца,
ператаў-

кўцца

ператачыць
зак,
(натачыць) ператачу, перато-

чыш, -чыць, -чым, -чыце,

-чаць; (пагрызці, нарабіць

дзірак) ператдчыць, -чаць

ператваральцік

-ка,

-ху,

-каў
ператварацца незак., -дюся,
“бешся

-ёюцца

[сься],

ператвараць

-ецца,

незак,

-аю,

-4еш, -ёе, -ёюць

ператварыцца зак., пераператвбрышся
тварўся,
[сься],

-рыцца, -рымся,

-рыцеся, -рацца.

ператварыць зак., ператва-

ру, ператвбрыш, -рыць,
“рым, -рыцо, -раць
ператварэнне [пьпе] -пні
ператвбраны
ператканы
ператкёць зак., ператку,
-тчэ,
[чч],
ператчэш
-тчбм, -тчацё, ператкўць;

ператчы [зч]
ператкиўты
ператкиўць зах, гаў, -пёш,
16, -пём, -няцё, -аўць
ператлёлы
ператлёць зак., -бе, -ёюць
псратлумачаны разм.
(ньпе]
ператлумачвапне
разм., -ші
ператлумачвацца разл., незак., -асцца, -аюцца
ператлумачваць разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

ператлумачыць разу., зак.,

-ту, -чыш, -чыць, -чаць

[пьпе]
псратлумачэнце
разм., -пиі
-4е,
ператляваць незак,
-аюць

ператбмлспаець [сьць] -цю
ператбмлсны
ператдика разм., пцы, -пак

пераўзброенасць
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ператоплены

ператбплепы
ператбиліванне [ньпе] -пні
ператбплівацца незак., -аецца, -аюцца і ператапайцца
ператбпліваць кезак., -аю,
-асш,-ае, -аюць і ператапляць
ператбрг гандл., гу
ператорканы

ператбркаць згак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
ператбўчаны
ператбчаны
ператбчванпе [ньце] -нні

ператбчвацца незак., -аецпа, -аюцца
ператбчваць незак., (тачыць), -аю, -аеш, -ае,
-аюць; (грызці, рабіць
дзіркі). -ае, -аюць

ператравіцца зак., -бвіцца,

-авяцца
ператравіць гак., ператраў-віць,
лю, ператравіш,
“вім, -віце, -вяць

ператрактаваць зак., -тую,
“тўеш, -туе, -тўюць

ператрактбўвацца
незак.
-аецца, “аюцца
ператрактбёўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
ператрактбўка -бўцы, -бвак
ператрапёны разм.
ператрапаць разм., зак., ператраплю, ператрэплеш,
-де, -лем, -леце, -люць
ператраеальшчык -ка, -ку,
-каў
ператрасённе [ньне] -нні і
ператрэсванне
ператраеёцца незак., -аецца, -4юцца і ператрэевацца
ператраеёць
незак., -4ю,
“ёеш, -ёе, -4юць і ператрэсваць.
ператраўлённе [ньпе] -пні
ператраўлены
ператраўліванне
[ньне]

-пні
ператраўляцца і ператраўлівацца незак., адпаведна

“яецца, -яюцца; -аецца,
“аюцца
ператраўляць і ператраўліваць

незак.

адпаведна

-йю, -Яешш, -Яе, -Яюць; -аю,
-аеш, -ас, -аюць
ператраўны
ператраціць
зак.,
-ачу,
-ёціш, -аціць, -ацяць
ператрачапы
ператрачвацца незахк., -аецпа, -аюцца
ператрачваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
ператрўджаны
ператрўджваць лезак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

ператрўдзіць

зак,

-джу,

“дзіш, -дзіць, -дзяць

ператрухлёць і ператрухлявесць зак., адпаведна -ёе,
-бюць; -се, -сюць
ператруціць зак. ператру-ціць,
ператрўціш,
чў,
-цім, ціце, -дяць
ператрўчаны
ператрўчваць знезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

ператрушчвацца разм., незак., -асцца, -аюцца
ператрўшчваць разм, незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
ператрушчыць разм., зак.,
-чу, “чыш, -чыць, -чаць
ператрываць зак, -аю, -беш,
-4е, -бюць
ператрывбжаны
ператрывбжыцца зак., -куся, жышся [сься], -жыц-

ца, “кацца
ператрывбжыць зак., -ку,
кыш, -жыць, -жаць
ператрыманы
-4ю,
ператрымёць зак,
-деш,-4е, -ёюць
ператрымка -мцды, -мак
незак,
ператрымлівацца
-аецца, -аюцца
ператрымліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ператрэпіравёны спарт.
ператрэпіравёцца захк., -руюся, -рўешся [сься], -ру-

ецца, -рўюцца

ператрэніраваць зак., -рўю,

“рўеш, -рўе, -рўюць

ператрэнірбўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
ператрэнірбўка -бўцы, -бвак
ператрэпваць

незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
ператрэсванне [пьпе] -нні,

часцей ператраеаённе
ператрэевацца незак., -аец-

да, -аюцца, часцей ператрасацца
ператрэсваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць,

часцей

ператрасаць
ператрэсепы
ператрэсці [сьці] зак., ператрасў,, -сёш, -сё, “сём,
-сяцё, -сўць; ператрбс, ператрэсла, -лі- [сьлі]; ператрасі
ператрэсціся [сьці]
зак.
ператраеўся,
-гёшся
[сься], -сёцца, -сёмся, гся-

цбея, -еўцца; ператрбсся
[сься], ператрэслася, -ліся [сьлі]
ператужыць разлм., зак., ператужў,
ператужыш,
ыць,
-кым,
-жкыце,
экаць
ператузаць зак., -аю, -аеш,

“ае, -аюць

“ператуляцца.

“яюся,

разм.,

гяешся

-Яецца, -Яюцца

зак.,

(сься],

ператупіцца гак.,
піцца, -пяцца

ператў-

ператупіць разх., зак.з пеператупіш,
ратуплю,
“піць, -пім, -піце, -пяць
ператўплены разм.
ператуплайцца разм., незак,
-яецца, -яюцца
пературбацыйны астр.
пературбацыя -ыі [ыйі]
ператушаванне [цьце] -нні

ператушаваны
ператушавёць зак., -шую,
лпўеш, -шўе, -аўюць
ператўшаны

ператушдўвапне [пьцпе] -нні

ператушбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць

-бвак

ператушбўка -бўцы,

ператушыць зак., ператушу, ператўшыпі, -шыць,
ацым, -цыце, -шаць

ператыкённе [ньпе] -нні

ператыкёцца незак., -4ецца,
-аюцца
незак.,
-4ю,
ператыкёць
-деш, -ае, -ёюць

ператынкаваны і ператынкбваны
ператынкаваць зак.,

-кую,

-кўеш, -куе, -кўюць
[ньне]
ператынкбўванне
“нні
ператынкбўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
ператынкбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ператэлеграфаваць
зак.,

“фую, -фўсш, -фуе, -фуюць

ператэлеграфбўваць незак.,

-аю, -аёш, -ае, -аюць

пераўвасаблённе
[ньне]
“нні
пераўвасабляльпасць [сьць]
-цю
пераўвасабляцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца,
-яюцца

пераўвасабляць зак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
пераўвасббіцца захк., «блюся, -бішся [сься], -біцца,
-бяцца

пераўвасёбіць зак, -блю,
-біш, -біць, -бяць
пераўвасбблены
пероўвільгтатибнце
[ньпе]
-пні
пераўвільгатпіцца
зак.,
“піцца, “пяцца
пераўвільгатпіць зак., -пю,
-піш, -піць, -пім, -ніцё,
“няць
пераўвільгатиняцца
незак.,
“яецца, -йюцца
пераўвільгатийць
незак.,
-я19, -Яеш, -яе, -Яюць
пераўвільгбтинепы
пераўзбраённе [пьне] -ппі

пераўзбрбенасць [сьць] -цю

пераўзброспы

559

перахіляцца

нана

пераўзбрбены

пераўзбрбіцца [ойі] зак.,
[сься],
-бішся
-бюся,
-біцца, -бяцца

пераўзбрбіць [ойі] зак., -бю,

-біш, -біць, -бяць

пераўзбрбйвацца
гаюся,

-асшсея

-аецца, -аюцца

незак.,
[сься],

пераўзбрбйваць незак., -аю,

-асш,-ас, -аюць
пераўзбуджнне (пьпе] -ппі
[тк]

пераўладкаванне
[пьне] -нпі

пераўладкаваныі пераўладкбваны [тк]
пераўладкаваць

тк] зак,

“кую, “кўеш, -кўе, -куюць
пераўладкоўвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца
пераўладкбўваць [тк] незак., -аю, -асш, -ае, -аюць
пераўлік -ку
пераўлікавы
пераўступанне [пьне] -нні
пераўступёць незак. -ёю,
-беш, -йе, -ёюць
пераўступіць зак., пераўпераўступіш,
ступлю,
“піць, -цім, -піце, -пяць
пераўступка -пды, -цак
пераўступлены
пераўтваральнік -ка, -ку,
-каў

пераўтваральніца -цы,-ц
пераў тваральпіцкі
пераўтваральны
пераўтварацца незак., -бецца, -ёюцца
пераўтвараць незак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць

пераўтварыцца гак., пераўтворыцца, -рацца
пераўтварыць зак, пераўтвару,

пераўтворыш,

“рыць, -рым, -рыце, -раць
пераўтварэние [ньне] -нні,
-ппяў

пераўтвбраны
пераўчбт (перарэгістрацыя)
-бту, -бце
пераўчбтны
пераўшчыльнены

пераўшчыльціцца зак., пераўшчыльпіцца, -пяцца

пераўшчыльгіць згак., пераўшчыльню, пераўшчыльпіш, -піць, -пім, -ніце,
яць
незак.,
пераўшчыльпяцца
“яецца, -Яюцца
незак.,
пераўшчыльнйць

-яю, -Ясш, -яе, -Яюць
пераўючаны
пераўючванне [пьпе] -ші
пераўючвацца пезак., -аецца, -аюцца
пераўючваць кмезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пераўючыцца зак., -чыцца,
“чацца

псраўючыць зак., -чу, чыш

-чыць, -чаць
перафарбаванне [пе] -цпі
перафарбавапы ў перафарббваны

перафарбавацца зак., -буюся, -бўсшся [сься], -бўецца, -бўюцца

перафарбаваць зак., -бўю,
-бусш, -буе, -бўюць
[зьне]
перафарбоўванне
ліні
незак.,
перафарбоўвацца
гаюся,

-асшся

[сься],

-аецца, -аюцца
перафарббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

перафарббўка, -бўцы
[цьце]
перафарміраванне

-нні, -пняў

перафарміраваны і перафармірбвапы
перафарміравёцца зак. р
ецца, “рўюцца

перафарміраваць зак., -рую,

“рўеш, -руе, -рўюць

перафармірбўвание [пьне]
-нні
перафарміроўвацца кнезак.,
-аецца, -аюцца
кезак.,
перафармірбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перафармірдўка -бўцы
перафасбнены разм.

перахаладзіць зак., перахаладяіў,
перахалбдзіт,
“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

перахалбдааны
перахалбджваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перахапйны і перахватаны
перахапёць зак., -5ю, -аеш,
-4е, -юць і перахватаць
перахапіць зак., перахапліе,
перахбпіш,

-піць,

“цім,

“шце, -пяць і перахваціць
перахапляцца хезак., -Яецца, “яюцца, часцей перахбплівацца
перахаплйць незак., -яю,
г“яеш, -яе, -яюць, часуей
перахбпліваць
перахацёцца зак., перахбчацца; перахацёлася
перахацёць разх., зак., перахачў, перахбчагі, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
перахвалены
перахваліць зак., перахвало, перахвёліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
перахвёльванне [ньне] -нні
перахвальвацца незак., -аецца, -аюцца
перахвальваць незак., -аю,

-гўю, -гуеш, -гуе, -ўюць

“аеш, -ае, -аюць
перахвалявёцца зак., перахватоюся, -юешся [сься],
-бецца, -Оюцца
перахваляваць зак., перахвалю, -Юеш,-юе, -бюць
перахварёць зак., -рэю, -рэеш, -рэе, -рэюць
перахвастаны разм,
перахвастаць разм. зак,
перахвбперахвашчуў,
шчаш, -ча, -чам, -чаце,

перафастрыгбўвацца незак.,

перахват. -ёту, -бце
перахватаны часцей пера-

перафаебніць разл., зак.,
“ню, -ніш, -ніць, -няць
перафасбньвацца разм., не-

зак., -аецца, -аюцца
перафасбньваць разх,, не-аеш, -ае,
-аю,
зак,
-аюць

перафастрыгавёны кравец.

зак.,

перафастрыгавёць

перафастрытбўванне [ньне]
-нні
гаецца, -аюцца

перафастрытбўваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

перафразавённе [ньне] -нні
перафразаваны

перафразавацьзак. і незак,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць

[ньне]
перафразбўвацне
-нні
незак.,
перафразбўвацца
-асцца, -аюцца
перафразбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перафразбўка (перафразабўцы,
словы)
ваныя
-бвак; (дзеянне) “бўцы
перахаваныі перахбваны
зак., -ёюся,
перахавацца
-сшся
-аюцца

[сься],

-аецца,

перахаваць зак., -аю, -беш,
-4е, -аюць
перахадзіць

зак.,

пераха-

джу, перахбдзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіцо, -дзяць

-чуць

хапёны
перахватаць зак., -аю, -аеш,
где, -бюць, часцей пера-

хапаць
перахватвание [ньне] -ипі,
часцей перахдопліванце
перахватваць
-асш, -ае,

незак.,

-аю,

-аюць, часцей

перахбпліваць

перахвётчык [зч] -ка, -ку,
“каў
перахваціць зак., перахвачу, перахваціш, -йціць,
-аціце, “ацяць, часцей перахапіць
перахвачаны часцей перахбплены
перахіліцца зак., перахілюся, перахілішся [сься],
-ліцца, -лімся, -ліцеся,
“ляцца
перахіліць зак., перахілю,
перахіліш,

-ліць,

-лім,

“ліце, -ляць
перахілйцца хезак., -Яюся,

перачасаць
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псрахіляць
АНТ
гясшся

[сься],

-ясцца,
,

“яюцца

-ЯЮ,
незак,
перахілйць
,
-Ясш, -Яе, -Яюць
перахітраваць зак., -рўю,
-русш, -рУе, “рўюць, часцей. перахітрыць

0,
перахітраны
перахітраць і перахітрдўадпаведна
ваць незак,

-4ю, -асш, -4е, -йюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
перахітрыць зак, -рў, -рш,
“рыць, -рым, -рыцё, -раць
і перахітраваць
перахіхіквацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],

-асцца, -аюцца
перахлябіна -не, -н
перахлябісты разл.

перахбваны часцей перахавіцы
перахбд (тунель) -да, -дзе,
-даў; (дзеянне) -ду, -дзе
перахбджаны
перахбджваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перахбдзіць незак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

перахбдпаець [сьць]
перахбдны
перахбпленыі перахвачаны
перахбпліванне [пьпе] -нні
і перахватванне
перахбплівацца
незак.,

перацалавацца зак., -аўюся,
-лусшся [сься], ““дўецца,
,
-пўюцца.
зак, -аўю,
перацалаваць
-лўеш, -аўе, -аўюць
перацаніць разл. зак., по-

рацашо, перацэніш, піць,
“нім, -піце, -пяць, часцей
пераацапіць

перацёрці зак. ператрў,
“рэш, -рэ, -ром, -рацё,
-“рўць; перацёр, перацёрла, -рлі; ператры
перацёрціся зак., поратрэцда, -рўцца; перацёрся, пе-

рацёрлася, -ліся
,
перацёрты
-а4Юю,
незак,
перацінёць
“ёеш, -де, -Дюць
пераціранне [ньне] -нні

перацірацца незак, -йецца,
-ёюцца
-4ю,
кезак.,
пераціраць
-деш, -ёе, -йюць
перацірка разм., -рцы, -рак
пераціеканце [пьпе] -нні
пераціскёцца незак., -а4юся,

-ёешся

[сься],

-ёецца,

“аюцца,
пераціскаць
незак,
-беш, -й4е, -фюць

[сьне], -не, -пуць
пераціхаАць
незак.,

-“аюцца

[сься],

перахбўваць

-аецца,

знезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

перахрысціцца

[сьці] зак.,

перахрышчуся, перахрие”
цішся [сьцісься], -ціцца,
-цімся, -“ціцеся, -цяцца
перахрысціць [сьці] зак.,
перахрышчў,
перахрые-

ціш [сьці],

лице, “цяць

-діць, -цім,

перахриышчаны
перахрыишчваціе
-ипі
перахрышчвацца
-асцца, -аюцца

[пьпе]
пезак.,

перахрышчваць незак., -аю,

гасш, -ас, -аюць
перахўтаць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
перахўтвацца незак., -аецца, -аюцца
перахўтваць

пезак.,

-аю,

гаеш, -ас, -аюць
пёрац пёрцу, пёрды
перацадзіць зак., перацаджу, перацдзіш, -дзіць,

“дзім, -дзіце, -дзяць

перацалавацы

лю, “піш, ліць, -пім, перацерпіцё,
перацярпяць
і перацёрпіш, -піць, -пім,
-піце, -цяць

перацяты
перацёць. разм., зак., ператпу, -пёш, -нё, -пём, -пя-

цё, аўць; перацяў, перацяла, -лб, -лі; ператні
перацячы зак., -цячэЭ, -цякуць; перацёк, перацякла,
-ла, -пі

перачакёнены

перачакёніць

-ае,

-дюць
пераціхнуць гак., -пе, -нуць;
пераціх, -ціхла

перацыраваны
перацыраваць зак.,

“руеш, -рўе, -руюць

-рўю,

перацзджванне [шьпе] -шші

перацэджвацца гезак., -аецца, -аюцца
перацэджваць пезак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
перацэнены

перацэньвацца лезак., -аецца, -аюцца
незак.,

-пю,

перачаканка -нцы
перачаканьванне
-нні

[ньце]

незак.,

перачаканьваць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
перачакаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -4юць

перачалены
перачаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

перачалка -лды
перачальванце [ньне] -ппі
перачальвацца кезак.,

перацырбўвание [пэпе] -ппі
перацырбўвацца
незак.,
-асццда, -аюцца
мерацырбўваць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перацэджаны

перацэпьваць

зак.,

іш, -ніць, -няць

пераціспуты
пераціенуцца зак., -нуся,
-нешся [сьнесься], -пец-

ляпца

-аешся

,
перацяжны
-ёе,
незак.
перацякаць
-аюць
перацярпёць зак., перацяри-

“аецца, -аюцца

пераціепуць зак., -ну, -пеш

пераця-

-кцы [шц]

перачаканьвацца

ца, -нуцца

-пемся,

перацягнеш, -це,
іиў,
“нем, -нсце, -иўць
палігр.
перацяжка [шк]

-ёю,

“аецца, -аюцца і перахац-

перахбпліваць незак., -аю,
“аеш,-ае, -аюць і перахапляць, перахватваць
перахбўванне [ньне] -нні
перахбўвацца хезак., -аюся,

[сься], -иецца,
-пецеся, -иуцца
перацягаўць Зак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
перацяганы
перацягаць зак., -4, -аеш,
-4е, -аюць
перацягванне [пьпе] -ппі
перацягвацца хезак., -аюся, -асшся [сься], -агцца, -аюцца
перацягваць
хезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
перацягнутыі перацягиепы
перацягиўцца зак., перацягиўся,
перацягпешся

ца, -аюцда
перачальваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
перачапёны разл.

-аец-

-аю,

перачапаць разж., зак., -дю,
-деш, -йе, -бюць

перачапіць зак., перачаплю
перачэпіш,
-піць, -піхм,
-піцс, пяць
перачацаяць (усё, многае)
зак.; (перачэпліваць) не-

зак., -яю, -Ясці, -Яе, -яюць
перачарціць зак., перачаршо, перачэрціш,
-ніць,
-пім, -піце, -Пяць
перачарсцвёлы
[сьцьве]
разм.

перачарецвёць
[сьцьве]
разм., -бе, -бюць
перачарціць зак., перачарчу,
перачэрціш,
-ціць,

-цім, -ціце, -цяць

перачаейны і перачэсапы

перачасйцца зак., перачаперачэшашся
шўся,
[сься], -шацца, -шамся,
-шацсся, -шуцца
перачасаць зак., перачашу,
перачэшаш, -ша, -шам,
-шаце, -шуць

перачніца
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пёраачпіца -цы, -ц
перачўць зак., -ўю,
уе, ўюць

зўсш,

перачыстка -тцы [с”ц]
перачысціцца [сьці] разм.,

зак., -чышчуся, -чысцішся
-чысціцца,
[сьцісься],
гяйсцяцца
зак.,
[сьці]
перачысціць
“чышчу, -чысціш

[сьці],

-чисціць, -чысцяць
перачытаны
перачытаць зак., -йю, -аеш,
-4с, -4юць

перачитванне [ньне] -ші
псрачітвацца незахк., -аецца, -аюцца
перачытваць кнезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перачышчаны
перачышчацца незак., -аюся, -йешся [сься], -аецца,
-аюцца
псрачышчаць незак., -ёю,
-4еш, -ёе, -аюць
перачышчінне [ньпе] -нні
перачэпка -пцы
перачэцлены
перачэплівание [цьне] -нпі
перачэплівацца незак., -аецца, -аюцца
перачэпліваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перачзрнены
перачэрпаць зак., -аю, -аеш,

-ас, -аюць
перачзрпваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
перачзрчаны
перачзрчвание [ньне] -нні

перачэрчвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
перачэрчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перачэсаны часцей перачасаны
перачэсванне [ньпе] -нні
перачзевадца незак., -аюся,

-асшея
-аюцца

[сься],

перачэсваць

хезак.,

-аецца,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
перачэска спеў. -ч5сцы
перашалёць разм., зак., -ёю,

-ёеш, -бе, -бюць
перашапиўцца зак., -иўся,
-цёцца,
лібшся [сься],
-пёмся, -няцёся, -пўцца
перашаптаць раз.м., зак., пе-

перашэпчаш,
рашапчў,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
перашаравёны і ператарбваны
перашараваць зак, -рўю,
“руси, руе, -руўюць
незак.,
перашарбўвацца
“аецца, -аюцца
перашароўваць пезак., -аю,

гасшт, -ае, -аюць
перашастани разм.
зак.,
перашастаць разм,
-аю, -асш, -ас, -аюць

псрашчапіціь

перашкаджаць незак., -4ю,
-аеш, -йе, -4юць
перашкаёны
перашкаіць зак., -лід, -ліш,
“ліць, -лім, -ліцё, -ляць

перашкбда -дзе, -д

перашкодаўстойлівасць
[сьць] радыё -цю

перашкодаўстёйлівы радыё
перашкодзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дДзяць

псрапіліфаваны і перашліфбваны

перашліфаваць зак., -фую,
-фўсш, -фуе, -фуюць
незак,
перашліфбоўвацца
-асцца, -аюцца

перашліфбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
перашліфбўка іё перашліфбўванне [ньне] адпаведна -ўцы; -нпі
тэкст.,
перашліхтаваны
цясла.
перашліхтавёць зак, -тўю,
.
-тусш, -туе, тўюць
[ньне]
перашліхтоўвание
-нні
незак.,
перашліхтбўвацца
-аецца, -аюцца
незак.,
перашліхтбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перашліхтбўка -бўцы
перашмаргиўты

перашмаргиўць
-пёш, -нё,

зак,

-пём,

-яў,

-няцё,

-яўць

перашмульвацца разх., незак., -аецца, -аюцца
перашмўльваць разм., негак., -аю, -асш, -ае, -аюць
перашмўляны разм.
перашмуляцца разм.,

-яецца, -яюцца

перашмўляць

разм.,

зак.,

зак.,

-яю, -яеш, -яе, -яюць
перашмытваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
перашмыгиаўць разм., зак.,
-пў, -пёш, -аб, -пём, -няцё, -нўць
перашпнараны разм.
перашнарыць разлм., зак.,

“ру, рыш, -рыць, -раць ў

перашнырыць
перашнураваны
перашнураваць зак., -рую,

“рўс, -рўс, -рўюць

незак,
перашпуроўвацца
-асцца, -аюцца
перашнурбўвацьпезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
перашнурбўка і перашпу-

роўванне [пьпе] адпаведпа -бўцы, -бвак; -цці
перашныпарыцьраз“, зак.,
гру, -рыш, -рыць, -раць
перашнырыць разх., зак.,
“ру, -рыш, -рыць, -раць,
часцей перашпёрыць
лезак.,
перапшаклёўвацца
-асцца, -аюцца

псрашпаклёўваць

кезак.,

-аю, -аёш, -ае, -аюць
перашпакляваныі перашпаклёваны
перацшакляваць гак., -лібю,
-люсш, -люс, -лююць
перашпілены
перашпіліцца зак., перашпіперашпілішся
лося,
[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца
перашшіліць зак., перашпілю, перашпіліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

перашпільванне [пыпе] -нпі
перашпільвацца
незак.,
“аецца, -аюцца
перацшільваць незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
перашпурайцы разл.

перашпураяць разм.

зак,

-по, -ясш, -яе, -Яюць

перашпураўты разм.
перашнурнўць разм, зак,

-яў, -нёш, -нё, -пём, -пяцё, -пуць

перашрубаваны
перашрубаваць зак., -бую,
-буеш, -бўе, -бўюць
[пьне]
перашрубоўванне
-ппі
незак,
перашруббўвацца
-аецца, -аюцца
перашруббўваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пераштурхаць разх., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пераштурхваць разхм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
перашту рхиўць разм., зак.,
“яў, -нёш, -нё, -нём, -пяцё, -аўць
пераштэмиелявёны і пераштэмпялёваны
пераштэмпеляваць зак., -пялюю, -пялюеш, пялюе,
-пялююць

непераштэмпялёўвацца
зак., -аецца. -аюцца
пераштэмпялёўваць незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
перашукёны разм.
зак.,
разм.,
перашукёць
гаю, -йсш, -ае, -4юць
перашукваць разм., пезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
перашуфлёўвацца разм, незак., -асцца, -аюцца
разм.,
перашуфялёўваць

незак,
-аюць

-аю,

-асш,

-ае,

перашуфлявіны разм.
перашуфлявацца разлм., зак.,
-люсцца, -лююцца
перашуфаяваць разм., зак.,
-ліб1ю, -лібсш, -люе, -лібюць
разм.,
перашушўкнуцца
зак., -пуся, ешся (сься],
-лоцца, -пуцца
перашчапіць

шчаплю,

зак.,

пера-

пераітчэпіш,

фараваць
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перашчапляцца

-піць, -пім, -піце, -пяць
незак,
перзашчапляце ца
гяецца, -яюцца, часцей
перашчплівацца

перашчапляйць незак, -Яю,
гЯеш, -яе, -яюць, часцей
перашчпліваць
перашчўпаны
перашчупаць (птушак) зак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перашчыиыкваць хезак., -аю,

гаеш, -ае, -аюць
перашчыкиўць зак.
-ібш, -нё,
аўць

перашчымёць

-нём,
:

-яў,
-няце,
4

-міць,

зах.,

-мяць

перашчыпёны
перашчыпёць гак. перашчыплю, перашчыплеш,
ле, -лем, -леце, -люць ёі

-Аю, -аеш, -ёе, -ёюць
перашчэплены

перашчэпліванне
“нні

перашчэплівацца

-аецца, -аюцца

[ньне]

незак.,

і пера-

шчапляцца
перашчэпліваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць і пера-

,
.
к
а
з
е
н
]
ж
д
к
[
ь
ц
а
ж
д
пераяз

-бю, -Асш, -ае, -аюць
а
п
д
а
а
к
р
й
а
р
е
п
і
к
а
р
я
а
р
е
п
ведна -рка, -рку, -каў;

“рцы, -рак

-ме
персаналіст

-сце

-ста,

персанальна прыся,
персанальны

пергамептны
пергамін спец., -ну, -пе.

персаніфікавацы

пергідрбль 2ім., -лю, -лі

.
аў
“р
перкалйцыя

-му,

філас,

персаналізм

[сьце], -стаў

пергамент -пту, -нце [цьце]

перкалятар

негак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зўюць:

тэг. -ра, -ры,

,
Д
-ыі [ыйі]

персаніфікавацца

незак,

“куецца, -куюцца

персапіфікаваць зак. і неЗак., -кўю, -кўеш, -кўе,
-Еўюць

перкусійны мед.

перкусія -і [ійі]
перкутавапы мед.

,

перкутавацца мед, зак.

і

персапіфікацыя гыі [ыйі]

персеіды [ейі] астр., -даў

незак., -гўецца, -туюцца

пёрсі разм., пёрсяў

зак., -тўю, -тўеш, -тўе,
-тўюць
0,
пёрлавы
перламўтр -ру, -ры і маціца
перламўтравы
перламўтраўка заал. -аў.
цы, -авак
пёрлаўка бат., -ўцы
перлвёйе жыв., тэт. -су,
-се

пёрсік -ка, -ку, -каў

перкутаваць мед., зак. і не-

пёрлінь мар., -ня, -ні

перліт спець, -іту, -іце

персідскі [цк]

пёрсікавы
Пёрсія гіст., Пёрсіі [ілі]

персійнін уст., -на, -не, -наў
персійнка -нцы, -нак

,
перебна -не, -н
перспектыва [сьпе] -ыве,
ляў
[рсьпе]
перспектыўнасць
[сьць] -цю
перспектыўны [сьпе]
персульфат гім., -ату, -аце

шчапаяць

перлітавы і перлітиы

переценепадббны [сьце]

ца, -дюцца

перлбнавы
пёрлы -лаў;
-ла, -ле

-няў
пёрсы гіст., -саў

перашываённе [ньце] -нпі
перашывацца незак., -аецперашываць

незак.,

-аю,

-деш, -ае, -4юць
перашывачны

перашыек
-ыйкаў
псрашіты

-ыйка,

-ыйку,

перашыць зак., -ыю, -ыеш,
-ые, -Бпоць
перашэптвацне [пьне] -нні
перашэптвацца хегак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
перашэптваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перашэпты разм., -таў
пераэкзаменавёны і пераэкзамецбвапы [гз--з выбухн. г]
пераэкзаменавацца [гз--8
выбухн. г] зак., -аўюся,
“нўешся [сься], -нўецца,
-нўюцца
пераэкзамепаваць
[гз--з
выбухн. г]
зак., -аўю,
-яўсш, -нўе, -нўюць
пераэкзаменбўвацца ([гз --з

выбухн. г] незак., -аюся,
“аешся
[сься],
-аецца,
выбухн. г]

незак.,

“аеш, -ае, -аюць

[гз--3
-аю,

перазкзамепбўка [гз -- з выбухн. г] -бўцы, -бвак
пераядацне [пьпе] -пні
пераядаць пезак., -ёю, -4еш,

-4е, -дюць

адз.

перл,

перлюстраваны спец.
перлюстравацца хезак., -ру-

ецца, рўюцца

перлюстраваць зак. ў незак.,

“рўю, -рўеш, -руе, -руюць

перашыўка -ўцы

-аюцца
пераэкзамепбўваць

перлён тэкст., -ну, -пе

перлюстрацыйны
перлюстрацыя -ыі [ыйі]
Перм г., Пёрм'ю

перманёнт разл., -нту, -нце
[ньце]

перманёнтна прысл.
перманёптнаець [сьць] -цю
перманёцтны
пёрмекі
пермутыт 7э2., -ыту, -нце
пермякі уст., -коў
пёрнік -ка, -ку, -каў
пёрпікавы
п'ерб тэатр., м., нескл.
перби -на, -не, -наў
пербипы
перпендыкуляр -ра, -ры,
“раў
перпендыкулярна прысл.
перпендыкулярнасць [сьць]
-цю
перпендыкулярны
перпётуум-мббіле л., нескл.
пере гіст., пёрса, пёрсе
переапаж -жа, -жу, -каў

переапал -лу, -ле
переаналізавапы уст.
'персаналізавацца уст., незак., -зўецца, -зўюцца
персаналізаваць уст., зак, і

пбрецень

[сьце] -ня,

-ні,

Перў зн., нескл.
перуйнец -нца, -нцу, -пцаў
перуёнка -нцы, -нак
Перуанекае цячэнне Перуёпскага цячэння

перуёнскі

перуёнцы-даў
перупбвы

перфакарта -рце, -т і -таў

перфаравальны спец.
перфаравапне [пьпе] -нпі
перфаравёпы і перфарыраваны
перфаравацца незак., пер-

фаруецца, -ўюцца іё пер-

фарыравацца
перфараваць зак. і незак.,
перфарую,
-ўеш,
-ўе,
“ўюць і перфарираваць
перфаратар тэг, -ра, -ры,
“раў

перфаратарны

перфаратаршчык

-ка, -ку,

-каў
перфаратаршчыца -ды, -ц
перфарацыйпы спец.
перфарацыя -ыі [ыйі]

перфарыраванне

(пьне]

“ше
перфарыраванычасуей пер”

фараваны
перфаршравацца
незак.,
перфарыруецца, -уюцца,
часцей перфаравацца

перфарыраваць зак. ё незак., перфарырую, -уеш,
-уе,

-уюць, часцей

фараваць

пер-

перфаетужка
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перыфразоўка

анна

перфастужка

[шк]

-кцы

[шц], з-как
перфёкт грам., -кта, -кце

перфектіяўны
[ньне]
пёрхание

-Ц

разм.,

-нці

пёрхаць -цдю [цьцю]
пёрхаць разлм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

перхларат 2ім., -ату, -аце
перхлорвіпілавы гіх,
пбрхцуць разх., зах,
-пеш, -не, “нуць

-ну,

пёрцавы

пёрцавыя бат., наз.
перцаёд заал., -да,
лдаў

-дзе,
'

пёрці разх., незак., пру,
прэш, прэ, пром, працё,
пруць; пёр, пёрла, пёрлі;
пры
прэшея

,

першаклёісны
першакрасавіцкі:
красавіцкі жарт

перша-

першакрыніца -ды, -д
першакурснік

-ку, -каў

[сьні]

-ка,

першакўрсніца [сьці] -ды,

перца -цы, -цаў і пёрка

пёрціся

першакласнік [сьці]
-ка,
“ку, -каў
першакласніца [сьпі] -цы з

незак,

пруся,

[сься],

прэцца,

-ц

першакўрены
Першамай Першамая, Першамёі [айі]
першамайскі
першанастаўнік

-ка,

-ку,

-каў
першапачаткбва прысл.
першапачаткбваець [сьць]
-цю
першапачаткбвы
першапрастбльны уст.

першапрахбдчык [чч] і пер-

прбмся, працёся, пруцца;

шапрахбдзец,

пёрся, пёрлася,

-ка, -ку, -каў; -дца [цц],

пёрліся;

прыся
перцыпіраваны псіхал.
перцыпіравацца
незак.,
перцыпіруецца, -уюцда
перцыпіраваць

зак.

зак., перцыпірую,
-уе, зуюць

іё

не-

-уеш,

перцэптар біял., -ра, -ры
перцэпцыйны псі2хал.

перцэпцыя -ыі [ыйі]
пёрчаны
пёрчык разл., “ку
пёрчыць гезак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
перш прысл.
першаадкрывальнік
[ткр]
кніжн., -ка, -ку, -каў
першаадкрывальніца [ткр]
“ды, -ц

а

.

першаадкрывальніцтва
[ткр] -ве
першаасибва -бве, -бў
-ку,
першабудаўнік -ка,
-кбў
першабытнаабшчинны
[пшч]

першабитнасць [сьць] -цю
першабытны
першавобраз -за, -зе, -заў

першагатунковы
разм.,
першагбдак

-дка

[тк], -дку, -дкаў

першагбдпік -ка, -ку, -каў
першагодніца -цы, -ц
першадрўк -ку

першадрукаваны

першадрукар -ра, -рў, -роў

пёршае прым., наз.
-мку,
-мка,
першазімак
-мкаў
першакатэтбрнік разх., -ка,
“ку, “каў
разм.,
першакатэгбриіца
“ДЫ, -Ц
першакветныя бат., каз.

першакласнасць ўсьць] -цю
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адпаведна

-дду, -дцаў

першапрычына -не, -н
першараднаець [сьць] -цю
першарадны
першаразраднік спарт, -ка,
-ку, -каў

першаразрёдніца -ды, -д
першаразрадны
'
першарбдзячая мед., прым.,

наз.
.
першарбдны
першарбдства [цтв] -ве
першаевяшчэннік
[сьвя]
[ньні] -ка, -ку, -каў

пёршаснасць [сьць] -цю
пёршаены
першасбртны
першастваральнік -ка, -ку,
-гкаў
першаступённы

першаўзбр -ру, -ры, -раў

першаўзбриы

першаўзыхбджание [ньне]
-нпі
першаўзыхбднпік -ка, -ку,
-каў
першацвёт [цьве] бат., -ёту,
“бце

першацвётны [цьве]
першацвётныя [цьве] бат.,
наз.

першацёл с.-г., -лу, -ле
першацёлка -лцы, -лак

[сьць]
першачаргбваець
-цю
першачаргбвы
першаэлемёпт кніжн., -пта,
-яце [ньце], -нтаў
першаяшчар заал., -ра, -ры,

граў

першы
пёршынец (першае дзіця)
-нца, -нцу, -ндцаў; перан.
-нца, -нцы, -нцаў

першынстваваць
незак.,
-таўтю, -ўсц, -уе, “ўюць

першыпствб -вё
першыпетоўючы дзеепрых. ;
прым.
першыня разх., -ні

першэрби -на, -це, -наў

пёры лміф., паэт., ж., нескл,
перыгёійастр., -ёя, -бі [ейі]
перыгёлій астр., -ія, -іі

[ійі]
перыдатыт мін., -йту, -ыце
перыдзрма бат., -ме
перыёдыка -ыцы
перыёст спец., -ста, -сце
[сьце]

перыкард

і

перыкардый

анат., адпаведна -да, -дзе;

“ыя, -ыі [ыйі]

перыкардыт
хед.,
“ыту,
-ыце
перыкардыйльны лед,
перыкбнавы радыё

перыметр мат., -ра, -ры,
“раў
-ыту,
перыметрыт мед,
-ыце
перыметрычны ма”,
-ыту,
перынефрыт мед.
,
-му,

-ыце
перыпатэтызм філас.,

-ме

перыпатэтык -ка, -ку, -каў
перыпатэтычпы

перыпеті [ыйі] -ый, адз.
перыпетыя, -ыі [ыйі]
перыскапічны

перыскбп тэх., -па, -пе, -паў

'
перыскбпны
перыстакрылка заал., -лцы,
-лак
перыстакрылы
перыстакрылыя заал. наз.
перысталісты
перысталбпасцевы [сьце]
перыстальтыка

фізіял.,

-ыды
перыстальтычны

перыстараздзёльны [зьдзе]
[сьсе]
перыстарассёчаны

перыстаскладёны

пёрысты
псрыстыль аргіт.,, -ля, -лі
перысялёцій астр., -ія, -іі

[ійі
перытаніт мед., -іту, -іце
перыферыйны

перыферычны
перыферыя -ыі [ыйі]
перыфраз і перыфраза літ.,
муз., адпаведна
-заў; -зе, -з

-за, -зе,

перыфразавёнце

[ньне]

літ., -нні

перыфразавацы
перыфразавёць зак.,

-зўю,

-зўепі, -зўе, -зўюць

перыфразбўванте
літ., муз. -нні

перыфразбўвацца

[пьпе]

незак.

-аецца, -аюцца
незак.,
перыфразбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
перыфразбўка -оўды, -бвак
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псрыфрастычны

,

перыфрастычны
пёрыць

пе-

перу,

незак,

ь
ц
а
р
ё
п
,
ь
ц
ы
р
ё
п
,
ш
ры
“ра,

астр.,

перыцнтр

“ры,

.

“раў

]
і
й
ы
[
і
ы
я
ы
ц
а
з
ы
д
я
ы
р
пе
перыядична прысл.

ю
ц
]
ь
ц
ь
с
[
ь
ц
е
а
н
ч
і
д
перыя
,

,

перыядычны

е
ц
ы
,
у
т
ы
,
.
д
е
м
т
ы
т
с
я
ы
р
пе
пбса н., нескл.

1гбса п'ёсе, п'ес
пбсенцасць [сьць] -цю
пёбесннік [нь] -ка, “ку,
,

пёсепціца [ньні] -цы, -ц

пёсенны
пёсенька -пьцы, -пек
пссёта песёце, песёт

песімізм -му, -ме
пссіміст -ста, -сце [сьце],
-стаў

песімістка -тцы [стц], -так
песімістычна прысл.
песімістычнасць [сьць] -цю
песімістычны
пеекаватасць [сьць] -цю
пескавёты

пескаві

Пескадбрекія астравы Пескадбрскіх астравбў
пеекадуўнытэг.
-ла,

заал.,

пеекажыл
-лаў

-ле,

-оўцы,
пескалбўка тэх,
-бвак
пескалібб бат., -бу, -бе
пескамёт

т7эх.,

-ётаў
пескамыйка
-ыек

-ёта,

-ёце,

спец., -ыйцы,

псекарий заал., -ыя, -ыі
[ыйі], -ыяў
пескарыйка заал., -БійцыЫ,
-ыек
псскаструмёнпы т7э2.
пескаструмёншчык-ка, -ку,
“каў
пескаструмёншчыца -цы, -ц
пескаўмацавальны бат.
песпапбше
уст.,
[пьне]
-нші
пёеня [сьня] пбспі, пёсець
песпяпёвец

[сьпя]

пёсціцца [сьці] незак., пе-

і
ц
ь
с
е
п
[
я
с
ш
і
ц
с
ё
п
,
я
с
шчу
сься], пёсціцца, пёсцяц,

ца ё пёставацца

пёсціць

[сьці]

пезак.,

пе-

шчу, пёсціш [сьці], пёс-

перыяд -ду, -дзе, Даў...

-каў

пістыст

уст.

ціць, пёсцяць і пёставаць

петарда -дзе, петард і пе-

,

тардаў

петардавы і петардпы

пстлепадббны
Петраград г. гіст.,

града, Петраградзе
пстраградскі [цк]
псетраграфічны геал,
петраграфія -іі [ійі]
петрадварцёвы

Петра-

ску

петразавбдскі [цк]
Петракрэпасць [сьць]
петралённы гім.

г.,

.

петраліт мін., -іту, -іце
петраялбгія -іі [ійі] геал.
ПетраПетрапаўлаўск г.,
паўлаўска, Петрапцаўлаўску
петрапаўлаўскі
Петрапаўлаўск-Камчацкі г.,

Петрапаёўлаўска- КамчацПетрапаўлаўскукага,
Камчацкім
пётраць разм., зак., -ае,

-аюць
петрбграф геал., -фа,

-фе,

гфаў

Пётрыкаў г.,
Петрыкава,
Т Пётрыкавам, 4/ Пётрыкаве
пётрыкаўскі
Пётрыкаўскі раёп, Пётрыкаўскага раёна

петрыфікацыя геал., мед.,
“ыі [ыйі]
петўнія бат., -і [ійі], -ій
пёты
петымётр
уст., -ра, -ры,

таў.
пстыт палігр. -ыту, -ыцо
петыцыйны

пёсту, Т пбстам, 4] пёсце
[сьце];
ж. ДЛ пёсце

пёўневы
пёўнік -ка, -ку, -каў
пёўнікам разл., прыса.

[сьце], Т пбстай і пбстаю; мл. Р пост і пёстаў
пёставацца хезак., -туюся,

-“туешся [сься], -туецца,
гтуюцца, часцей пёбеціцца

пёставаць незак., -тую, -туеш, -туе, -туюдь, часцей
пёеціць
пёсты разм., -таў

пеетыцыды жім., -даў
пёсцік [сьці] -ка, -ку, -каў

пёсцікава [сьпі]

петыцыя -ыі [ыйі], -ый

пехатбіі і пехатбю прысл.

пехацінец -цца, -пду, -нцаў
пехацінскі
пёцца незак., пяёцца,

пя-

юцца
пець пезак., пя, пяёш,
пяё, пяём, пеяцб, пяюць;
пёйце

пёліў

пецяргбфекі гіст.
печ пбччу, мн. пёчы, пячэй
і пёчаў
Пёчанйга г., Пёчапзе [цьзе]
пёчапгекі [пхск]
печанёгі гіст., -гаў, адз. печанёг, -га, “гу

печапёжскі [шск]

[цц],

[айі], часцей

печай печаі
пякбтка

пбзка -чцы [цц], -чак
печкурины

пбчыва -ве
пёчышча -чы, -ч і -чаў
пешахбд -да, -дзе, -даў
пешахбдны
пёшачны
пёшка -ццы, -шак

пёшкам

і

разм.

пёшкі

прысл., часцей пяшкбм
пёшня пбіцні, пёшань ёі
пбшняў

пёшчанне (ньпе] -нпі
пёшчаны

пёшшу разм., прысл., часцей пяшкбм

пешы
пёрка пёрку, пёрак, часцей
пёрца

пі н., нескл.

піва піве

півавар -ра, -ру, -раў

піваварны
піваварня уст., -рпі, -рань
і -рняў

піваварэнце [ньпе] іё піва-

-ншіў

варства адпаведна

-стве
півбневы
півопевыя бат., паз.
півбия бат., -пі, -ць

пігаліца -цы, -ц
пігмёй -ёя, -ёю, -ёяў
пігмёпт біял., хім,
-нце [пьце]

-иту,

пігмецтаванне [пьие]

пігментацыя

пёўчы

пёла,

гофа, Пецяргофе

-ині

пігментаваць пгезак., Пімептую, -ўсш, -уе, -ўюць

пёўнікі бат., -каў

пеў,

пецярбургекі іхск]
Псцяргбф г., гіст., Пецяр-

пігментаваны
пігментавацца
біял., 2ім.,
.незак., гтуецца, -туўюцца

пстытны

гпёўца, -пёўцу, -пёўцаў

пёста разм., агульн., м.

бурга, Пецярбургу

пёчаны
пёчань -нню, -ней
пбчачка разм., -чцы
-чак

Петрадварэц г., Петрадварца, Петрадварцы
Пстразаводск [цк] г., Петразавбдска, Петразавбд-

Петракрэпасцю
петралагічны геал.

Пецярбург г., гіст., Пецяр-

пей,

біял,

-ыі

[ыйі]
пігмёнтны і пісгмёнтавы
пігмбід [ойі] антр., -да,

-дзе, -даў

піеслапсфрыт лед,
-ату,
нце
піеліт лмед., -іту, -іце
піемія мед., Яі [іці]
тіетызм ккіжи., -му, -ме

пістыст -ста,
-стаў

-сце

[сьце],
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пістэт

піраплазмоз

ана

пістэт кліжсн., -Эту, “бце
піжама -ме, -м
4мны
ма бат., -ме
би разлм., -на, -не, -паў

піжбністы разл.
піжбцетва разу., -ве
Шза г., Пізе
пізёпскі
пік -ка, -ку, -каў
піка піцы, пік
пікавы
пікаддр -ра, “ру, -раў
пікала муз., н., нескл., прым.
неска.
пікаптна прысл.
пікантнасць [сьць] -цю
пікацтны
пікап -ига, -пе, -паў
пікападббны
пікаць разл., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пікё тэкст, н., неска., прым.
нескл; ав. н. нескл.
пікёйны
пігёт -ёта, -бце, -ётаў

пікставённе [ньне] -нні
пігетавацца незак., -туец-

ца, туюцца

пікетаваць незак., пікетўю
-ўсш, -ўе, -ўюць
пікетай; геад., -жу, -кы

пікетажны
пікетажист геад., -ста, -сце
[сьце], -стаў
пікётпыгеад.
пікбтчык [чч] -ка,-ку, -каў
пікётчыца [94] -цы, -ц
пісі пік, адз. піка, піцы

пікіраванне
[ньце]
аев.,
(спрэчка) -нпі
пікіраванне [ньне]
с.-г,
-пні
пікіраваныуст.
пікіравёныс.-г.
..
пікіравацца хезак., пікіруюся, -зусшся [сься], -уецца, зуюцца
пікіравацца с2., незак., пі-

«кірўецца, -“ўюцца
пікіраваць ав., зак. і незак.,
лпікірую, -уёш, “уе, -уюць
пікіравацьс.-г., незак., пікірўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
пікірбвачныс.-г.
пікіроўка с.-г, (спрэчка)
-оўцы
пікіроўшчыкае., разм., -ка,
-ку, -каў

пікіруючы ав., прым.
пікнік антр., уст., -ка, -ку
пікнік -ка, -ку, -коў
пігснічны ант7р.
пікпбметр фіз,
-ра, “ры,
“раў
пікнуць разм., зак., -ну,
-пеш, -пе, -нуць
пікбвы,
пікбўка разм., карт., -оўцы

пікріянавыгім.: пкрыпавая
кіслата
пікта заал., пікце, піктаў
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піктаграма лінгв., -ме, -м
піктаграфічны лінгв.
піктаграфія ні [нц]

півулі кул, -ляў

пікша заал., -цы, -шаў

піла пілё, мн. пілы, піл
пілавальшчык разх., -ка,
-ку, -каў, часцей пільшчык
пілаванне [цьце] ші
пілавапы
пілаваты

пілавацца незак,

пілўец-

ца, -ўюцца

пілаваць

ця

незак.,

пілую,

-гўсш, -ўе, -ўюць
пілавінне [пьце] -пні
пілакарпін фарм., -пу, -пе

пілакарпуе бат., -су, -се
піламатэрыйлы -лаў,

адз.

піламатэрыял, -лу,
піланбе заал., -са, -се, -саў
пілападббны

піларама -ме, піларамшчык -ка, -ку, -каў

пілаё-рыба заал., пілё-рыбе,
піл-рыб
пілатавашне [ньне] ае., -нні
пілатавапы

пілатавёцца незак., пілату-

«ецца, -ўюцца

,

пілатаваць незак., пілатую,
ўеш,

-Уе, “ўюць

пілатаж-жу, кы
пілатаяіны
пілере спец., -са, -се, -саў
пілігрым кніжн.
-ме, -маў

уст., -ма,

пілігрымка -мцы, -мак
пілігрымекі

піліканпе [пьне] разл., -нні
пілікаць разм., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пілікнуць зак., -ну, пеш,
-пе, -нуць
піліпаўка уст., -ўцы
пілка -лцы, -лак
пілбвачныспец.
пілби архіт., -на, -не, гнаў
пілбт -бта, -бце, -бтаў

пілбтка -тцы [цц], -так
пілбўка -ўцы
пілбцкі
піль паляўн.,

выЕл.

пільна прысл.
пільнаванне [пьпе] -пні

пільнавацца незак., піль[сься],
пўіюея, гўешся

Ўсцца, -ўюцца

пільнаваць незак., пільнўю,
“ўеш, -ўе, -ўюць
пільцасць [сьць] -цю
пільны
і
пільня пільпі, пілець
пільняў
пільецёвы [сьцё]
пільсць [сьць] цю
пільчаг абл., -ка, -ку, -коў

пільшчык 8аал., -ка, -ку,
“каў
пільшчык
(рабочы)
-ка,
-ку, -каў ё пілавальшчык

піліля -лі, -ль

пілястра ёі пілястр аргіт.,
адпаведна -ры, -раў; -ра,
-ры, -раў
пі-мездн фіз., пі-мезопа, пімезбпе
пімпімоў, адз. пім, піма,

пімё
Піша р., Піпе
піпагор заал., -ра, -ры, -раў
піцгвін заал., -на, -це, -наў
пінгвінавы
піпгвінападббны
пінгвіцянё
ёі
піцгвіпяий
рознаскл, для абодвух
РДМ -іяпяці, Т -нянём;
мн. -няняты, -няпят, -ця-

пятам, -нянятамі, -іяпятах

піпг-понг, спарт., піпг-понта, піцг-пбнгу

Пінёга р., Піпёзе
піпбжекі [шскі]
пінёткі піпётак, адз. пінбтка, -тцы [ца]
пінжак пінжака, -ку, -коў

піцжачнік разм.,
-каў

-ка, -ку,

пінжаёчны

пінжачбк піпжачка,
-чЕбў

-чку,

пінія бат., -іі [ійі], -ій
Піпск г., Пінска, Пінску

пінскі
Пінскі раён Пінскага раёна
піпта пінде [ньце], пінт с
пінтаў
пінцыроўка ў піццыравённе
адпаведна
[ньне] саб.,
-бўцы; дні
пінцбт -Эта, -зце, -Этаў

пінчэр -ра, -ры, -раў

піпётка -тцы [цц], -так

пірагалавыгім.
пірагалбл 2іх., -лу, пірагбвы
пірагравюра лхаст., -ры, -р
піражкбвая [шк] тпрыл.,
наз.
піражкбвы [шк]
піражбк -жка [шк], -кЕў,
эккбў

піраксён міп., -ну,
піраксіліч 21іх., -ну, -

піраксілішавы
пірамеін [ейі] фарх., -пу,
-пе
піраметалўргія ні [11]

пірамстрычны фіз.
пірамётрыя ўфіг., -ыі [ыйі]

піраміда -дзе, -д
пірамідйльны

пірамідка [тк] -дцы

[ца],

-дак
пірамідны

піраміддон фарм., -пу, -не
піраміпёл фарм., -лу, -ле

-ра,
пірапбметр метэар,
-ры, -раў
піраплёзмазаал., -ме [зьме]
піраплазмбз вет., -зу, -зе
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піраскоп

ў
а
п
е,
-п
а,
-п
,
з.
фі
и
б
к
с
піра

пірат. “ата, -аце, гатаў
піратэхцпік -ка, -ку, -каў
піратбхніка дцы

[сьць]

Пірл-Харбар (бухта). ПірлХарбара, Пірл-Харбары

пірбг пірага, -у, -гоў
пірбга -бзе, -бг

.

пірбжнае наз.

пірбжнпіца -цы, -ц

пірбжны
пірбліз аім., -зу, -з

пірбметр -ра, “ры“раў

пірдп мін, ау,

піре мар., -са, се, -саў.

пірубт -дта, “це, -ётаў
пірыдзіи гім., -пу, -пе
пірыдзіпавы
пірит лін, ляту, -ыце
пірытавыі пірытны мін,

пірыхій літ., -ія, -іі [і]
Пірэй г, Пірэя, -зі [эйі]
пірёйскі
Пірэцёі [ейі] (горы) Пірэ-

пбяў

пірэтрум бат., -му,-

пісёга і разм. пісёг “адпаведна -ёзе, -аг; -га, -ту,

-тбў і пісяг, пісяга
пісака агульк., ДМ -ёку, Т
-бкам; ж. ДМ -ёцы, Т
-ёкай і -бкаю; Р мн. -ак
пісаніна разж., -це

пісанне [ньце] -ші
пісаны

пісар -ра, -ру, “раў

пісарка. разм., -рцы, -рак

пісарекі

пісарства разх., -ве
пісарчук -ка, -кў, -кёў
пісарыха разх., -ысе, -ых

піейцца незак.,, пішуся, пішашся [сься], пішацца,
пішамся, пішацеся, пі-

шуцца

пісёць лезак., пішу, пішаш,
-ша, -шам, -шаце, -шуць
піск піску
1»
У
піскатий разлм., -пі

піскліза прысл. і піеклайва
піекліваець [сьць] -цю
пісклявы
ж.

пісклі, піскляў

-лі;

мн.

пісклява разж., прысл., час-

цей піскліва

піскайк -ка, “КЎ, -коў
і

розпаскл.,

ааў

абл.,
абодвух

піскляпё

для

піфагарэізм

пісьмавбдчы [чч]
пісьманбсец -нбсца,

-ибецу,

-нбсцаў
пісьманбека разм., -носцы,
-абсак
пісьмасартавальны
пісьменна прысл.
пісьмённа прысл.

пісьменнасць [сьць] -Цю
пісьмёнства

і

пісьмённасць [сьць] -цю
пісьмённік [пьні] -ка, -ку,
-каў

пісьмённіца [ньні] -цы, -д

пісьмённіцкі [чьні]
пісьмённіцтва разл., -ве

пісьменны
пісьмёнпы”
часцей
пісьмёнства -ве,
пісьменнасць
пісьмёны -ёц і -паў

пісьмб -мё, мн.
пісемі пісьмаў
пісьмбва прысл.

пісьмы,

пісьмбвы

пісьмбўпік гіст., -ка, -ку,

-гкаў
пісяг і пісяга, адпаведна
-га, -гу, -гаў; пісязе, пісяг, часцей пісага
пісямкб і пісямцб адпавед-

«на-кў, -кбў; -цы, -цбў
пітвб пітвё
піткі разм, прым.
пітны
пітбк разм., пітка, -кў, -коў
пітби -па, -не, слаў
Пітебург “Гдзб] г , Пітсбурга, Пітсбургу

пітебургекі [дзбурхск]
пітўшчы прых., наз.

філас.,

[эйі]

гіст. -му, -ме
піфагарэйскі
піфагарбйства -ве
піфагбраў: піфагбрава
арэма

пісталётны
пістанбўка разм.,
-бвак
піетбль (манета) -ля, глі,
-ляў
т)
ле
та
іс
(п
я
л
б
т
с
і
п
і
ь
бл
ст
пі
уст., адпаведна -ля, -лі,

пітбмпік -ка, -Еу, гкаў

пісклявы разм. часцей пісклівы
ніекляня

цу, -Эйцаў

“ляў; -лі, “ль
пістбин -па, -не, -наў
.
пістбнны
пісуар -ра, -ры, -раў
пісўлька разм., -льцы, -лек
пісцбвыгіст.: пісцовыя кинігі
піечы [шч]
пісьмавбд уст. -да, -дзе,
-даў
пісьмавбдства [цтв] -

пірбяснік -ка, -ку, -каў

разм.,

піўні
піўцб разх., -цы
піфагарбец гіст., -Зйца, -эй-

..
-оўцы,

піркё мед., н., неска.

і

к
а
ш
,
ы
ц
ш
,
.
м
з
а
р
і
і
ш
ў
н
ў
і
п

та
-ё
,
це
гё
,
та
-б
ёт
ал
ст
пі
а,
-Р

“ры, -раў

піеулівы

,

-даў

піўпая прым., наз,

[сьпе], -не, -пуць і піск-

нуць

фіз., -цю
піргеліёметр метэар.

-паў
піўзавбд -да, -дзе,

піскўлька -льцы, -лек
ў
піскўн разм, -па, 16, -нб
піскуха разм., -ўсе, гўх
ш
е
н
с
і
п
,
у
н
с
і
п
,
.
к
а
з
ь
ц
у
н
с
пі

пірафбефарны аім.

пірёцкі
пірацтва -ве
піраэлектрычнасць

піты
пітырыйзіе лмед., -су, -се
,
е
п
,
а
п
,
.
р
т
н
п
а
а
р
т
н
ё
к
пітэ

.
н
м
,
м
ё
а
Т
,
і
ц
й
и
РДМ
Я
н
,
м
а
т
я
н
,
т
Я
н
,
ы
т
й
і
тамі, -пятах
,
ш
с
:
,
у
п
,
к
а
з
ь
ц
у
ц
піск
ць
у
н
с
і
п
й
е
ц
с
а
ч
,
ь
ц
у
п
,
-пе

піратэхнічны
піраў: пірава перамёга

піскля

піянерлагер

тэ-

піфічны
Піфія гіст., Піфіі [181]
піф-паф выкл.
піхённе [цьне] -нпі, час-

,

цей пхённе

піхацца
-дешся

-бюся,
-ёецца,

незак.,
[сься],

“ёюцца, часцей пхаёцца
піхаць незак. -дю, -йеш,
-дс, -фюць, часцей пхаць

разх., зак., “нў,
піхнўць
ліёш, -нё, -пём, “няцё,

сиўць, часцей пхнуць

піхта бат., піхце, піхт іпіх-

таў
піхтавы
піхтавыя бат., наз.
піхтбўпік -ку
піцёйны уст.
Піцер г., разл., уст., Піцера, Піцеры
піцерскі разм., уст.

піцца незак. п'ёцца, п'юцца; піўся, пілася, -лёся,
-ліся

піццё [цьцё] -цці
піцыкйта прысл.,

н.

наз.,

нескл.

піць незак, п'ю, п'еш, п'е,
п'ём, п'яцё, ігюць; піў,
піла, пілб, пілі; пі
пішучы дзеепрым., прых.
пішчалка разхм., -лцы, -лак
пішчаль гіст., -ллю [льлю],

гдей ёі -ляў
пішчанне [ньпе] аші
пішчаць незак., “чў, “ыш,
“пяць, -чыим, -чыцё, -чаць
пішчом прысл.
пішчўха заал., -ўсе, -ўх
пішчык -ка, -ку, -каў

піядэрмія 4і [йі
піяла піялё, лхн.

,
піялы,

піял, піялём і піялы, -л,

-лам

піяпа прыс/., н., нескл.

піяпёр -ра, -ру, -раў
-ыі
піяпераргапізацыя
[ыйі]
піяператрад -да, -дзе, -даў
піянербаза -зс, -з
піянерважатая наз.
піянерважаты наз.
піянсрка -рцы, -рак
піянерлагер -ра, -ры,

“раў

піянерны
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пнланетолаг

анна

піянёбрны уст.
піянёрскі
піянёрства -ве
піянёрыя -ыі [ыйі]
піяніна н., неск.і.
піяпісіма ррыса., н., неска.
пілніст
-стаў

-ста,

[сьце],

-сце

пілиістка -тцы [с7ц], -так

піяністычны
піяпбла -ле, -л

плаванне [пцьне] -нні, -нияў
плаваць незак, -аю, -асш,
-ае, -аюць

плаваючы дзеепрым., прым.

плавень тэх. плёўию, -пі;
заал., -ня, -ні, -пяў
юлавік хін., -ку
7эх.,

незак.,

пладжу,

плодзіш, -дзіць,
-дзіце, “дзяць

-дзім,

пладнік бат., -ка, -ку, -кбў
пладнікбвы
пладбва-агарбднінны
пладбва-ягадны
пнладбвы

пладўха бат., -ўсе, -ўх
плабіше [ньне] уст., -нші

-ка,

ецца, -буюцца; -рўецца,

біял.,

фіз.,

-ме

-па,

-не,

-наў
паазматычны
плазмахімічны

гкаў
плавільны792.

плавільпя т7эх., -льні, -льняў
плавільшчык -ка, -ку, -каў
плавіцца
незак.,
-віцца,
-вяцца
плавіць незак,
плёўлю,
плавіш, -віць, -вяць; плаў
плавбк плаўка, -ку, -кбў,
часцей паплавбк
плагіяклаз мін., -зу, -зе

плазмахімія -іі [ійі]

плазменны

“руюцца
пламбаваць і пламбіраваць
незак., адпаведна пламбую, -ўіеш, -уе, -ўюць;

плазмавы
плазматрби фіз.,

-ку,

ліў, -пб
плакучы
пламбавальны
пламбавапне (ньне] і пламбіраванне [цьце] для абоиламбаваны і пламбіравапцы, пламбірбваны
пламбавацца с пламбіравацца незак., адпаведна -бу-

плазаватыраз.
плазам прысл.
плазіўныліпгв.

[зьме]

плакуц-травё;

двух -нні

плазаватасць [сьць] -цю

плазма

плакеўн разм, -нца, -не,
-ноў
плакеўха разм., гўсе, -ўх
плакўн-трава і плакўн бат.,
адпаведна

плаз тэт., -за, -зе

плавальны

пдавільнік

пладзіць

.

Плаёбшці г., х., нескл.
плаёшціцскі

пійстр -ра, -ры, -раў

плавікбвы лін., 2ім.

г

[зьме]:

“рую, “рўеш, -руе, -руюць
пламбір (марожанае) -рУ,
-ры; (прыстасаванне) -ра,

-ры,-раў
пламбіравальны

плаз-

менпая зварка
плазмбдый біял., -ыю, -ыі
плазмбліз біял., -зу, -зо
плёкальшчык уст., -ка, -ку,
-каў
плаёкальшчыца уст., -цы, -ц

пламбоўка с пламбірбўка
для абодвух -ўцы
пламббўшчык і пламбірбўшчык

для

абодвух -ка,

-ку, -каў
пламббўшчыца ёі шпламбірбўшчыца для абодвух

плакат -дта, -аце, -атаў
плакатна прысл.
плакётнасць [сьць] -цю
плакатны
плакатчык [чч] -ка, -ку,

план -на, -не, -паў
планава прысл.
планава-арганізацыішы

гладавітасць [сьць] -цю ёі
плбднасць
пладавіты
пладавёд с.-г., -да, -дзе, -даў
пладавбдетва [цтв] -ве

-каў
плакатыст ласт., -ста, -сце
[сьце], -стаў

планавёны

пладагбнны хед.

плакаць незак., плёчу, -чаш,
-ча, -чуць
плакётка спец., -тцы [цп],
-так

плагійт -Яту, -яце

плагіятар -ра, -ру, -раў
плагіятарскі
плагіятарства -ве

пладавбдчы [чч]

пладаёднызаал.

пладаяіяя заал., -ла, -ле,
-лаў

паадажзрка заал. -рцы,
-рак
пладазббр с-г., -ру, -ры
пладазмён [зьме] с.-г., -ну,

“не
пладазмённаесць
[сьць]

[зьме]

с.-г., -цю

пладазмённы [зьме] і плодаперамбншы

плакацца незак.,
-чашся

плёчуся,

[сься],

-чацца,

-чуцца

плакіравальня

тэх,

-ні,

і -чаў
пладаягадныс.-г.
пладзіцца хезак.,

плодзіц-

ца, -дзяцца; разм., пладліўся, плбдзішся [сься],
“дзіцца, -дзімся, -дзіцсся,

-дзяцца

планавацца гезак., -аўецца,

-аўюцца
планаваць незак.;
-путю,
“нўеш, -пўе, -нўюць
плёпава-эканамічпы
плапавік -ка, -еў, -коў
планавы

плакіравальшчыца

спец.,

плёпачка -чцы [цц], -чак

“ды, -Ц

плакіраванне

[ньне]

тэх.,

“ші

плакіраваць

с.-г., -чы, -ч

плёнава-фіпанеавы

спеў.,

пладамыйка -иыйды, -мек

[шк]
бат.,
-жак
[сьць] бат.,

планаваець [сьць]

плакіравальшчык
-ка, -ку, -каў

пладалісцік [сьці] бат., -ка,

пладанбиіка
-кцы [шц],
пладандснасць
гг, “цю
нааданбсны
пладасхбвішча

плаёнава-гаспадарчы
планаванне [ньне] -нні

планамёрна прыс.
планамёрнасць [сьць] -цю
плапамёрны

-пяў

плакіраваны
плакіравёцца хезак., “руец-

-ку, -каў

-ЦЫ, -

ца, -руюцца

зак. і

кнезак.,

-рую, -русш, -руе, “рўюць

плакірбвачны
-боўцы,
тэг,
плакірбўка
-бвак
плакірбўшчык-ка, -ку, -каў
плакірбўшчыца -ды, -ц
па4кса разм., агульн., м. Д
гсу, Т -сам, М -се; ж. ДЛ
-сс, Т -сай і -саю; ми, Р
-е ў-саў
плаксіва прысл.
плаксіваець [сьць] -цю
плаксівы

планачны
планерадрбм ае., -ма, -ме,
:
гмаў
планеризм ав., -му, -ме
планерыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
планерыстка “тцы [стц],
-так
плапёт с.-г., -ёта, -ёце, -ётаў
.
планёта -бце, -ёт
плансталёт -бта, -ёце, -ётаў

плапетарны астр: плапе..
тарпыя тумённасці
планетарый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
планстаход -да, -дзе, -даў
плапёбтны

планетбід [ойі] астр., -да,

-дзе, -даў

планетолаг -га, -гу, ггаў

плсапастычны
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планёр ав., -ра, -ры, -раў
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“дзе; планета) -дзе, -Д

-ры,

геад., -ра,

па апімётр
“раў
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а
ы
н
ч
ы
р
т
е
м
і
п
а
л
п
планімётрыя мат., -ыі [ыйі]
ае.,
плапіраванпе [ньце]
-дні
планіравапы
плапіравацца хезак., -руецца, -руюцца
плашраваць

ав.

пезае.,

-рую,-руеш, -руе, -руюць

плапірбвачны,
планірёўка -бўцы, -бвак
плапірбўшчык-ка, -ку, -каў
плапіроўшчыца -цы, -ц
плапісфёра астр., -ры
плтапісфёрны
плёнка -нцы, -нае
плёацкавы
планктби біял., -ну, -

планктбнавы і плацктбнны
плантаж с.-г., -жў, -жы

плаўсастаў -ёву, -бве
плёаўшчык -ка, -ку, -каў

пластунскі

пластіяда біял., -дзе
пластык

ма-

(пластычная

са) -ку: (мастак) -ка, -ку,

-каў

пластыка -ыцы
пластыкёт -ёту, -ёце
пластыкатавы
2гім.,
пластыкацыя

гыі

[ыш].
ластылін -ну, пластылінавы
паёстыр -ру, “ры
пластырны

плацежаздбльнасць

незак.,
пластыфікаваць
-кўю, -кўеш, -нўе, -кўлць
2ім., -ру,
пластыфікатар
гры
пластыфікацыя -ыі (ыйі]
пластычна прысл.
пластичнасць [сьць] -цю
пластычны
пласціна [сьці] -не, -н
бат.,
пласціначні Ісьці]

-ка, -ку, -каў і пласціцнік

плантатар -ра, -ру, -раў

плаптатарскі
плантатарства -ве

пласціністадзюбыя

[сьці]

плапшайба тэх., -бе, -б і
-баў
планшыр лмар., -ра, -ры,

планшэт -Эта, -Эце, -Этаў
граў.

-

а

”

г

планшэтка -тцы [цц], -так
планшэтны
пласіраванне [ньпе] спарт,

-шні

пласіраваны
і , незак,

пласіравёць зак.

-рую, -рўсш,
оць
пласірбўка -бўцы

“руе,

“рУу-

пласкавёрхі

пласкагбр'е -р'і [рйі], -р'яў
пласкагбрны
плаекагруды
пласкагубцы [пц] тэг., -цаў

пласкадбика -пцы, -пак
плаекадбины
плаеказўбцы [пц] -цаў
пласканбеы
плаекатвары
пласт-та, -сцё

[сьце],

“стоў
пластаванне (пьне] -ші
пластавёны
пластавацца незак, плас-

туецца, -ўюцца

пластавёць незак., пластўю,

“ўеш, -ўс, -ўюць

пластавы

пластагамія біял., -і [ійі]
пластанадбблы
пластмаса -асе, -с
пластмасавы
пластрби -ца, -пе, -наў
пласту н вае.

, “на, -пё, -поў

заал., наз.
пласціністажкабравыя [сьці]
заал., наз.

пласціністаець [сьці] [сьць]

цю:
пласцішеты [сьці]

і

-нўю,

незак,

-аўеш,

-яўе, -нўюць

плаётнаець (сьць] -цю
платны
плато п., пескл.
платбпік -ка, -гу, -каў
платфбрма -ме, -м і -маў

плаў: па плёве
плаўбаза -зе, -з
плаўка -аўцы, -авак
плаўкасць
[сьць]

-цю

плаўкі прым.

плаўкі плавак
плаўлённе [пьпе] -пні
плаўлепы
плаўна прысл.
плаўнасць [сьць] -цю
пааўневы

плаўні -няў
плаўнік -ха, -сў, -коў

плацінёт аім., -ату, “ёце
плацінатыпія "фота чі [іш]
плацінатыпны
плацінны
плаціцца незак., плёціцца,
-цядцца

плаціць незак., плачу, пла-цяць

-паў; (драўніна, 36.) -ну,
-пе
платанавы
платанавыя бат., паз.
платацізм -му, -ме
платанічна прысл,
платанічны
платна разм, прысл.

млаўны

плацбльшчык-ка,-ку, -каў
плацёльшчыца -цы, -ц
плаціна -не
плаціна -не, -п
плаціпавёны
плацінавацца гім., тэз., незак., -аўецца, -нуюцца
плацінаваць 2ім., 7э2., зак.

ціш,

пласцінка [сьці] -нцы, -нак
пласціннік [сьціньні] бат.,
-ка, ску, -каў, часцей
пласціначнік
плата -аце
платан (дрэва) -на, -не,

плаўпікбвы

плацежаздбльны
плацёжны
плёцейка гну, -каў

плацінавы

[сьці]

плантацыйны
плантацыя -гыі [ыйі], -ый

[сьць]

гандл., “цю

пластыфікаваны

заал., наз.

плаха пласе, плах
плёхта -хце, плахт ў плахтаў
плёхтавы
плацдйрм [дзд] ваен., -ма,
-мо, -маў
плацёж -цяжў, -цяжыЫ, “цяжоў

пласціцачны [сьці]
пласціпіставўсыя

плантажны

плафбн -па, -по, -паў
плафднны

-цім,

-ціць,

-ціце,

плацкарта

чыг., -рце,

-рт

плац-парад

ваен.

уст.,

і -ртаў
плацкартны
плац-парада,
дзе,

плацпара-

плац-парадаў

плац-парадны

плацце [цьце] -цці, -ццяў

разх.,
[цьце]
пайццевы
спец.
плацэнта анат., бат., -пце

[пьце]

плацэнтарны
плацэнтарныя заал., наз.
плач -чу, -чы

пяйчавы: плёчавыя пёспі
эти.
плачаны
плйшка -шцы, -шак
плашкбўт лмар., -ўта, -ўце,

-ўтаў

слец.,

плашкбўтны
плашч -ча, -чы, -чоў
плашчак -ка, -іў, -кбў
плашчаніца царк., -цы,

-ц

плйшчаны цясл.
плашч-акідка ж. плашчпакідцы [цц], алашч-пакідак
плашчовы
плашч-палёатка

ж. плашч-

палатцы [цц], плашч-палатак
плеаназм (іт., -му, -ме
плеанастычны
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плсбей

плоскасны

ана

плебёй -ёя, -бю, -ёяў
плебёйка -ёйцы, -бек

плсчаві
пнасчанбгія заал., наз.

плсбёйскі
плебёйства -ве
плсбіецыт
паліт,
-ыце
плсбісцытны

пабчкі -чак
плёчы плячэй, плячам, гамі,
-4х; адз. плячо, -чя
плеш плёша, плёшы, плб-гшаў, часцей плех
пабшачны
пабшка -шцы, -шак
млёшчаніцкі
Плёшчаніцыг. п., Плёшча-

“иту,

плебс [пе] гіст., -су, плёвачны
плед -да, -дзе, -даў
плезіязаўр палеант., -ра,

-ры, -раў

піц
плёшына -пе,

плсксіглае -су, плембаза (племянная база)
-зе, -з
племгае (племяннёя гаспадарка) -са, -се, -саў
(племянная
племфёрма
фёрма) -ме, -м

пабмя рознаскл., Р плёмя
і плёмепні, Д плёмю і
плёмеці, Т плёмем і плёбменем, 4/ плёмі і плёмені; зн. плямёны, плямён
і -наў, -пам, -намі, -нах
племянны
пленарны
плёнум -ма, -ме, -маў

пленэр жыв., -ру, -ры
плензрны
пленэрызм -му, -ме

-так
плерёма бат., -ме

плерэзы уст., -заў
плёсенны
плесіметр лмед., -ра, -ры,

“раў

плёспевы [сьне]
плёснець [сьне] незак., -ве,
-еюць
плёсня [сьня]
ллсенявіца [сьпя] мед., -цы
пляцёш,

незахк., пля-цё,

-цём,

плецяцё, плятуць; плёў,
пляла, -ло, -лі; пляці
плёеціея
[сьці],
незак.,
плятўся, пляцёшея [сься], -дёцца, -цёмся, плепцяцёся, плятўцца; плёўся, плялася, -лося, -ліся; пляціся
плетарычны фізіял.
плетбра фізіял., -ры
плбўка -ёўцы, -ёвак
плёўкавы
плёўра анат., -ры

плеўральны
плеўрапнеўманія мед., вет,
зі [і]
плеўрыт лмед., вет., -мту,
гыце

пвлеўріятны ё плеўрытічны
плех плбха, плёху, плёхаў
і плеш, нплёшына
плёцены
пасць (у

[цьцю]

расліна)

плеяда -дзе

плённа прысл.
плёнцаець [сьць] -цю
плённы
плёе -са, -се, -саў
плёскат і плёск адпаведна
-ату, -аце; -ку
плёскацца незак., -аюся,
[сься],

гццю

-аецца,

-аюцца
плёскаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-нецца

зак.,

[сьне], -нудца

плёснуць зак., -сну, -снеш
[сьне], -сне, -спуць
плётка (бізун) -тцы [цц],

-так
плёткі
-так,

[цц]

чуткі)

(ілжывыя
адз.

плётка

-тцы

плёх выкл.

плёханне [ньне] -нці, часцей пліоханне
незак.,
плёхацца
[сься],
-аешея

плісіравацца незак.,

плісі-

плісіраваць

плісі-

руецца, -ўюцца

незак.

рую, -ўсш, -уе, -ўюць

плісіроўка -ўцы
пліска заал., плісцы,
сак

плі-

плітавы

плёнка -пцы, -нак

-аешся

илісіравальны
плісіраванне [ньне] -ииі
плісіраваны і илісірбвацы

плісэ н., нескл., нязм. прым.
пліта -іцб, мн, пліты, пліт

Плеяды астр., Плейд
паёй -ну, -пе
плёначны

плёснуцца

пленэріст -ста, -сце [сьце],
-стаў
пленэрыстка -стцы [стц],

ту,

часуей

плех

паскеігласавы

плёсці [сьці]

-и,

иліе тэкст. уст., плісу, илісе
Пліса г. п. Плісе
плісавы

-аюся,
-аецца,

-аюцца, часцей плібхацца
плёхаць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей паюхаць
плёхнуцца зак., -пуся, -пешся [сься], -пецца, -пуцца,
часцей плохнуцца

паёхнуць зак. -ну, -неш,
пе, -пуць, часцей плюхнуць
плі выкл.

Плімут г., Плімута, Плімуце
плімутрбк с.-г, -ка, -ку,
-каў
плімуцкі
пліптаванне [пьпе] -нпі,
часцей плінтбўка
пліцтавапы
пліцплінтавацца незак,

плітападббны
плітачны і пліткавы
плітка “тцы [цц], -так
плітияк геайл., -ку
плітнякбвы
пліца -іцы, пліц
незак.,
плішчыцца разм.,
-чуся, -чышся
[сься],

-чыцца, -чацца
плішчыць разл., незак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
пліяцэн геал., -ну, -не
плод -да, -дзе, мн. плады,
пладоў
плодаагародніна -не
плодаагарбднінны
плодаагарбдніцтва -ве
мед.,
плодавыганяючы

прым.
плодавыгнённе [ньпе] -нпі
плодагадавальнік -ка, -ку,
-каў
плодаздымальнік -ка, -ку,
-каў
плодакансёрвавы
плоданасіць бат., ссе,

не

Зак., -носіць, пбсяць

плоданашбнне [ньне] -нпі
плодаперамённы спец., часцей пладазмённы
с-г.,
плодаперапрацбўка
“ўцы
плодаперапрацёў чы
плодасушылка і плодасушэльпя адпаведна -лцы,
-лак; -пі, гняў

плодаўтварэнпе [ньне] -нні
плбдзік бат., -ка, -ку, -каў

пабднасць [сьць] -цю, час-

пліштаваць незак., плінтую,
-ўсш, -уе, -ўюць
плінтдўка -ўцыі пліптавап-

цей пладавітасць
пабдны
пабены
пабіцца [ойі] незак, плбіцца, плбяцца
пабіць [ойі]. мезак,, плбію,
плбіш, пабіць, плбяць
пнлбйка плбйцы, плбек
плёйма разм., -ме
плбмба -бе, пломб і -баў
пабмбавы
цабска прысл.

пліптуе -са, -се, -саў
плінтусны

плоскадрукавальны палігр.
плбекаены

тўсцца, -ўюцца

пе

плоекагалдбвы
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плоскаступпёвасць

плоскаступнёвасць

[сьць]

мед., -цю

плоскаступнёвы

плбскасць [сьць] -цю, -цей

плоскашліфавальны
плбскі

,
ы
т
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л
п
.
н
м
,
це
-б
,
та
-б
т
о
пл
платоў
плбтавы

к
а
ч
,
ц]
[ц
ы
ц
ч
а
к
ч
а
т
б
л
п
цц],
плбтка заал, -тцы

,

-так

пляміць

плоў кул., плову,
Плоўдзіва,
г.
Плбўдзіў
Плбўдзіве
плбўпіца -цы, -ц

пліохацца

плытбк -тка, -тку, -ткоў

пліяўкаець [сьць] -цю, час-

цей плывўчаець
пліяўкі
плыўчіиха -ысе, -йх
плыць незак., плыву, -вбш,
-вёб, -вём, -вяцё, вуць;
плыў, плылё, -лб, -лі;
плыві, часцей пайсці
пльзёнскі
Пльзёць г., Пльзёпя, Пльзёні

плювіёграф фіз.,

метэар.,

пловіёметр фіз,

метэар.,

“фа, -фе, -фаў

-ра, -ры, -раў

пабцевы ннізсн., уст.
пабцік -ка, -ку, -каў

плювіяльны лметэар.

пабшча -чы, -чаў
плуг плуга, паўзе, мн. плугі, -гоў

плюгёвец разм.,

«аўца, -аў-

плюгавы разл.
плюгаўка разм.,

зняважал.,

плюгаваець
-цю

плоць плбццю [цьцю]

плугавы
плугар і

плугавік

разм.,

адпаведна гра, -ру, -рёў;
-ка, -ку, -кбў
плугарыць разм., незак.,

“ру, -рыш, -рыдь, -раць

паўжны
плужібк -кка
-ккбў

[сьць]

[шы], -жеў,

паўнжэр 7э2;, -ра, -ры, -раў

паўнжэрны

плутакрёт -ёта, -аце, -атаў
плутакратычны
плутакратыя кніжн., -ыі
[ыйі]
плутапізм -му, -ме
плутаніст геал., -ста, -сце
[сьце], -стаў

плутапічны
плутби геал., -ну, -не; астр.,
Плутбна, -не

плутоніевы ([ійе] гім.
паўтбній гім., -ію, Зі [іц]
плывёц плыўца, -аў, -цбў
плывўн -ну, -нё
плывунёц бат., “наў, -яцыў
заал., -нца, -нцы, -пцбў
плывучасць [сьць]
гёідр.,
“цюі плаыўкаець
плывучы

плывушка бат., -шцы

плыць -пию [шып], “ней і

пу, -ёўцаў

разм.,

-ёўцы, -йвак
пломёж -жа, -жы, жкаў
плібнуць зак., -ну, -неш,

-пе, -пуць
плюр спец. -ру, -ры

плюралізм філас., -му, -ме

плюраліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
плюралістычны
плюрёльны юр.
плюе (у розн. знач.) -се, мн. плюсы,
«аб:
(тэкст.) -су, -се

плюсавальны тэкст.
плюсаванне [ньне] тэкст.,
-нні
плюсавапы
плюсавацца незак., плюсу-

ецца, -ўюцца

плюсаваць незак., плюсую,
“ўеш, “ўе, -ўюць

плюсавы лмат., фіз.
плібска бат., плюсцы

пліосканне
“няні

[пьце]

разм.,

пліюсканбсыя бат., наз.
пліоскат -ату, -аце

чў, плюскбчаш, -ча, -чам,

-чаце, -чуць

плюбскаць разл., незак., -аю,

ляў,
пліясці Ісьці] незак., плыву, -вёш, -вё, -вём, гвяцё,

-асш, -ае, -аюць
плосца анат., -снё [сьпе],
мн. плюспы, -паў

-вўць; плыў, плыла, -лб,

-ну-

-лі; плыві і плыць

плыт -ыта, -ыцё, -ытбў
плытавбд -да, -дзе, -даў
плытаві

плытагён -на, -це, -паў
плытаепўск гідр., -ка, “ку,
“каў
плытаход -да, -дзе, -даў
плытка абл., прысл.

пліткасць [сьць] -цю
пліткі

плятнік -ка, -ку, -цаў
пліитиіцкі

ся,

-нешся

[сьпесься],

“пнецца, -нуцца

плюспуць разл., зак., -ну,
-пеш [сьне], -пе, -нуць

плюсняві сьпя] анат.

плюсбўка (машына) сОўцы,
-бвак; (дзеянне) -бўцы

плосоўшчык -ка, -ку, -каў
плюсбўшчыца -цы, -ц
плюсь разх.,

выкл.

[сься],

-аюся,

-асцца,

гаюцца і нлёхацца

плібхаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і плёхаць
-нуся,
зак,
плібхнуцца
[сься], -пецца,
нешся
“нуцца і плёхнуцца
плбхнуць зак. -ну, -неш,
-не, -нуць і плёхнуць
паюхбта разл. -бце
незак,
плюхцёць разм.,

-ціць, “цяць

плюш тэкст., -шу, -шы
плюшавы
-аўцы,
плюшаўка разм,
-авак
плбшка кул., -шцы, -шак
плютнік бат., -кўу
плюшч бат., -чў, -чы
плюшчавы
плюшчайбат., -4ю, -8і [айі]
плюшчайныя бат., наз.

плюшчаны 7э2.
плюшчападббны
плюшчіыльнік тэз., -ка ] “КУ,
-каў
плюшчыльніца -цы, -цЦ
плюшчыльны
плюшчыцца незак., -чыцца, -чацца

плюшчыць

-чу,

незак.,

“чыш, -чыць, -чаць

плюшчэнне [ньне] -нні

плябан -на, -не, -наў
плябанія 4і [:й1], "й
плябанскі
плябанства -ве
плява -вё, мн. плёвы, плеў
плявёльпіца -цы, -ц

плявёнпе [ньне] -пні
плявацца

-юёшся

знезак., плюся,

[сься],

-юёцца,

-зоёмся, -юяцёся, -ююцца;
пляваўся, плявалася, -ліся; плюйся

плюю,
незак.,
плдвйць
-юбш, -юё, -юём, -юяцё,
4обць; пляваў, плявала,
-лі; плюй

плюскатаць незак., плюска-

пліюсцуцца разх., зак.,

гаешся

кезак.,

-плюхразм., вын.
плбхапне [ньне] разм., -нці
і плёханце

плявбк пляўка, -ку, -коў
плявузгацне [пьпе]
-апі
плявўзгаць разм,

разл,

незак,

-аю, -зеш, -ас, -аюць

плявузгбта разм., -бце

пляга раз.м., -язе
пляж -ка, -кы, жаў
пляны

пляжыць разм., незак., зку,

-ыш, -кыць, -жаць
пляма -ме, -м
плямёпнік [цьпі] -ка,

-ку,

-каў
плямёйніца

[ньні] -цы,

-ц

пляміна разлм., -не, -н
плймістаець [сьць] -цю

плямісты
пяяйміцца
-мяцца

незак.,

-міцца,

пляміць пезак., -млю, -міш,
“міць, “мяць
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плямкасць

покуць

анн

плймкасць

-цю

[сьць]

разм.,

ппеўматранепарт -рту, -рце
ппеўматчык [чч] спец., -ка,

плямкі разм.

паямлешне [ньпе] -нці
пляск разм., -ку

плясканне [ньне] -пні
плясканне
[ньне]
разх.,
-пні
пляскацыразу.
пляската прысл.
пляскатагалбвы
пляскатагрўды
пляскатанбсы
пляскатасць [сьць] -цю
пляскаты
пляскёцца кезак., плёшчац-

а, -чуцца

пляскаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пляскаць незак., пляшчу,
плёшчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць

пляекёач разм.,
-чы, -“чбў

плескача,

пляснуцца разл., зак., -ну-

ся, -вепіся [сьнесься],
“нецца, -нуцца

пайснуць зак.,

-ну,

“пеш

[сьне], -не, -нуць
плясь выкл.
пляткар плеткара, -ру, -роў
пляткёранне [ньне] -нлі
пляткарка -рды, -рак
пляткарскі
пляткарства -ве
пляткарыць
незак.,
-ру,
“рыш, -рыць, -раць
пляц -ца, -цы, мн. -ци, -цоў
пляцёльшчык
спец., -ка,
-ку, -каў
пляцёлыцчыца

пнеўматбраке мед., -су, пиеўматораксны мед.

спеу., -цы,

палцёнце [ньне] “нпі
пляцёпь плятня, -ні, -нёў
пляцёнка -нцы, -пак
пляцбвачны
пляцбўка “бўцы, -бвак

плячб -чы,
мн. плёчы,
плячэй, хм, -чамі, -чах
плячўк плечука, -уў, -коў
плячисты

плйшачка -чцы [цц], -чак
пляшачны
пляшка -ццы, -шак
пляшивасць [сьць] -цю

-ее, “еюць

тэх, -ка,

-ку,

-каў.

пнеўматыка -ыцы
пнеўматычны фіз., тэг.

ппеўмбграф спец., -фа, -фе,

“фаў.

пнеўмёніка -іцы
пиістасць [сьць] -цю
пністы
пиішча. разл., -чы, -ч і -чаў
пиўцца незак., пиўся, ппёшся [сься], ппбцца, ппём-

ся, ппяцёся, шуцца, часцей пяцца
пнуць кезак., пну, пнеш,
пце, ппём, пняцё, ппуць,
часцей пяць

По р., ж., нескл.
пббаку праст., прысл.
пббач прысл., прыназ.

пбблізу

і

пббліз

прысл.,

прыназ.
пббыт -ыту, -ыце
пбвад -да, -дзе, мн. павады,

Ппампёпі

пнампёньскі
писвішча -чы, -ч і -чаў

пнёўе -ўі [уйі]
ппеўмааўтаматыка -ыцы
-ку,

пнеўманічны лед.
тиеўманія хед., -іі [ійі]

гикаў, часцей падсвінак

пбдсвіст [(тсьві] -сту, -сце

[сьце]
пбдекакам
[тск]
разм.,
прысл.
пбделух [тс] абл, -ху, -хаў

пбдступ [тет] -ду, пе,“паў
пбдеціл [тсьці] -лу,
пбдсцілка [тсьці] -лцы, -лак
пбдуст заал. -ста, -сце
сьце], -стаў
пбдыйгіст., -ыя, -ыі [ыйі],

-ыяў
пбдыум
-ме

араіт.,

гіст.,

пбедам прысл.

пбедам: пбедам ёсці [сьці]
пбезд [ст] “да, -дзе [зьдзе],
жн. паязды, -доў
пбены
пбжаг абл., -га, -гу, -гаў
пбжпевы

пбварскі
пбвідну прысл.

пбзех -ху, -хаў
пбзірк-ку, -каў
пбзна прыс.
Пбзнань
г.

пбгалае разж., -су, -се, часцей пагалбска

[ньню]
позпаепёласць

слаў
повар -ра, -ру, -раў

,

пбгаласка -асцы, -асак, час-

дей пагалбска

пбгань разм., -нипю [ньню]

пбгляд -ду, -дзе, -даў

пбграб -ба, -бе, мн. паграбы, -боў
под -да, -дзе
подавы
пбдаўна прысл.
пбдаць гіст., -ццю [цьцю],
-цей
пбдбегам прысл.
пбдбегам: пусціцца подбе-

там
пбдбежкам [шк] прысл.
пбдвязка ]ск] -зцы [ец],
-зак, часцей падвязка
подзвіг [дзьві] -гу, -гаў

-так
пбдкуп [тк] -па, -пе, -паў
пбдла прысл.
пбдласць [сьць] -цю
пбдленькі разм.
пбдастак паля ўк., -тка, -тку

пбдліўныспец.
пбдлы
пбдмазка [ск] -зцы
-зак
пбёдмсека пддмесцы
пбдмсшка -ццы, -пак

-ма,

пбдых -ху, -хаў

пбвад -да, -дзе, мн. пбвады,

гдбў

“тцы

пдодпуск [ти] рыб., -ку
пбдсвінак [тсьві] -пна, -нку,

пбжня -ні
пбза пбзе, поз
пбзва -ве [зьве], -ваў

пбдкалатка [тк] -тцы [цц],

пляшывы
пляшына -пе, -ип
пляшынка -пцы, -нак
Пнампёнь
г.
Пинампёня,

тшеўматбліз геал., -зу, -

пнеўматык

пбдбіўка -іўцы, -івак

пляшиывець кезак.,-ею, -ееш,

ппеўмакбк бакт., -ка,
-каў
пиеўмакбкавыбакт.

“ку, -каў

пёдилетка [ти] абл.,
цц], -так

Побзнапаю

[сьпе]

[сьць] с.-г., -цю

познаспёлы [сьпе]
познацвёт [цьве] -ёту, -ёце
пбзненька
[зьпе]
разм.,
прысл.

пбзні [зьні] і пбзны
пбзыў -ыву, -ыво, -ываў
пбйла -ле
пбйма -ме, -м і -маў
пбйменны

пбйнтэр -ра, -ры, -раў

пбкат -ату, -аце, -атаў
пбкатам прысл.
пбкаўка -аўцы, -авак

пбкацца разм., пезак., -аецца, -аюцца
пбкаць разлм., незак., -ае,
-аюць
пбкер -ра, -ры
пбкерны
пбкі абл., злучн., прыся.
пбклад -да, -дзе, -даў
пбкліч -чу, -чы, -чаў
пбкнуць разм., зак., -не,

-пуць
пбкрыва н. і пбкрыў м., адпаведна -ве; -ыва, -гыве

[сп],

пбдпірка [та] абл., -рды,
“рак
пбдпіе [тп] -су, -се, -саў

пбкрывачны
пбкрык-ку, -каў
пбкрыўка -ыўцы, -ывак
пбкрыўны

нбкуль разм., злучн., прысл.,

часцей пакўль

пбкуць -ццю [цёцю], -цей

попыт
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пблацкі
раён

Полацкага

раёна, Пбл2ацкім раёпе
пблба бат., -бе
.
пблбенны
пбле -лі, мн. палі, палёў
полеахбўны
поліакрылавы іл.
поліамідны
поліаміды гіл., -даў
-ыту,
спец,
поліартрит
ыце

поліартыкулярны анат.
полібазіт мін., -іту, -іце
пбліва -ве
полівалёнтны
полівінілавы 213.

полівіцілацэтат

2ім., -ату,

-аце
полівінілхларыд гілм.,

“ду,

,
ў
а
д
е,
дз
полівінілхларыдны

полівітамінны
полівітаміны -паў
полігамічны
поліганйльны лат.
полігепізм антр., -му, -ме

полігібрияд заал., бат., -да,

.
ў
а
д
е
з
д
полігіція спец., -іі

полісілагізм філас., -му, -ме

полісінтэтыичны лінгв.

пблісны фін.

поліспермія [сьпе] фізіяй.,
бат., -іі [ій]
полістырбл слец., -лу, -ле
полістырблавы
-жа,
палігр,
політыцёаж

-жы, -жаў
політэізм [эйі] кніжн., -му,

-ме

пблаўцыгіст., Даў

Пблацкі

.
.
ец
сп
ы
н
ч
і
м
с
с
і
л
о
н
1
в.
нг
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ц
е
п
с
я
мі
се
полі
[ші]

політэіст [эйі]

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
політэістіячны [эйі]
політэхнізаваны
незак.,
політэхиізавацца
гзўецца, -зўюцца

незак.,
політэхпізаваць
-зўю, -зўсш, -зўе, -зўюць
політэхнізйцыя -ыі [ыйі]
політэхнізм -му, -ме
політэхнічны
поліурия лед., -ні [ыйі]
поліурэтац хім, -пу, -не,
-гпаў
поліурэтанавы
пбліўка -іўцы, -івак
пбліўны
поліфанізм муз., -му, -ме
поліфанічны

поліфанія муз., -іі [ійі]

поліфармальдэгід 2іх., -ду,

-дзе, -даў

поліфтангічны лінгв.
поліхларыд -ду, -дзе, -даў
поліхлорвініл 2ім., -лу, -ле,
-лаў
поліхлорвінілавы
поліхраізм [айі] -му, -ме
поліхраматычны
поліцукріад 2ім., -ду, -дзе,

“даў

поліцэнтризм філас.,

[ійі]

-му,

полігматычны
полілінейны лат.
полімарфізм біял., гім., -му,

-ме
поліэмбрыянія
р]

полімерызавацца
-зуецца, -зўюцца

поліяміэліт лед., -іту, -іце
поліяніт мін., горн., -іту,
“іцо

-ме
полімарфічны
полімерызавапы

незак.,

полімерызатар тэг., -ра, -ры,

.
ў
а
т
полімерызацыя

-ыі

аім.,

[ыйі]
нолімерия гім. -мі

[ыйі]

ноліметалічны геал. "

поліметалы-лаў
поліметрыя літ., -ыі [ый

поліпеўрит мед., гату, -аце

полінеўрытычны лед,
позіплаідыия бат., заал., -мі
[ыйі]
чоліпрапізёбн гім., -гу, -ле
поліпрапілёнавы
солірытмія муз., -іі [ійі]

пдёліе фін, гіст., -са, -се,
«саў

полісемаптчны лінге.

біяа.,

-іі

поліэтылён 2ім., -пу, -пе
поліэтыленавы

полк палка, -кў, -коў

пблка -лцы, -лак
пблудзець полудня,

-дпі,

-дняў
пблуднік абл., -ка, -ку, -каў
нёлчышча -чы, -ч і “чаў
полы

полымепадббны
пбаымны часцей палымяны
полымя -Мі

полымягасіцель спеў. -ля,
-лі, -ляў
пбльдэр спеў., -ра, -ры, -раў

пблюепы

Пбльская Парбдпая Рэспубліка Пбльскай Народнай

Рэспубліцы
пбльскі
Пбльшча Пбльшчы
пбльскасць [сьць] -цю
пбмарака -ацы
пбмач -ччу
пбмеж прысл., прыназ.
пбмесь -ссю (сьсю], -сеіг і
-сяў

пбмвік -ка, -ку, -каў
-чіцца,
пезак.,
пбмніцца

,
-няцца
пбмпіць незак., -шо, -ніш,
-піць, яць

пбмпа -пе, -п і -паў
пбмпавытэг.
пбмеліва [сьлі] прысл.

пбмеліваець [сьлі]
-цю
пбмелівы [сьлі]

пбмста -сце [сьце]
[сьці]
пбмеціцца

[сьць]

незак.

пбмецішся
пбмшчуся,
[сьцісься], -ціцца, -цяцца

пбмеціць

[сьці]

незак.

пбмшчу, пбмеціш [сьці],

сціць, -Цяць

пбнаж -жа, -кы, мн. паназк, -кбў
пбпажы гіст., -жаў
пбначы прысл.
пбні м., нескл.

пбнізу прысл.

пбшча н., нескл.
пбичык -ка, -ку, -каў

поп разм., папа, -пё, -поў
ибпаўзепь заал., -зня [зьпя], -зпі, -зняў
пбпаўзкам [ск] абл., прысл.
пбпед -лу, -ле
попелабетбн 6уд., -пу, -ие
буд.,
попелакалезабетбц
гну, -не
попелажалезабетбнны

попелаўлбўліванне [ньне]
спец., -пні
попелаўлбўнік-ка, -ку, -каў
пбпслішча аб/., -чы, -чі
-чаў
пбпельніца -цы, -ц
пбпельны

пбперак разм., прысл., прыназ.

пбпік памянш., гневаж., -ка,
-ку, -каў
пбпка (папугай) разм., -ку,

-кам, -каў
пбплаў -аву, -аве, ли. па-

плавы, -воў
пбилеч прысл.
пбпліска разх., -лісцы, -лі-

польны

сак
пои-мўзыка
поп-мўзыцы
пбпрадкі [тк] разм., -дак
пбпраўка -ўцы
пбпусту разм., прысл.

иблюе -са, -се, -саў

пдпыт эк., -ыту, -ыце

польдэрны

иблька -льцы, -лек; (стрыжка) -пьцы

пора
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аа

пбра поры, пор
Поразава г. г., Пбразаво
пбразаўскі
пбраты

пбевіст

пбраўтварэнне іпьпо] -пиі
пбрах-ху
пбрка -рцы
пбрканце [пцьпе] разлм., -ипі
пбркацца разх., незак., -аюся, -асшся ўсься], -аецца,

-аюцца

пбркаць разл., незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
порек паляўн., -ку
пбреканне [ньне] паляўн.,

-нпі
пбрскаць паляўн., незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
пбрскнуць лпаляўй., зак.,
спу, -неш, -пце, -пуць
пбрстка разл., прысл.
пбрсткаець [сьць] разм.
-цю
пбрсткі разм.
порт -рта, -рце, мн. парты,
гтбЎ; (тканіна) -рту, -рце

пбрта спец., н., нескл.
Порт-Артур г., Порт-Артўра, Порт-Артўры

порт-артурскі
нескл.

гандл.,

н.,

пбртачкі разм., -чак

пбрткі разм., -так

Порт-Луі г. м., неска.

порт-луіскі
Порт-Мбрсбі г., м., нескл.
порт-мбребійскі
Порт-Нова г., х., нескл.
порт-нбўскі
Порт-о-Прэне
г., Порт-оПрэнса,
Порт-о-Прэнсе
[ньсе]
порт-о0-пронскі
Порт-оф-Спёйй [сьпе] г.
Порт-оф-Спёйпа, Порт-офСпёйне

порт-оф-епёйнскі [сьпе]
Порт-Саід [айі]

г,

Порт-

Саідз, Порт-Саідзе

порт-саідекі ([айіцк]
Портемут г,
Пбртсмута,
Пбртсмуце
пбртемуцкі
пбртэр (піва) -ру, -ры
пбртэрная уст., наз.
пбртэрны
пбруч прыс.
пбручиевы
пбручці -няў, адз. поручаць,
-чня, -чпі

пбручы гіст., царк., -чаў
пбрхаўка бат., -аўцы, -авак
пбрцік аргіт., -ка, -ку, -каў
пбрцыя -ыі [ыйі], -ый
пбршапь -шия, -шпі, -шпяў
пбрішневы
порыстаець [сьць] -цю
пбрыеты
пбеах -ха, -ху, -хаў

“сту,

-сце

[сьце]

пбраўші абл. прысл.

пбрта-франка

[сьві]

пбседам прысл.
ибседам: сядзець пдседам
пбскудзь
разм.,
-ддзю

[дзьдзю]
пбслух -ху, -хаў; гіст., -ха,
-ХУ

пбспасць [сьць] -цю

пбепік [сьці] -ка, -ку, -каў
пбспіца [сьні] -цы, -ц

пбсніцкі [сьпі]
пбепіцтва [сьпі] разм., -ве
ибспічаць
[сьпі]
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пбены
пбспех [сьпе] -ху, -хаў
пбст ваен., паста, на пасту,
мн. пасты, -тбў; царк.
посту, посце [сьце]
постадаптацыя біял., -ыі
[ыйі]
пбстаць -ццю (цьцю], -цей
постінфарктны [тын] мед.

постпазіцыйны грах.
грам,
постпазіцыя

-ыі

[ыі]

постпакёт -бта, -ёце, -ётаў
пбстрах -ху
пбетрыг -гу
пбетуп -пу, постэмбрыяпальны біял.
ибеуд -ду, -дзе
пбеул разм., -лу, -ле, -лаў
пбеуху прыся.
пбецілка [сьці] -лцы, -лак
пот пбту, поце, “н, паты,
патоў
потавыдзллённе [ньне] ёі
потааддзялённе [дзьдзя]
[ньне] фізіял., для абодвух -нпі

пбтайкам прыс.
пбтайкі прысл.
пбтнік -ка, -ку, -каў
пбтиы
пбтым прыса.
пбтырч і пбтарч прысл.
поўдзець пбўдиня, -ні
поўзапне [ньпе] -нпі
пбўзаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пбўпа прысл.
поўнагалбсны лінгв.
поўнагалбсее [сьсе] лінгв.
-ссі
поўнаметражны кіно
пёўпасцю [сьцю] прысл.
лоўпаўладдзе [дзьдзе] -ддзі
ў поўнаўладства
поўнаўладна прысё.
поўнаўладнасць [сьць] -цю
поўпаўлёдны
поўпаўладства [цтв] -ве,
масцей поўпаўладдзе
поўнач -ччу
пбўнік разм., -ка, -ку, -каў
пбўпіцца разл., незак., -піцпа, -няцца
нёўніць разл., пезак., -піць,

яць
пбўны

поў пя -ні
поўсць [сьць]. -цю
поў ха разм., -ўсо
поўху: даць поўху
пбхапкам разм., прысл.
пбхва анат., бат., -ве, -ваў
пбхвенны анат., бат.

пбцемак і пбцемкі адпаведна -мку; -мак і -мкаў
пёцемкам разм., прысл.
пбціск -ку, -каў
пбцягам разм., прысл.
почапка -пды, -пак
почка “чцы [ца], -чак
пбчут: і пбчуту пяма
пбчырк-ку, -каў
пбшапак разм., -пку
пбшапкам разм., прысл.
пбшасны
пбшасць [сьць] -дю, -цей

пбшвырак разл., -рка, -рку,
гркаў
пбшвыркам разм., прысл.
пбшла прысл.
пбшласць [сьць] -цю
пбшліпа -не, -

пбшлінны
пбшлы
пбшта -шце
пбшук -ку, -каў
пбшукава-выратавёльны
пбшукава-развёдвальны

[зьве]
пбшукавец -аўца, -аўцу,
гаўцаў
пбшукавы
пбшум разлм., -му, -ме
пбшчак -ку, -каў
пбяе -са, -се, мн. паясы,
-сёў
ІША [пэпэа] (проціпавётраная абарбна)
ІШХА [пэпэха] (проціпавётраная хімічная абарб-

па) уст.
пра прыназ.
пра... прыстаўка

праамерыкёнскі
прааналізаваны
прааналізаваць зак., -зую,
-зўеш, -зўе, -зуюць
зак.,
праанатаміраваць
-рую, -руеш, -руе, руюць

праарёны

,

,

праарйць гак, -ру, -рэш,

-рЭ, -рбм, -рацб, -рўць

праарфаваны

праарфавацца зак.,

-фуец-

ца, -фуюцца

-фўю,
праарфаваць зак,
-фусш, -фўе, -фуюць

праарфбўванне [цьпе] с.-ппі
праарфбўвацца незак., -аецца, -аюцца
праарфбўваць незак.,

-асш, -ае, -аюць

праасвяшчэнпы

царк.
праасвяшчэнства
царк., «во

-аю,

[сьвя]

[сьвя]

прабраць
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праахкаць

,
ю
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а
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з
а
р
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прайхк

-аеш, -аеё, “аюць
,
]
ы
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ы
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“
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[
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а
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а
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,
-бак
і
а
н
]
е
п
ь
п
[
е
н
п
а
в
а
б
а
р
п
прабавацца незак., -бўецца,
-буюцца і прббавацца,

,
ю
ў
б
д
а
р
п
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
ё
в
а
б
пра
а
б
а
р
п
р
ц
ю
ў
,
е
ў
,
ш
с
ў
0.
ваць
ў
а
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
і
в
а
б
а
пр
[сься],
люся, -авішся
0,
-двіцца, -ёвяцца
ў
а
,
,
.
к
а
з
,
.
м
з
а
р
ь
ц
і
в
а
б
а
пр

лю, -ёвіш, -ёвіць, “авяць
прабадёць. Зак., -йе, -аюць і

прабасці
прабадзёшине

мед.

[пьне]

-ппі
прабадзяцца

зак,
разхм.,
[сься],
-яешся
гяюся,
-Яецца, -Яюцца

прабадны лед.
зак.
прабалёкаць
гаеш, -ае, -аюць

-аю,

прабалансаваць зак., -еўю,
-сўеш, -сўе, -еўем, -сўеце,

-оўюць
прабалбатацца разм., зак.,
“бачуся, прабалббчашеся
[сься],

-чацца,

-чамся,

-чацеся, -чуцца
прабалбатаць разм. зак.,
прабалбачу, прабалббчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
прабаляваць разм., зак.,
-юе,
прабалюю, -юеш,
-ююць

прабамбіць зак., -блю, -біш,
“біць, -бім, -біцё, -бяць
прабанкаваць карт., зак.,
-уую, -нуеш, -кўе, -кўюць
прабанкетаваць зак., -тую,
-туеш, -тўе, -тўем, -тўеце, “тўюць

-цю,

-піш, -піць, -пяЯцЦь

прабаразніць [зьні]
-ціб, прабардзпіш,

зак.,
-ніць,

-пім, -піце, -пяць

прабаранаваны і прабараибваны
прабаранаваць зак., -иўю,
-іўсш, -пўе, -нўюць
незак.,

-аецца, -аюцдца
прабаранобўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прабасіць разхм., зак., прабашў, прабасіт,
-сіць,
“сім, -сіцё, -ейць

прабаставаць
зак., -тўю,
“тўеш, -тўе, -туем, -тўеце,
ую
ць
д
а
;
прабаеці [сьці] зак., -адзё,
“адуць, часцей прабадаць
прабатрачыць

зак.

“чу,

“чыш, -чыць, -чЧым, -чыце. -чаць
праба
аўа
лепыразл,
прабаўляцца

[сься],

незак,
-яю, -ясш, -яе, -Яюць
прабацька-кі, -ку

прабацькаўскі
ю
'
ь]
ьц
[с
ь
ц
с
а
н
ь
л
а
ч
а
б
а
р
п
прабачальны
,
прабачаны

прабачацца незак., -аецца,
,
гаюцца

,
еш
-а
ю,
-4
,
к.
за
не
ь
ц
а
ч
а
б
а
р
п
-4е, -йюць
прабачліваець [сьць] -цю
прабачлівы
прабйчнасць [сьць] -цю
,
прабачны
-ёчу,
гак,
прабачыць

ачыш, -бчыць, -ачаць
ші,
[ньпе]
прабачнне
няў
прабёг -гу, гаў
прабёганы
-аюся,
зак.,
прабёгацца
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца

-асш,

прабёгаць зак., -аю,

-ае, “аюць

прабёглыразм.
прабёгчы [хч] зак., -бягў,
бяжыш, -бяжыць, -бякам, -бежыцё, -бягуўць
праббгчыся [хч] зак., -бя-

гуся, -бяжышся

[сься],

-бяжыцца, -бяжымся, -бежыцёся, -бягуцца

прабедаваць зак., прабядўю,

-ўсш, -ўе, -ўюць

прабсжка [шк] -кцы [шц],
жкак
прабёл -лу, -ле, -лаў

прабёлены

прабёлка -лцы
прабёльванне [ньне] -инні
прабёльвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

прабарабанены
прабарабаніць зак.,

прабаранбўвацца

-ялешся
яюся,
-яецда, -яюцца
прабаўляць разм.,

разхм., незак,

прабёльваць

-аю,

пезак.,

-аеш, -ае, -аюць
прабёльная паз.
прабёльны

прабівальнасць [сьць] -цю

прабіванне [пьне] -пні

прабівацца незак.,
-аюся,
-дешся
[сься], -аецца,
-дюцца
прабівйць незак., -4ю, -аеш,
-4с, -Аюць
прабівачныспец.
прабіраванне [пьпе] спец.,

прабірачны

прабірка -рцы, -рак
прабірны: прабірнае кляймб

прабіршчык спец., -ка, -ку,
-каў

прабіршчыца спец., -цы, -ц
прабітнія разм.
,
прабіты
прабіўка -іўцы, -Івак
А,
прабіўны
прабіцца

зак.,

праб'юся,

-ббёшся [сься], -б'ёцца,
«б'ёмся, -б'яцёся, -б'юцца
прабіццё [цьцё] гцці 0,

прабіць зак., праб'ю, -б'ёш,
-6'6, -б'ём, -б'яцё, -б'юць

праблёма -ме, -м
праблематыка -ыцы
праблематычна прысл.
[сьць]
праблематычнасць
-цю
праблематычны
праблёмнасць [сьць] -цю

праблёмны
прабліскаць зак., -ас, -аюць
прабліскваць незак., -ае,

-аюць
зак.
прабліесиўць
[сьпе], -енўць

праблішчаць зак.,
-шчаць

шчыць,

праблудзіць зак., праблуджў, праблудзіш, -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

праблукаць зак., -ёю, -ёсш,
-де, -аюць
праблытацца разм., зак.,

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцда
прабляяць зак., -ляё, -ляюць
праббіна [ойі] -не, -н
праббі -бя, -бі [ойі], -бяў
праббйка -бйцы, -бек

прабойпік 7э22., -ка, -ку,
-каў
праббйны
праббр -ра, -ры, -раў
праббрка разлм., -рцы, -рак
праббўтаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прабразгатаць і прабразгацёць [з выбухн. г] разм.,
для абодвух празак.,
бразгачуў, прабразгочаш,

-ча, -чам, -чаце, -чуць
прабразгаць [з выбухн. г]

разлм., зак., -аю, -аеш, -ае,

амі
прабіравапы спец.

-аюць
прабрёны разм.

прабіравацца спец., незак.,

прабрахацца разх.,

прабірусцца, -уюцца

прабіраваць спец., кезак.,
прабірую, -уеш, -уе, зуюць
прабіранне

[ньне]

разхм.,

прабірацца хезак.,

-юся,

апі

“ешся

[сься],

“аюцца

-ёецца,

прабіраць разм., незак., -аю,
-асш, -ае, -4юць

-енё

груб.,

зак., -рашўся, прабрэшашся [сься], -пацца, -шам-

ся, -шацеся, -шуцца
прабрахаць зак., прабрэша,
-шуць

прабрацца зак., прабяруся,
прабярэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -руц-

ца
прабраць разм., зак., прабя-

прабрукаваць

ру, прабярэш, 285, -рбМ,
праберацё, прабяруць
прабрукаваць зак. -кую,
-кўсш, -куе, -куюць
прабрываёцца лезак.,

-аец-

ца. -4юцца
прабрываць згак., -4ю, -йсш,

-4е, -4юць
прабрыпкаць

разх.,

зак.,

гаю, -аёш, -ае, -аюць
разм.,
прабрысці [сьцў
зак, прабрыду, -дзёш,

-дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць;

прабрыў, прабрыла, -ло,
-лі
прабріты

-мецца,
прабрыцца зак.,
-ноцца
прабрыць зак., алю, -меш,

ляе, -ыюць

зак.
разм,
прабубпіць
-ню, “піш, піць, -пім, лі
цё, -пяць
прабўджаны
прабуджёцца і прабуджвацца незак., адпаведна -аю-

ся, -Зешся (сься], -аецца,

-аюся, -аешся
юцца;
[сься], -аецца, “аюдца

прабуджаць і прабўджваць
незак,

адпаведна

-ёю,

-аю,
-Яеш, -й4е, -йюць;
-аеш, -ае, -аюць
прабуджэнне [пьпе] -пні

прабудзіцца
джуся,

Праване
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зак. прабупрабудзішся

[сься], -дзіцца,

-дзімся,

“дзіцеся, -дзяцца
прабудзіць зак., прабуджў,
прабудзіш, -дзіць, -дзім,
“дзіце, -дзяць

прабягаць незак., -4ю, -йсш,
-4е, -4юць
прабяліцца зак., прабёліцца, -ляцца
прабяліць зак., прабялід,

прабёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
права -ве, мн. правы, праў
і правоў
праваадносіны юр., праваапартупістычны
правабаіібвы
правабярэжжа

-якы,

зкжаў
правабярэліны
прававёд -да, -дзе, -даў і
правазнавец
прававёрнасць [сьць] дарк.,
-цю
прававёрны
прававік разм., -на, -ну,
-коў
прававы
правагёцца

-дешся

зак.,

[сься],

-аюся,

-ёецца,

-дюцца
правагёаць зак., -аю, -беш,
-4е, -аюць
філас.,
правагегельянец

-нца, -пцу, -нцаў

правадзёйны: правадзёйны
член
праваднік -ка, -ку, -коў
праваднікбвы
правадніца -ЦЫ, -ц
правадні
правадыр “ра, -рў, -роў
правадырка -рцы, -рак
правадырскі
правадырства -ве
праваёваны рагх.
праваёўваць

зак.,

разж.,

прабукеавёць зак. -еўю,
ггўеш, -еўс, -сўем, -еўеце,
-сўюць
прабуксіраваць зак., -рую,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
праважаты разх.

сце, -руюць
прабукебўванне [ньпе] -нні
прабуксбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прабукебўка -бўцы
прабуранытэг.
прабуркаваць зак, -кўю,
“кўеш, -кўе, -кўюць
прабурчаць зак., -чў, “чыш,

праваздбльнаець

“руеш, -рус, -руем, -ру-

чыць, -чам, -чыцё, -чёць
прабурыць т7эх., зак, прабуру, прабўрыш, -рыць,

“рым, рыце, -раць
прабуцвёць [цьве] зак., -ёе,
-бюць
прабывальнік -ка, -ку, -каў
прабывальніца -цы, -ц
прабыванне [пьпе]. гі
прабываць незак., -аю, -ёеш,
-йе, “юць
прабыць
зак.,

прабуду,

“дзеш, -дзе, -дуць
прабягйацца незак., -аюся,
ешся
“аюцца

[сься],

-асцца,

праваждацца

разхм.,

зак.,

правакацыйны

правакацыя -ыі [ыйі], зай
правад -лу, -ле, -лаў

правалаводзіцца разх., зак.,
“даўуся,

-дзішся

[сься],

-дзіцца, -дзяцца
правалавбдзіць разх., зак.,
“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

правалакацца
вацца

ё

разлм.,

правалак-

незак., ад-

паведна -аюся, -асшся
[сься], -йецца, -аюцца;
[сься],
-асшся
-аюся,
-аецца, -аюцца
правалакёць і праваз4кваць
разм.,

незак.,

адпаведна

-бю, -деш, -ас, -4юць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць

правалачіі разх., зак., -аку,
-ачэш, -ачэ, -ачбм, -ачаправалёк,
-акўць;
цё,
правалакла, -лб, -лі
правазачися разм.,
зак.
-акуся, -ачэшся [сься],
гачэцца, -ачомся, -ачацё-

ся, -акўцца
правалачыцца разм., зак.,
правалбчышея
-чўся,
[сься], -чыцца, -чымся,
-чыцеся, -чацца
правалачыць зак., правала-

чу, правалбчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць

правалены

праваліна разм., -ны, -н
праваліцца зак., правалюся,

правалішся [сься], -ліц-

ца, -лімея, -ліцсся, -ляцца
праваліць зак., -лю, праваліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць

правалбчаны разм.

правалтузіцца разм., зак.,
-тўжуся, “тўзішся [сься],

[сьць]

“тўзіцца, -тузяцца
правільванне [ньне] -нні
правальвацца незак., -аюся,

-зіцеся,

гаюцца
незак., -аю,
правальваць
-асш, -ае, -аюць
правальсаваць зак., -сую,

-зяцца
правазіць зак., праважу,
правбзіц, -зіць, -зім, -зіце, -зяць

правалзндацца разм., зак.,
(сься],
-аешся
-аюся,
-аедцца, -аюцца

-аешся
-бюся,
-4ецца, -аюцца

[сься],

спец., -цю
праваздбльны спец.
правазіцца зак., праважў[сься],
ся, правбзішся
-зіцца,

-зімся,

правазпавец

-аўца,

-ёўцу,

-аўцаў, «часцей прававёд
правазнаўства уст., -ве
правазпи,
правакавённе [пьпе] -пні
правакавёапы
правакавацца незак., -кўецца, -кўюцца

правакаваць незак, -кую,
-кўсш, -кўе, -кўюць
правакатар -ра, -ру, -раў
правакатарка разлм., -рцы,

“рак
правакатарскі

правакацыіша прыся.

-аешся

[сься],

-асцца,

-сўеш, -сус, -еўюць

правалдэндаць

разх.,

зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
-ЯЮюся,
зак.,
правалйцца
-яешся

[сься],

-яецца,

-яюцца
правамёрпасць [сьць] -цю
правамёрны
правамбцнаець [сьць] юр.,
-цю
правамбцны юр.
правамбцтва юр. ,
ю
ў
р
,
к
а
З
ь
ц
а
в
а
р
правапд
-руеш, -рўс, -руюць

Правёне

гіст.
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права неалец

,
у
ц
ь
л
,
а
ц
ь
л
ц
е
л
ё
с
н
а
прав
-льцаў,
праванеёлка -пцы, -лак .
і
л
,
ю
л
,
.
а
у
к
ь
л
й
е
п
а
в
а
пр
правапейльцы -паў
правансальны
правансальскі
правапскі
р.
“АКУ
правапарадак

[тк], -дкаў
,
а
к
“
,
.
к
р
і
ю
н
ь
л
а
ш
у
р
а
п
а
в
а
р
п
-ку, -каў
[ньне]
правапарушэнне .

юр., ші, -ппяў
правапіс -су, -се, -саў
правапісны
лравапцаваны спец.
праваппаваць спец. зак.,

“аўю, гияўсш, -нўе, -аўюць
правар тэг., -ру, “ры

-яў,
зак,
праваражиць
-ЖЫцьЬ,
праварбжыш,
зкым, -кыце, зкаць
правёраны

праварвацие [ньне] -нні
праварвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.
праварваць
-аеш, -ае, -аюць
праваркатаць разм. зак.,
-качў, праваркбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
праварбпены разл.
праварбніць разл, зак., -ню,
-піш, -ніць, “няць
праварбньваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
праварбчацца разм., зак.,
-аюся,

[сься],

-аешся

-аецца, -аюцца

праварбчаць

разм.,

зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
праварбчвацца незак., -аецца, -аюцца
праварбчваць инезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
правартавапы
правартаваць зак., правартую, -ўеш, -ўе, -ўюць
праварыпа абл., -пе, -п
праварішны абл.
праварыцца
зак., права-

рыцца, -рацца

правариць зак. правару,
праварыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
праваевядбмаесць

[сьвя]

[сьць] кнізен., -цю
праваскаваныі правдшчапны
праваекавацца зак., “кўецца, -хўюцца ; правацічіцца
праваскавёць зак. праваскую, -ўеш, -ўе, -уюць і
прарашчыць

праваскбўвание [пьпе] -шшпі

праваекбўвацца
гаецца,

правінцыял

-аюдца

вошчвацца
праваскёўваць

незак.,
і

пра.

пезак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
,
вбшчваць

і пра-

праваслаўе і [ўйі]

праваслаўная наз.
праваслаўны прых, наз.

праваеўддзе [дзьдзе] -ддзі
[дзьдзі]
правасўдпы кніжн.
правасхадзіцельства

гіст.,

дыпл, -ве

гравата -ацёб

праваўхіліст

-ста,

гіст,

-сде. [сьце], -стаў
,
правафлапгбвы
правашчыцца зак., правошчыцца, -чацца і праваскавацца

правашчыць зак. шправашчу, правбшчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць і пра-

васкаваць

праваэкстрэмісцкі [сск]

праваяваць зак., праваюю,
-юеш, -108, -0юць
правёданы

правёдаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
правёдванне [ньне] -нпі
-аю,
незак.,
правёдваць
-аеш, -ае, “аюць
правёдзены

праведпа прысл,

праведнасць [сьць] -цю,

праведнік -ка, -ку, -каў
праведніца -цы, -ц
праведцы
правёж гіст, жка, -жы, -жаў
правёзены

правёзці [сьці] зак., правя-

зў, -зёш, -зё, -зём, правезяцё, правязуць; правёз, правёзла, -злі [зьлі];
правязі
правёй прысл.
правёйвание [пьпе] -нні

правёйвацца незак.,
ца, -аюцца
правёйваць
незак,
-аеш, -ае, -аюць

-зец-аю,

правептыліраваны
правентыліраваць зак., правептылірую, -уеш, -уе,
-уюць
правёрапы
праверачны
правербійльны грал.
правёрка -рцы, -рак
правернуты
правёршчык разх., -ка, -ку,
-гкаў і правяральшчык

правёершчыца разм., -ыцы,
-гыц ў правяральшчыца
правёрыцца

“руся,

разм.,

-рышся

“рыцца, -рацца

зак.,

[сься],

правёрыць зак., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
правёе -су, -се, -саў
правёсіць зак., правёшу,
правёсіш, -сіць, -сяць

правселавёць зак., правяслую, -ўсш, -ўе, -ўюць

зак., пра-

правёсці [сьці]

вяду, правядзёш, -дзё,
-дзём, праведзяцё, правядўць; правёў, правяла,
-б, -лі; правядзі
правётраны

правётрыванне [цьне] -нні

правётрывацца пезак., -аюся, -аешся [еься], -аецца,

-аюцца
правётрываць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
зак., -руся,
правётрыцца
-рышея [сься], -рыцца,
-рацца
травётрыць зак., “рУ, “рыш,
-рыць, -раць

правёць паліт., незак. -ёю,
-беш, -ёе, -бюць
правёшаны
незак.,

“асц-

пезак.,
-асш, -ае, -аюць

-аю,

правёшвацца

ца, -аюцца

правёшваць

правёяны
правёяцца
-ёюцца
правёяць

зак.,
зак.,

-ёсцца,

-ёю,

-беш,

-6е, -ёюць
правідла шав., -ле, -лаў
філас.,
правідэнцыялізм
“му, -ме
правідэнцыйльны кніжн,
правізар -ра, -ру, -раў
правізарскі
правізійны
правізіраваць (накіраваць
лінію зроку) зак., -рую,
“руеш, -руе, -руем, “руеце,
“руюць
правізія -іі [ійі]
правізбрны кніжн.
правіла -ле, -л і -лаў
правільна прысл.

правільнасць [сьць] -цю
правільней разм., прысл.
правільцейшы прылі.
правільны
правільны

правільшчык -ка, -ку, -каў
правільшчыца -цы, -ц

правінаваціцца зак., -ачуся, -ацішеся [сься], -аціцца, -Ацяцца ў правініцца
правіпавачвацца
незак.,
-аюся,
-асшся
[сься],
-асцца, -аюцца
,
правініцца
зак.,
-пюся,
“пішся
пяцца,

[сься],
-ціцца,
часцей правіна-

ваціцца
правіннаець [сьць] і раз.
правіцка адпаведна -ці,
-цей; -пцы, -пак і праступак
правінціць [пьці] (прагуляць у вінт) зак., правін-

чу, правіпціш, -ціць, -цім,
-ціце, -цяць
правінцыя гаі [ыйі], -ый
правінцыял уст., -ла, -ле,
-лаў

правінцыялізм
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правінцыялізм уст.,
-меў (дыялектызх)

-му,
-ма,

правінцыяльнасць

-цю

[сьць]

правучвацца хезак., -аюся,

правіццыйльцы
-нні
[пьесе]
правісанне
правісаць незак., -йс, -йюць

правісёць

зак.

правішу,

правісіш, -сіць, -сім, -сі-

цё, -сйць

правіспуць зак., -ие, -пуць;
правіс, правісла, -лі
правітаміны -наў, адз. пра-

вітамін, -цу, -не

правіцель “ля, -лю, -ляў
правіцельніца “цы, -ц

правіцца невак., праўлюся,
правішся [сься], -віцца,
-вяцца
правіць
незак, праўлю,
правіш, -віць, -вяць
правішчаць згак., -чу, “чыш,
“чыць, “чым, -чыцё, -чаць
правіянт уст., -нту, -нце
[пьце]
правійпцкі уст.
правобраз -за, -зе, -заў
правбд (дзеянне) -ду, -дзе
правбджанне [ньне] -нні
правбджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
праводзіны -ін
праводзіцца незак., -дзіцца,
“дзяцца
праводзіць зак., “джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць

праводка [тк] -дды [дцы],
гдак
правбднаець [сьць] -цю
правбдчык [чч] -ка, -ку,

-каў
правоз -зу, -зе, -заў

правозаздбльнасць
-цю
правбзіцца

-зіцца,

-зяцца
правбзіць хезак., правбжу,
-бзіш, -бзіць, -бзім, -бзіце,
-бзяць
правбйкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
правбрванне [пьпе] -пиі

правбрвацца

незак.,

-аец-

незак.,

-аю,

ца, -аюцца
правбрваць

-асш, -ае, -аюць
правбрнаець [сьць] -цю
правбрны
правбхкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
правбшчаныі праваекаваны
правбшчвацца кезак., -аецца, -аюцца
вацца
правбшчваць

-асшся
[сься], -аецца,
гаюцца
правўчваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
правучыцца зак., правучуся, правучышся [сься],

-тыцца, “чымся, -чыцсся,
-чацца
правучыць зак., правучу,
правучыш, “ЧЫЦЬ, -чым,
чыце, -чаць

правушына т7э2., -пе, -п
правы
правіць зак., -ю, -меш,
-ые, -юць
правэнджаны

правзнджвацца незак., -аецца, -аюцца
правэнджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
правэндзіцца [пьдзі]
“дзіцца, -дзяцца

зак.,

правёндзіць
[ньдзі] зак.
“даку, -дзіш, -дзіць, -дзяць
правядзёцне [пьпе] -нні
правязёць зак., правяжў,
правяжаш, -жа, -жам, -жа-

це, -жуць

-аю,
правязваць
пезак.,
-аеш, -ае, -аюць
[сьць]
правялёбпасць
царк., -цю
правялёбны
правялены
правяліцца

зак.,

-ліцца,

-ляцца
правяліць

зак., -лю, -ліш,

-ліць, -лЛЯць

правяльванне [зьне] -нні
[сьць]

незак.,

правуркатаць зак., правур-

-лцы,

уст,

-лак

правулачны разх.
качу, правуркдчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
правўчаны

-ме, -маў
правінцыялка

прагандлявацца

і праваскбў-

незак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць і права-

скоўваць
правўлак разл, -лка, -лку,
-лкаў

ваецца, -ёўваюцца

прагаблёўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прагабляваны ў прагабаёваны
прагабляваць зак., прагаблюю, -осш, -0е, -оюць
прагаварванне [пьпе] -нні

прагаварвацца незак., -аюся, -асшся [сься],

-аец-

ца, -аюцца, часцей прагавбрвацца

прагаварваць

хкезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць,

часцей

прагавбрваць
прагаварыцца згак., прагапрагавбрышся
варўся,

[сься], -рыцца, -рацца

прагаварыць зак., прагава-

ру,

прагавбрыш,

-рыць,

з“рым, -рыце, -раць ў праказаць

прагавіта прысл.
прагавітасць [сьць] -цю
прагавіты
прагавбраны
прагавбрванне [пьле] -нні
прагавбрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца і прагаварвацца
прагавбрваць хнезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць і прагаварваць
прагадёць зак, -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
-аю,
незак.,
прагадваць
-аеш, -ае, -аюць

-ёюся,
прагайдацца зак.,
[сься], -децца,
-аешся
-бюцца і прагойдацца
прагайдаць зак., -4ю, -беш,
-ае, гаюць і прагбйдаць

прагайсёць разх., зак., -йю,
еш, -й4е, -аюць, часцей
прагбйсаць

незак., -аец-

прагал -ду, -ле, глаў, час-

незак., -аю,
правяльваць
-аеш, -ае, -аюць
правйнуць зак., -лу, -неш,
-пе, -пуць
правяральшчык разм., -ка,

прагаладёцца зак., -бюся.
(сься], -йецца,
-бешся

правяльвацца
ца, -аюцца

-ку, -каў, часцей правёршчык
правяральшчыца разм., -цы,
-ц, часцей правёршчыца
правярае [ньпе] -нпі
правярацца пезак., -ёюся,
[сься], -аецца,
-бешся
-аюцца
-8ю,
лезак.,
правяраць
-асш, -8е, -аюць

правяриўць разх., зан., правярдў, правёрнеш, -нпе,
-пем, -пеце, -нуць
правячы
прага празе
Прага г., Празе
прагаблёваны часцей прагабллвапы
прагаблёўванне [льне] -пні

прагаблёўвацца незак., -ёў-

цей прагаліна

-4юцца.
прагаладёць зак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць
прагалак -лка, -лку, -лкаў
прагаласавёны
прагаласаваць зак., прага-

ласўю,. -ўеш, -ўе, -ўюць
прагаласіць зак., прагалапрагалбсіш, -сіць,
шу,

-сім, -сіце, -сяць
разм.,
прагалёкаць

-аю, -аеш, -ае, -аюць

зак.,

прагаліна -пе, -п і прагал
прагаліцца зак., прагдліцца,
,
“ляцца
зак., прагалю,
прагаліць
праголіш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
прагамапіць разм., зак., прапрагамбпіш,
гамап,
-піць, -пім, -ніце, -пяць
прагандляваны
прагандлявацца зак., пра-

праграфіць

А
прагандаяваць
Ц
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прагладжваць незак, -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
прагладзіцца зак., -дзіцца,
-дзяцца
,
ЖУ
-Д
к.
за
ь
іц
дз
ла
аг
пр

гапдлоюся, «ешся [сься], -юецца, -оюцца
прагапдляваць захк., прагайдлюю, -оеш, -юе, -ююцьЬ
)
.
н
о
т
ш
,
з
а
р
п
(
а
ц
ц
й
н
а
г
пра
незак., -яецца, -яюцца
кім-н. )
(за
праганяцца
я
с
ш
с
я
,
я
с
ю
л
,
к.
за
.,
зм
ра
[сься], -яецца, -яюцца
праганйць незак., -яю, -яеш,
Яе, -Яюць
разм. зак»
прагараваць

праглёджаны
праглёдзець (азнаёхіцца; не
заўважыць, недагледзець)

-дзіць,
,
-нні
-аецца,

зак., -джу, -дзіш,
-дзяць
праглынённе [ньпе]
праглыпёцца гезак.,
-бюцца
незак. -4ю,
праглынёць
гАсш, -бе, -ёюць
праглынуты
праглынўць зак., ў, “нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нўць

-Уе,

-ўеш,

прагтарую,
-ўюць

-дзіш, -дзіць, -дзяць

прагарбёць зак., -бю, -ёеш,
,
-ёе, -бюць

прагарваць і прагараць не-

Зак., адпаведна -ае, -аюць;

,
-4е, -бюць
прагарлапёніць і прагарла-

праглытваць

-аеш, -ае, -аюць

віць разл., зак., для абодвух -ню, -ніш, -ніць,

,
праглядальны
праглядённе і праглядванне [пьпе] для абодвух

прагбрнеш, -не, -нем, -не-

зак.,

е
-аю, -аеш,

-нні

праглядёцца і праглядвацца
незак., адпаведна -аецца,

-бе, -ёюць
прагарцаваць зак., прагар-

гаюцца; -аецца, -аюцца

цую, -уеш, -ўе, -ўюць

праглядаць і праглядваць

прагарына -не, -н

незак.,

прагарзлы

прагнбз -зу, -зе, -заў

прагнбзны
прагабетыка спец. -ыцы
прагиўты
прёгнуцца разм., незак,

-аю,

адпаведна

н

-нецца, -пуцца

-нёцца,
зак.,
прагнўцца
аіўцца
прагнуць незак., -ну, -пеш,
,
,
-не, -нуць
прагиўць зак., -иў, -нёш,
-пб, -нём, -няцё, -нуць
,
прагны
прагнявіць зак. прагпяўлю, прагнёвіш, -гіць, -вім,
-віце, -вяць

прагойдацца зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца,

прагляд -ду, -дзе

,
-няць
прагарнўць зак., прагарну,

ь
-аўц
це,
прагартаць

-аю,

незак.

зак., для абодвух прагпіе,
-юць
.
прагнибены

лёцца
прагойдаць

часцей

прагац-

зак., -аю, -аеш,

“ае, -аюць, часцей прагай-

даць
прагойсаць разлм., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і прагайсаць

прагблены
прагбльвацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
прагбльваць незак.,

-юе, -бем, -беце, -ююць

-деш, -ае, -дюць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
праглядзёць, (некаторы час)
зак., -дзў, -дзіш, -дзіць,
гдзім, прагледзіцё, праглядзяць
праглядчык [чч] -ка, -ку,
-каў
праглянуць зак., -не, -нуць
прагматызм філас., -му, -ме

прагбркнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць

прагермаёнскі
прагіб -бу, -бе, -баў, часцей

прагматык -ка, -ку, -каў
прагматіст -ста, -сце ]сь-

зак., -аецца,

прагарёць зак., -рыць, -раць;
разм., -рў, -рыш, грыць,
грым, -рыцё, -раць
прагасціць [сьці] і прагаецявёць [сьця] зак., адпа-

ведна прагашчу, прагбе-

ціш,

-ціць, -цім,

-ціце,

-цяць; прагасцюю, -юеш,

прагаўкаць зак., -ае, -аюць
прагін
прагібанне

[пьпе]

-нлі,

-нняў, часцей прагінанне

прагібацца незак., -4юся,
[сься], -ёецца,
-бешся
-аюпца, часцей прагінацца
прагібаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -бюць, часцей прагі-

наць
прагімназіст уст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
прагімназістка

уст.

-тцы

[цц], -так
прагімпазіл уст. -іі [ійі]

праб -пу, -не, -паў і пра-

гіб

прагіпённе [ньне] -нлі і
нрагібапне
прагінацца незак., -аюся,
-аешся, -ёецца, -бюцца
прагібацца

ёі

прагінаць хезак., -4ю, -4еш,
“йе, -аюць і прагібаць
прагістарычны

прагістбрыя -ыі [ыйі]
прагладжаны

праглёджвацца невак., -аецца, -аюцца

де], -стаў

прагматычнасць [сьць] -цю
прагматійчны
прагна прысл.

прагназіравание

[ньне]

-ппі

прагназіравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

прагназіравацьнезак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
прагназіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
прагиаіць [айі] зак., прагнаю,
прагнбіш
[ойі],
-біць, -бім, -біце, -бяць
прагнаны
прагнастычны

прагнаець [сьць] -цю
прагнатизм -му, -ме
прагнатічны
прагнаць
зак.,
прагапід,
прагбніш, -піць, -пім, -пі-

це, -пяць

прагніваць
-ёюць
прагнілы

незак.,

-8е,

прагніеці [сьці] і прагніць

-аеш, -ае, -аюць
прагбн -ну, -не, -наў

прагбнка спец., -нцы, -нак
прагбнны
прагбнныя гіст., наз.
прагбркласць [сьць] -цю
прагбрклы
прагбрнуты
прагбртвацца

“аюцца
прагбртваць
незак., -аю.
-аеш, -ае, -аюць
праграбанне [ньне] -ині

праграбацца кезак., -аюся,
-асшся

[сься],

-ёіюцца
праграбаць

незак,

-аецца,

-4ю,

-Деш, -4е, -аюць

праграванцие [пьне] -нні

прагравёцца кезак., -Аюся,
-йсшсея
[сься], -ёецца,
-дюцца
праграваць
незак.,
-деш, -4е, -4юць
праграма -ме, -м

праграміраванне

-4Ю,

[ньне]

-ппі
праграміраваць
незак.,
-рую, -руеш, -руе, -руем,
-руеце, -руюць

праграміст -ста, -сце [сьце],

-стаў

праграмістка

-так

-тцы

[ста],

праграмнасць [сьць] -цю”
праграмны
праграфіць зак., праграф-

праграфаёны
лію,
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праграфіш,

-фіць,

-фім, -фіцё, -фяць
праграфлёны
прагрукатаць ў прагрукацёць, прагрукаць разм,
зак., адпаведна прагрукачў, прагрукочаш,
-ча,

-чам, -чацс, -чуць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прагрызёцца незак., -4ецца, -йюцца

прагрызаць

незак.,

-4ю,

-асш, -ае, -аюць
прагризены
прагрызці [сьці] зак., прагрызу, -зёш, -зё, -зём, -зя-

цё. -зуць; прагрыз, прагрызла, -лі
зак.,
прагрызціся
[сьці]

-зёцца, -зўцца

прагрымёць зак., прагрымпрагрыміш,
лю,
-мім, -міцё, -мяць

-міць,

прагрэбены
прагрэбці [пц] зак., праграбу, -бёш, -бё, -бём, -бяцё, -бўць; прагрдб, прагрэбла; праграбі
прагрэе -су, -се
прагрэсіраваць незак., пра-уе,
уеш,
грэсірую,
-уюць
прагрэсіруючы
-ста,
кніжн.,
прагрэсіст
-еце [сьце], -стаў

прагрэсістка

кніжн., -тцы

[стц], -так
прагрэсіўка разм.,

-іўцы,

“вак
прагрэсіўна прысл.

прагрэсіўна-прэміяльны

прагрэсіўнасць [сьць] -цю
прагрэсіўны
прагрэсія -іі [ійі], -й
прагрэты
прагрэў -зву, -Эве
прагрэцца

-бешся
-Зюцца.

прагрэць

зак.,

юся,

[сься],

-ецца,

зак., -эю,

-зеш,

-бе, -бюць

прагугнийвіць і прагугніць
разм,
-Яўлю,

адпаведна
ак.,
-явіць,
-явіш,

-яЯвяць; -ню, -піш, -ніць,
-нім, -піцё, -няць
прагугияўлены разл.
прагугняць разм., зак., -ню,
-піш, піць, -пім, -піцё,
ІЯць

прагудзёць згак., прагуду,
прагудзіш, -дзіць, -дзім,
гдзіцё,

-дзяць,

часцей

прагуеці
прагукаць зак., -аю, -йеш,
-46, -4юць
прагўл -лу, -ле, -лаў
прагулачны
прагулка -лцы, -лак і прагуляпка
прагульванне [пьпе] -нпі
прагульвацца незак., -аю-

прадзерці

ся, -аешся [сься], -асдца,

гаюцца
прагуўльваць кгезак.,
-аеш, -ае, -аюць
прагульны

-аю,

прагультайцічаць зак., -аю,

-гасш, -ае, -аюць
прагўлыцчык-ка, -ку, -каў
прагўльшчыца -цы, -ц
прагулянка разм., -нцы,
-цак, часцей прагўлка
прагуляны
захк.,
прагуляцца
[сься],
-Яясцся

-Яюся,
-яецца,

-яюцца

прагуляць зак., -яю, -Яеш,
-яе, -яюць
прагумавйіны

прадйацца

зак.,

прадамеся,

прадасіся, прадасца, прапрадасцёся
дадзімся,
[сьце], прададуцца; прадаўся, прадалася, -лдся,
-ліся

прадёць зак., прадём, пра-

дасі,

[сьць],

прадасць

прададзім, прадасцё [сьце], прададуць; прадаў,
прадала, -лб, -лі
прадбачанне [ньне] -нні,
-нпяў

прадбачаны

прадбйчвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

прадбачваць

гаю,

пгезак.,

прагумавацца зак., “зўецца,

-аеш, -ае, -аюць
прадбачліва прысл.

-мўюцца
-мўю,
зак,
прагумаваць
аіўеш, зіўе, -мўюць

прадбачлівасць [сьць] -цю

прадбачлівы

прагумбўвацца незак., -аец-

прадбачыць зак., -чу, -чыш,

прагумбўванне [ньне] -нні

ца, -аюцца
прагумбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прагусці [сьці]

зак. пра-

гудў, -дзбш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўцьў прагўў,
прагула, -ло, -лі ё прагудзёць

прагўтарыць

разм.,

зак.

ь
-ру, -рыш, -рыць, -рац
ыць,

-ч
зак.,
прагучаць
-чаць
прагўшкацца зак. -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
прагўшкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
прагиркаць (пра сабаку)
зак., -ае, -аюць
прад прынаг., часцей пёрад

прадавацца незак., прадаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюц-

па
прадаваць незак., прадаю,
-абш, -аб, -аём, -аяцё,
-аюць

авёц
адбў
пр-ц

прадаўцё,

-цу,

прадйдзены

прадажнасць [сьць] -цю

прадёжінік -ка, -ку, -каў
прадажніца -цы, -ц

прадажніцкі”
прадйжніцтва -ве
прадажны

прадаўгаватаець [сьць] -цю
прадаўгаваты
-ка, -хку,
прадаўжальнік
-каў
прадаўжальпіца -цы, -ц

прадаўжацца

пезак., -аец-

ца, юцца
незак,
прадаўжаць
-аеш, -ае, -4юць

-аю,

прадаўжэнне [пьпе] -ипі
прадаўшчик -ка, -ку, -коў
прадаўшчыца -цы, -ц

прадбачыцца зак., -чыцца,

-чацца

-чыць, -чаць

прадвадзіцель уст., -ля, -лю,
т,

:

прадвадзіцельскі уст.
прадвадзіцельства уст., -ве
прадвёене [сьне] -ні
прадвёснік [сьпі] -ка, -ку,
-гкаў
“ляў

прадвёсніца [сьні] -цы, -ц
прадвёсце [сьце] -ці, -цяў

прадвёшчаны
прадвызначанасць

[сьць]

-цю

прадвизначаны
прадвызначацца

незак.,

-аецца, -аюцца
прадвызначаць незак., -дю,
-4еш, -ае, “ёюць
прадвызначыцца зак., -“чыцца, -чацца

-чу,

зак.,

прадвызначыць

чыш, -чыць, -чаць
[ньпе]
прадвызначэнне

-яні, -нняў
уст»
[сьці]
прадвясціць
зак., прадвяшчў, прадвбеціш [сьці], -ціць, -цім,

-ціце, -цяць

прадвяшчаённе [ньце] уст.,
,
-нні, нняў

прадвяшчацца незак., -децца, -4юцца
прадвяшчаць незак., -819,
гаеш, -4е, -бюць

ц.
прадгісторыя ыі Тыш]
прадгбр'е -рі [рйі, часцей
перадгбр'е
прадкгаць разм., зак., -ёю,
гАсш, -4е, -йюць

прадзед прадзеда,
дзе, прадзедаў

,

прадзе-

,
прадзедаўскі
прадзёнпе [пьпе] -нпі

прадзены

,

прадзёрці зак, прадзяру,
“рэш, -рэ, -рбм, прадзерацё, прадзяруць; прадзёр,

прадзёрла,

-лі,

часцей
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прадзерціся

прадраёць
прадзёрціся

прадзя-

зак.,

руся, -рэшся [сься], -рэц,
я
с
ё
ц
а
р
е
з
д
а
р
п
,
я
с
м
о
р
ца, а
р
п
й
е
ц
с
а
,
ч
а
ц
ц
у
р
я
з
д
а
р
п

,
драцца
ы
н
а
р
д
а
р
п
й
е
ц
с
а
ы
ч
т
р
ё
з
прад

а
р
п
й
е
ц
с
а
ч
ы
н
а
б
ў
ё
з
д
пра
,
дзяўбаны
прадзёўбвание [ньце] -нні

прадзёўбвацца незак., -аецца, аюцца

прадзёўбваць незак.
гаеш, -ае, “аюць
:
прадзіва -ве
прадзільна-круцільны

гаю,

прадзільнасць: [сьць] -цю

прадзільна-ткацкі
прадзільны

.

,

прадзільня уст., -ні, -няў
прадзільшчык гка, -ку, -каў

прадзільшчыца -цы, -ц
прадзімальны
прадзіманне [ньпе] -нні

прадзімацца незак., -4ецца,

“аюцца
незак.
прадзімаць
-ёеш, -ёе, -аюць
прадзімны тэг.
прадзіравіцца

-дю,

зак., -віцца,

-вяцца
прадзіравіць

зак., -аўлю,
-авіш, -ёвіць, -йвім, -авіце, -4вяць

прадзірённе [ньне] -нні
прадзіраўлены
прадзіраўліванне

незак.,

-аецца, -аюцца

прадзіраўліваць незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
прадзірацца незак., -ёюся,
[сься],

прадзіраць

-аецца,

незак.,

-аеш, -йе, -ёюць
прадзьмуўты
прадзьмухаць
зак.,

-аеш, -ае, -аюць

-ёю,
-аю,

прадзьмухваннпе [пьне] -нцпі
прадзьмўхваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прадзьмуўхнуць
зак., -нпу,
-неш, -не, -пуць
прадзьмуць зак., -мў, -мёш,
-мё, -мём, -мяцё, -муць
прадзяжўрыць

зак.,

прадказальнік [тк] -ка, -ку,
-каў
прадказёльніца [тк] -цы, -ц
(цьпе]
прадказание [тк]
жші, зняў
прадказаны [тк]
прадказаць [тк] гак., прадкажў, прадкажаш, -жа,
жзкам, -жаце, -жуць
прадказваше [тк] [ньпе]
“нні, «няў
прадказвацца [тк] незак.,
-аецца, -аюцца
[тк] незак.,
прадказваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць

прадаўбаны разм.

прадлўбаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прадмаг (прадуктбвы мага.

зін) -га, -гу, -таў

прадмёсце [сьце] -ці, -цяў
прадмёт -ёта, -ёце, -бтаў
прадмётна прысл.
прадмётнаець [сьць] -цю

прадмётны
прадмова -бве, -бў
праднізадбн фархм., -ну, -ие
прадняваць зак., праднюю,

-юеш, -08, -ююць
прадбнне [ньпе] -ппі, -наяў
прадбўжаны
прадбўжванне [ньне] -нні,

нняў
прадбўжвацца кезак., -аец-

ца, -аюцца

[ньне]

“нні
прадзіраўлівацца

-йешся
-аюцца

прадрыляваць

-ру,

“рыш, -рыць, -раць
прадзяўбапны і прадзёўбаны
прадзяўбці [пц] і прадзяўбаць вак., адпаведна -бу,

“бёш, -66, -бём. прадзеўбяцё, прадзяўбўць; пра-

дзёўб, прадзяўбла, -лё, -лі;
“аю, “аеш, -4е, -Яюць; пра-

дзяўбаў, прадзяўбала, -лі
прадзяўбціся
[пц]
зак.,
-бёцца, -бўцца

прадзяўкацьзак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць

прадбўжваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прадбўжыцца зак., -кыцца,

жацца

прадбўжыць

-ку,

зак.,

-жыш, -кыць, -жаць
прадпарламент [тп] гіст,

-нта, -ице [пьце], -птаў
прадпаеылка
[тп]
-лцы,

-лак, часцей перадумбра
прадпісанне [тп] [ньпе]
-пці, зшяў
прадпісаны [ти]
прадпісёць [тп] зак., прадпішў, прадпішаш, -ша,
-шам, -шаце, -шуць
прадпісвацца [ти] незак.,
-аецца, -аюцца
прадпісваць

[тп]

гезак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць

прадпрыёмец [тпр] -мца,
-мцу, смцаў і прадпрымальцік

прадпрыёмлівасць

[тпр]

[сьць] -цю, часцей прад-

прымальнасць
прадпрыёмлівы [тор] часцей прадпрымальны
прадпрыёмніцкі [тпр]
прадпрыёмпіцтва [тпр] -ве
прадпрыёмества
[тпр] -ве,
-ваў
прадпрымальнаець
[тпр]
[сьць] -цю і прадпрыём-

лівасць
прадпрымальнік [тпр]

-ка,

-ку,

-каў,

часцей

прад-

прыёмец

прадпрымальніца [тпр] -цы,

гц
прадпрымальніцкі [тар]
[тпр]
прадпрымальны
прадпрыёмлівы

зак.,

прадражніцца

ёі

пра-

дралінібся, прадражпішся
[сься], -піцца, -пімся,-иіцеся, -няцца
зак., прапрадражиіць
прадражніш,
дражню,
гніць, -пім, -ніце, -няць

прадраіць [айі] зак., -ёю,
-діш, -діць, -аяць
незак., -аю,
прадрайваць
-аеш, -ае, -аюць
прадракальнік уст., -ка,-ку,
-каў
прадракальніца уст., -цы,

-ц

прадракённе

[ньне]

уст.,

-нні, -пняў
прадракёцца уст., незак.,
гаецца, -йюцца
прадракаць уст., незак., -йю,
-деш, -4е, -бюць
прадрамаць зак., прадрамлю, прадрэмлеш, -ле, -лем,
-деце, -люць
прадраёны і прадзёрты

прадрапаны
прадрапаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прадрапванне [ньне] -нні
прадрапвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,

-аюцца

прадрёпваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прадрёацца зак.,

прадзяру-

ся, -рэшся [сься], -рэцца,
“рбмся, прадзерацёся, прадзяруцца і прадзёрціся
прадраць захк., прадзяру,
зрэш, -рэ, -рбм, прадзерацё, прадзярўць і прадзёрці
прадрачбны уст.
прадрачи уст., зак., прадракў, прадрачэш, -ч5, -чом,

-чацё, прадракуць; прадробк, прадракла, -лб, -лі
прадрашіцца пезак., -бецца, -йюцца
прадрашйаць
кезак., -4ю,
-деш, -4е, -4юць
прадрашбны
прадрашиць зак, прадрашу, прадрэшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
прадрбстак спец., -тка, -тку,
-ткаў

прадрукаваць

зак..

-кую,

-кўеш, -куе, -кўюць

прадрыжаць
зак.,
-жу,
кыш, -кыць, ым, -жыцё, -каць
прадрыляваАць

зак., -люю,

б

прадрыхпуць

прасхаць

аа

-люеш, -люе, -люем, -лібеце, -лююць
прадрыхнуць
разм., груб.,
зак., -ну, -ниеш, -не, -нуць
прадрэйфаваць спец., зак.,

-фўю, -фўеш, -фус, -фу-

юць
прадставіцца

[цст]

гак.

-аўлюся, -авішся [сься],
-авіцца, -авяцца
прадставіць
[цст]
зак.,

-аўлю, -йвіш, -авіць, -Авяць
прадстаўлённе [дст] [цьпе] -шні, -нпяў
прадстаўлены [цст]
прадстаўляцца [цст] незак.,
-Яюся,
-яешся
[сься],
“яецца, “яюцца

прадстаўляць [цст] незак.,
-яю, -леш, -Яб, -Яюць
прадстаўнік [цет] -ка, -ку,
-коў

прадстаўніца [цет] -цы, -ц
прадстаўніцтва

-ваў

[цет]

-ве,

прадстаўнічы [цёт]
прадубіць зак., прадублю,
прадубіш, -біць, -бім, -біце, -бяць

прадўблены
прадугадёны
прадугадаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -аюць
прадугёдванне [ньне] -нні,

-нняў

прадугадвацца гезак., -аецца, -аюцца
прадугадваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
прадуглёджаны
прадуглёджвацца
гаецца, -аюцца.

-аю,

незак.,

прадуглёджваць незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

прадуглёдзець

зак.,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
прадудзёць
зак,
-ду,
гдзіш, -дзіць, -дзім, -дзі-

цё, -дзяць

прадузята прысл.
прадузятасць [сьць] -цю
прадузяты
прадукт -кту, -кце, -ктаў
прадуктаабмён -ну,прадуктаправбд -да, -дзе,

даў о

прадуктбвы
прадуктіяўна прысл.
прадуктыўнаець [сьць] -цю
прадуктыўны
праду кцийна прысл.
прадукцыйнасць [сьць] -цю

прадукцыйны
прадукцыя -ыі [ыйі]
ирадуўмана прысл.
прадўмапаесць [сьць] -цю
прадўманы

прадўмаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
прадўмванне [пьне] ші
прадўмвацца гезак., -аецца, гаюцца

прадумваць

незак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
прадурыццазак., прадурўся, прадўрышся [сься],
“рыцца, -рымся, -рыцсся,
“рацца
прадурэць зак., -5ю, -беш,
е,-бюць
прадўха разм., -ўсе, зух і
прадўшына
прадухілёбипе [пьпе] -нні
прадухілены
прадухіліць зак., прадухіло, прадухіліш, -ліць,
“лім, -ліцё, -ляць
прадухіляцца кнезак., -яецца, -яюцца

прадухіляць
незак.,
-яеш, -яс, -Яюць
прадуцбнт біял., -пта,
[ньце], -птаў
прадўшапы
прадўшвацца кезак.,
ца, аюцца
прадўшваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-яю,
-нце

-аец-аю,

прадўшына разл., -не, -н,
часцей прадўха
прадушицца зак., (праламацца) -ўшыцца, -ўшацца; разм., (насыціцца духамі)
шаўся,
-шышся
[сься], -шыцца, -шымся,
-шыцёся, -шацца
прадушіиць зак., (пралалаць) прадушў, прадў-

шыш, -цыць, -шым, -шыце, -шаць; разм., (насыціць духамі) -шу, -пыш,
-шыцё,
-шым,
-шыць,
зцёць

прадчувённе [чч] [пьпе]
-нні, -іняў
прадчувёцца [чч] мнезак.,
-аецца, -ёюцца
незак,
[чч]
прадчуваць
-дю, -ёеш, -ёе, -ёюць
прадыктаваны
прадыктаваць зак., -тўю,
-тўеш, -туе, -туюць
прадыміцца зак., прадымлюся, .прадымішся (сься], -міцца, -мімся, -міцёся, -мяцца
прадыміць зак., прадымлі,
прадыміш, -міць, -мім,
-міцё, -мяць
прадимлены
зак.,
прадырыжираваць
“рую, -руеш, -руе, “руюць
зак.
с-г.,
прадыскаваць
“кўю, -куеш, -куе, зўюць
прадиекбўваць незак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
прадіихацца
зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-сшея
-аюцца

прадыхаць зак., -4ю, -аеш,
“ае, -дюць
прадыхпіўцьзак., ліў, абш,
6, -пём, -цяце, -нўць

прадэзінфіцыравацы
прадэзінфіціяраваць

зак.,

“рую, -русш, -руе, -руюць

прадэкламаваны
прадэкламаваць зак., -мўю,
-мўсш, -мус, -муюць

прадэманстраваны
прадэманстраваць.
зак.,
“рую, -руўсш, -руе, -рўюць
прадэфіліраваць зак., -рую,
“русш, -руе, -руюць
прад'явіць зак., прад'яўлію,
прад'явіш, -віць, -вім, -віце, -вяць
прад'яўлённе (пьпе] апі
прад'яўлены
прад'яўляцца незак., -яецца, -яюцца
прад'яўляць
пезак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
прад'яўпік -ка, -кў, -коў

прад'яўніца -цы, -ц
прад'яўнічы
праёдзены
гдзе

праёзд -ду,
-даў

[зьдзе],

праёздам прысл.
праёзджайпы [ждж]
праёзджая [ждж] наз.
праёзджы[ждж] прым., наз.
зак.,
[зьдзі]
праёздзіць
-джу [ждж], -дзіш
дзі], -дзіць, -ДЗЯць

[зь-

праёздка [стк] -дцы [ста]

праёбзны
праёкт -кта, -кце, -ктаў
праектавёльны
праектаванне [пьне] -пні
,
праектаваны

праектавацца незак., -туец-

,

ца, тўюцца

праектаваць незак., -тую,
-тўеш, -тўе, -туюць
праектёнт -нта, -пце [цьце], атаў

прасктантка -тцы [с'ц], так

праёктар -ра, -ры, -раў
праёктна- капетрўктарскі
праёктпа-пбшукавы
праёбктна-развёдачны [зьве]
прасктыўны спец.

праекцірбвачны
праекцірбўка -бўцы, -бвак
праскцірбўшчык -ка, -ку,
-каў
праекціроўшчыца -цы, -ц
праекціййны

праёкцыя -ыі [ыйі], -ый
прабичыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць

праёсці, [сьці]. зак., прабм,

праясі, прабсць [сьць],
праядзім, праясцё [сьце],
праёў, -ёла,
праядўць;
“блі; праёш і праб
прабсціся [сьці] зак. праёсца, праядўцца
прабхацца раз», зак., -бду[сься],
-ёдзешся
ся,

-ёдзецца, -ёдуцца

праёхаць

зак.,

-дзеш, -Дзе, -дуць

,

праёду,

прайсціея

б12

пра

пражэкцёрскі ірал,
пражэкцёретва іран., -ве

праём -ма, -ме, -маў
прасмны

пража -кы
пражаваны

пражавёць зак, пражую,
-убш, -уё, -убм, -уяце,
гуюць.

,

пражаніца -ие

пражание [цьце] -шші
пражаны

0,
пражаты
пражаць зак., пражиў,-пеш,
-нё, “нём, -няцё, -нуць

-кцы [шц],
,

прёжка [шы]
-как

праябика аба., -нцы

пражбра разм., агульн., м.

ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ
-ры, Т -рай і -раю, мн. Р

пражбўвапне [ньце] -нпі
пражбўвацца

незак.,

-аец-

пражбўваць

лезак.,

-аю,

ца, -аюцца

-аеш. -ае, -аюць

праяграць разм., гак., пражару,

“рэш,

-рацё, -руць

-рэ,

“ром,

пражскі [шск]
пражурчаць зак., -чыЫць,
-чаць
пражыванне [ньце] -нні
пражывацца незак, -ёецца,
-аюцца
-4ю,
незак.,
пражываць
-бсш, -4е, -йюць

іран,
пражэкцёрстваваць
незак., -ствую, -ствусш,
-ствуе, -ствуюць

,
пражрліва прысл.
пражэрлівасць і пражэрнасць [сьць] для абодвух

-цю
пражрлівы і пражэрны
праз прыназ.
празаізм [айі] літ., -ма,
-ме, -маў

празаік [айі] -ка, -ку, -каў

празаічна [айі] прысл.
празаічнаесць [айі] [сьць]
-цю
празаічны [айі]
[пьдзі]
празапдзіраваць

зак., -рую, -руеш, -руе,

.
ь
ц
ю
у
р
празахбдні паліт,

разм.
празбіраць [зьбі]
, -беш, -ае, -аюцаь
зак., -бю
2
празвапіць зак., празвацю,
празвбпіш, -ніць, -пім,
-ціце, “няць

празванне

-пні,

[ньне]

міляў
празвёапы

празаву,
зак.,
празваць
-вбш, -вё, -вём, -вяцё,
-вуць
зак,
[зьві]
празвінёць
гніць, -няЯць
празеадым гім., -му, -ме

пражывіць зак., пражыўлю,
пражывіш, -віць, -вім, -віде, -вяць

празёктар
-раў

пражылка -лцы, -лак

празёктарскі лед.
празёктарства мед., -ве
празектура хед., -ры
празеліт кніжн., -іту, -іце,
-ітаў

пражынацца незак., -децца,
-аюцца
пражынаць
незак., -ёю,
-деш, -йе, -4юць
пражытак -тку
пражітачны
пражыты
пражыцца хгезак., -жыцца,

-дацца
пражіыцца разм., зак., пражывўся, -вёшся [сься],
-вёцца, -вёмся, -вяцёся,
-вуцца; пражіиўся, пражылася, -лдся, -ліся
пражыццё [цьцё] -цці
пражыць незак., -ку, -кыш,
-жыць, -жаць
пражыць зак.,
пражыву,
-вёш, -вб, -вём, -вяцё,
-вўцьў пражыў, пражыла,
-лё, -лі
пражкт уст., іран., -кта,
-кцё, -ктаў
пражэктар -ра, -ры, -раў
пражэктарыст

[сьце], -стаў
пражэктарыстка
, [стц], -етак
ажэкцёр

-ста,

-сце

-стды

;

-ру,
-ра,
іран,
“раў, цёр

пражэкцёрка

-рак

іран.

Ран,

-рцы,

лмед.,

-ра,

-ру,

празёктарская мед.

празелітка

[цц], -так

празелітызм

кніжн.,
кніжн.,

-тцы
-му,

-ме
празеліцкі хліжн.
празём мін., -му, -ме
празенхіма бат., -ме
праззяць [зьзя] зак., -яе,
-Яюць
празіхацёць
зак, -ціць,
-дЯць
празмёрна [зьме] прысл.
празмёрнасць
[сьць] -цю

[зьме]

празорліва прысл.

празбрліваець [сьць] -цю
празбрлівец -іўца, -іўцу, -іўпразбрлівы

-цы, -ц

празбрца агульп., м, ДМ
цу,Т -цам, ж. ДМ-цы, Т
“цайі -цаю, мн. Р -цаў

празриста прысл.

празрыстасць [сьць] -цю
празрысты

празубрыць

разм,

-ёёцца,
[сься],
-дешся
-аюцца
празываць пнезак., -4ю, -асш,
гас, -бюць
празябіцца абл., зак., гблюся, “бішся [сься], -біцца,
-бяцца

празйбіць абл., зак., -блю,
-біш, -біць, -бяць

празяблы
празябпуць зак., -пу, -неш,

-не, -нуць; празяб, пра-

зябла, -лі
празявёныразу.

,

празявёць разм., зак., -аю,
-деш, -4е, -ёюць
праілюстраваны [айі]
праілюстраваць [айі] зак.
-рўю, -рўеш, -руе, -рРУюць
праімперыялістачны [айі]
[айі]
праінвентарызаваць

зак., -зўю, -зуеш, -зуе,
-зуюць
праінспектаваць [айі] зак.,
“тую, -тўеш, -туе, -туюць
[айі]
праінструктаваны
праінструктаваць [абі] зак.,
тўю, -тўсш, -туе, -тўюць

праінфармаваны [айі]
праінфармаваць [айі] зак.,
-мўю, -мўеш, -муе, -мўюць
праіснаваць [айі] зак., праісную, -убш,
-уяцё, -уюць
прайгравальнік

-ўё,

-ка,

-уём,

-ку,

-каў
прайграванне (цьпе] -ші
прайгравацца незак., -раюся, -раёшся [сься], -раёц-

ца, -раюцца

прайграваць лпезак., -раю,
-раёш, -раё, -раюць
прайграны
-аюся,
зак.,
прайграцца

-йецца,
[сься]
ешся
-йюцца
прайграць зак., -аю, -аеш,
-4е, -юць

прайдзісвёт [сьве] разм.,
-бта, -ёце, -ётаў
прайдзісвётка [сьве] разл.,
“тцы [цц], -так
прайдбха разм., агульн., м.

ДМ -бху, Т -бхам, ж. ДМ

празмёрпы зьме]

цаў.
празбрлівіца

празўбрыш,
празубрў,
“рыць, “рым, -рыце, -раць
празывацца незак., -Аюся,

-бсе, Т -бхай і -бхаю, мн.
Р -бх і -бхаў
праймацца хезак., -йюся,
[сься], -аецца,
-дсшся

-юцца
праймаць гезак., -4ю, -аеш,
-ае, -4юць

прайсці [сьці] зак., прайду,
прбйдзеш, -дзе, -дзем,

“дзеце, -дуць;

прайшоў,

-шла, -шло, -шлі

прайсціся [сьці] зак., прай-

зак.,

дуся, пройдзешся [сься],

пракаваць

б13

пракід

анна

-дзецца, -дземея, -дзецеся,
-дуцца; прайшоўся, -шла-

ся, ацабся, -шліся
пракую,
пракаваць зак,
-уёш,

-уё, -уём,

-уяцё,

-уюць
пракавётны і пракавёчны
пракажбная наз.

пракажбиы каз.
праказа мед, -

зак.,
разм.
праказёць
пракажў, пракажаш, -ка,
-кам, -жаце, -жуць, часцей прагаварйць
пракалаціцца зах. пракапракалбцішся
лачўся,

[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцца
пракалаціць гак., пракалбціць; пракалаціла
пракалібраваны
пракалібраваць зак., -рую,
“руеш, -рўе, “рўюць
пракалбцца зак., пракалюся,
пракблешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца
пракалбць зак., пракалю,
пракблеш, -ле, -лем, -леце, -люць
пракалупаны
пракалупацца разм., зак,
Тсься],
юся, -аешся
гаецца, -юцца

пракалупёцьзак., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
пракалупіць зак., пракалуп-

лю, пракалуліш, -піць,
-пім, -піце, -пяць
пракалўплены
пракалўпліванне і пракааўпванце[ньне] для абодвух -пні

пракалўплівацца

і прака-

аўпвацца незак., для абодвух гаецца, -аюцца

пракалўнліваць і пракалўнваць незак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
-нў,
зак.,
пракалупиўць
-нбёш, -нё, -нём, -няце,
іўць
пракалывацца зак., -Яюся,
[сься], -бецца,
-ёешся
-аюцца
пракалывацьзак. , -4ю, -аеш,
“ёе, -ёюць
пракалыхаёцца зак., пракалышуся, пракальццашся
[сься], -шацца, -шамся,
-шацеся, -шуцца
пракалыхаць зак., пракалышу, пракалышаш, -ша,
-шам, -шаце, -шуць
зак.,
пракалясіць, разм.
пракаляшу, пракалясіш,
-гіць, -сім, пракалесіцё,
пракалясяць
пракамапдаваць зак., “дую,
“дуеш, -дуе, -дуюць

пракамбій

[ійі]

бат., -бію,

-біі

пракаменціраваны [мьці]
пракаменціраваць
[цьці]
зак., -рую, -русш, -руе,
-ру юць
пракампасціраваны [сьці]
пракампасціраваць
[сьці]
зак.,, -рую, -руеш, -руе,
руюць
пракапапаціцца зак., -ціцца, -цяцца

праканапаціць

зак.,

-ачу,

-аціш, -ёціць, -ацяць
праканапачаны
незак.,
праканапачвацца
-аецца, -аюцца
пракапапачваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пракапепектаваны [сьпе]
[сьпе]
праканенектаваць
зак., -тўю, -тусш, -туе,
“туюць
праканеультаваны

зак.,

пракансультавацца

(сься],

-туюся, -тўешся

“туецца, -тўюцца

пракансультаваць гак., -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
пракантраляваны

пракантралявацьзак., -люю,
-люеш, -люе, -лбюць
разм.,

праканькаць

зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
праканёны і пракбпапы
-4юся,
пракапёцца зак,
[сься], -ёецца,
-Яешея
“аюцца

пракйпаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
пракапёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
пракаравуўліць

разм., зак.,

-лю, -ліш, -ліць, -ляць

пракаратаць зах., -фю, -ёеш,
-4е, -йюць
пракаркаць зак., -ае, -аюць
пракарміцца зак., пракармлюся, пракбрмішся [сься], -міцца, -мімся, -міцеся, -мяцца

пракарміць зак., пракарм-міць,
пракбрміш,
лю,
-мім, -міце, -МяЦЬ

пракармлённе [цьце] -ппі
пракарпацца зак. -ёюся,
[сься], -ёецца,
-ёешся
-бюцца, часцей пракбр.
пацца
пракарпёць разм., зак., -6ю,

-беш, -ёе, -ёюць

пракартавіць зак. -ёаўлю,
-фвіш, -ёвіць, -йвяць
пракарэкціраваны
пракарэкціраваць зак., -рую,

-русш, -руе, -руюць

пракасіць

зак,

пракашў,

пракбсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць
пракат спец., -ату, -йце

пракатавёны
пракатаваць зак, -тўю, -ту-

еш, -туе, тўюць
пракатаны тэг.

пракатацца тэг., зак., -4ецца, -йюцца; (пакатацца)
“юся,
гасінся
[сься],

-аецца, -бюцца
пракатаць тэг, зак., -аю,
-4сш, -йе, -бюць
пракатванне ньне]
тэх.,
-нці
тэх,

пракатвацца

незак.,

гаецца, -аюцца; (на веласіпедзе
-асшся

і

інш.)
[сься],

-аюся,
-аецца,

-аюцца
пракатваць
пезак,
-аю,
-асш, -ас, -аюць
пракатка тэз, -тцы [цц]
пракатныспец.
пракатчык [чч] -ка, зу,
“каў
пракатчыца [чч] -цы, -ц
пракаўтиўць разм., зак.,
“іў, -пёш, -нё, -пём, -пяцё, -аўць
пракаціцца зак., (пра гукі,
аб прадмеце) пракбціцца, -цяцца; (праехацца,

пракачуся,

з'ездзіць)

пракбцішся

[сься], -ціц-

ца, -цімея, -ціцеся, -цяцца
пракаціць ак. пракачу,

пракоціш, -ціць, цім, -ціце, -Цяць
пракачаваць зак, -чўю,-чусш, -чуе, -чўюць
пракачаны
-аюся,
зак,
пракачацца
[сься], -аецца,
ешся
-дюцца
пракачёць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -дюць

пракёшліванпе [цьне] -нні
пракашлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], “аецца,
-аюцца
пракёшліваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
пракашлянўць. зак, -нпў,
-пёш, -нё, гўць
пракашляцца зак., -яюся,
-яешся

[сься],

-яецца,

-яюцца

пракашляць зак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
зак., -сіцца,
праквйсіцца

-сяцца
праквасіцьзак.,, гйшу, -асіш,
-ёсіць, -асяць

праквашаны
праквашванне [ньце] -нні
праквёшвацца хезак., -асцца, -аюцца
праквёшваць пезак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
пракёшкацца разм., зак.
[сься],
-аешся
аюся,
гаецца, -аюцца
-4юся,
зак.
праківацца
[сься], -асцца,
гдсшся
-дюцца
пракід спарт, -ду, -дзе

пракрыт

бі4

МА
пракіданы

пракіданы

пракідацца

-гаешся
гаюцца
пракідёцца
ляцца)
гаюцца

-аюся,

ак.,

-аецца,

[сься],

(зрэдку трап-йецца,

незак,

пракідаць зак., -аю, -аеш,
,
,
-ас, -аюць
пракідаць незак., -ёю, -аеш,
,
-йе, -йюць

пракідванне [пьпе] -пні

пракідвацца незак. (сяктак жыць) -аюся, -асіцся
[сься], -аецца, -аюцца;
(зрэдку трапляцца) -асцца, -аюцца
-аю,

незак.,

пракідваць

-аеш, -ае, -аюць
пракідкі [75] абл.

пракінуты
пракінуцца

-пецца,

зак.,

пракінуць зак., -пу, -неш,
-пе, -нуць

пракіпаць незак., -4е, -4юць
пракіпёлы
пракіпёць зак., -піць, -пЯць
пракіпяціцца зак., -ціцца,

.
ца,
«ёц
пракіпяціць зак., пракіпячу,

гяціш, -яціць, -яцім, пракіпеціцё, пракіпяцяць

пракіпячбны
пракісённе [ньне] -нні
пракісаць незак., -ае, -аюць
пракіенуць зак., -ну, -неш
[сьне], -не, -нуць

пракладённе і пракладванпе [ньне] для абодвух
“нні

пракладацца і праклёдвацнезак.,

-дсцца,

адпаведна

-4юцца; -аецца,

гаюцца
пракладаць і пракладваць
незак., адпаведна -аю,
-еш, -йе, -аюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пракладачны
пракладзены
праклёдка [тк] -дцы [цп],
-дак
пракладпія
праклёдчык [чч] -ка, -ку,
-каў

праклёдчыца [чч] -цы, -ц

пракламавёние [ньце] -шиці
пракламаваны
пракламавацца лезак., -муецца, -муюцца

пракаамаваць зак. ё незак.,
мую, -мўсш, -муе, -му-

юць

пракламацыйны
пракламацыя -ыі [ыіі], -ый

праклаеці [сьці] зак., пракладў, -дзёш, -дзё, -дзём,

“дзяцё, -дўць

праклёбены
праклёць [ейі

праклёйвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
праклёйваць незак,
-асш, -ае, -аюць ,

-аю,

праклёйка -бйцы, -сек
праклеймаваць зак., пракляймўю, -мўсш, -муо, -мў-

.

юць

праклёйшчык -ка, -ку, -каў
праклёйшчыца -цы, -ц
праклёй -пу, -пе, -паў ёі
пракляцце
праклёўвацца зак., -аецца,
гаюцца
праклінацца пезак., -ёецца,

-йюцца

праклінаць

незак.,

гаю,

зак.,

-бю,

“Сіш- [ейі], -ёіць, -ёяць

пракбўвашне (цьпе] -шпі

пракбўвацца пезак., -асцца,

.
гаюцца
-аю,
кпезак.,
пракбўваць
-аеш, -ае, -аюць
разм. зак.,
пракбўзацца
гаюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

,
ы
ан
бч
ак
пр
пракбчванце [ньпе] -нцпі

пракбчвацца незак., -аецца,
-аюцца.

-аю,

незак.,

пракбчваць

-аеш, -ае, -аюць

пракбшаны

пракбшвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аю,

незак.,

-сш, -ае, -ёюць

пракбшваць

-аеш, -ае, -аюць

пракрадацца і пракрадвацца незак., адпаведна -аюся, -4ешся [сься], -асцца,

праклыпаць разм., зак., -аю,

“нуцца

ца

лракбе -са, -се, -саў

праклёйванне [цьце] аші

праклюнуцца

разм.

зак.,

-пецца, -пуцца

пракляпаць зак., -аю, -аеш,
где, -бюць і пракляплю,
праклёплеш, -ле, -люць;

-ёлі;
пракляпаёў, -йла,
пракляпёй і пракляплі

праклясці [сьці] зак., пракляпў, -нёш, -нё, -нём,
праклепяцё, праклянўць;
пракляў, -ляла, -ляло, -лялі
пракляты

пракляцце

[цьце]

-цці,

-ццяў, часцей праклён

пракийяжыць гіст., зак., -жу,
-жыш, -жыць, -жаць
пракба -лу, -ле, -лаў
пракблаты
пракблванне [пьпе] -нні
пракблвацца незак., -аецца,

-аюцца.
незак.,
пракблваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

пракблка -лцы, -лак
пракбпсул гіст., -ла,
-лаў

-ле,

пракбнсульства

-ве,

пракбнсульскі гіст.

гіст.,

-ваў
пракбп -па, -пе, -паў

пракбпаны часцей пракапапы
пракопвапне [пьпе] -пні
пракопвацца хкезак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
пракбпваць
незак, -аю,
-асш, -ае, “аюць
пракбпка -пцы
пракбрм -му, -ме
пракбрмлены
пракбрмлівацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
пракбрмліваць кезак., -аю ?
-аеш, -ае, -аюць
пракбрпацца разл.,
Зак.,
“аюся,
-асшся
[сься],
“аецца, -аюцца ё пракар-

пёцца

-аеш, -ас, аюць

-асшся
-аюся,
гаюцца;
[сься], -аецца, -аюцца

пракракаць зак., -ае, -аюць
зак,
пракрасціся [сьці]

-адуся, -адзешся

[сься],

,

-ёдзецца, -ёдуцца

пракрахтаць і пракрактаць

зак., адпаведна пракрах-ча,
пракрэхчаш,
чў,

-“чуць; пракракчу, пракрэкчаш, -ча, чуць
пракрбіць [ойі] зак., -ою,
-біш [ойі], -біць, -бяць

пракрбчыць зак., -чу, чыш,
-чыць, -чаць
пракружыцца зак., пракрупракружыінся
жкўся,
[сься], -жыцца, -ліымся,

зкыцеся, -кацца

пракружыць зак., пракружу, пракружыш, -жыць,
-кым, -жіыце, -жаць
пракрустава
пракрустаў:
лбжа

пракрухмалены
пракрухмаліцца зак., -ліцца, -ляцца
зак., -лю,
пракрухмаліць
-ліш, -ліць, -ляць
незак.,
пракрухмальвацца
“аецца, -аюцца
пракрухмальваць

незак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць
пракруціцца зак., (прасвід-

равацца)

-цяцца;

пракруціцца;

(пра

чалавека)

пракручуся, пракруцішся
[сься], -ціцца, -цімея,-ціцеся, -цяцца
пракруціць зак., пракручу,
пракрўціш, -ціць, -цім,

ціце, -цяць

пракручаны

прагкручванне (пьпе] -ппі
пракрўчвацца незак., -аецца, -аюцца
пракручваць

кезак.,

гаю,

-асш, -ае, -аюць
пракрыт ліпгв., -мту, -ыце

пракрыцкі
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нракріицкі лінге,
пракрычацьзак., -чу, -чыш,
“чыць, -чым, -чыцё, “чаць
пракрЭелены [сьле]
пракрбеліванце [сьлі] [ньне] -нні

пракрэелівацца

[сьлі]

ине-

зак., -асцца, -аюцца
пракрЭеліваць [сьлі] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пракрбеліць [сьлі] зак., “лю,
“ліш, “піць, -ляць
праксімальны меа., анат.
п ракты к -ка, -ху, -каў

практыка -ыцы
практыкаванне [ньпе] “ші,
-шяў
,
практыкаваны
практыкавёцца пезак., -куўюся, -кўешся [сься], -кусцца, -кўюцца
практыкаваць незак., -кўю,
-куеш, -кўе, -кўюць
практыкант -нта, -нце [ньце], -нтаў
практыкёантка

“тцы [нд],

-так
практыкёнцтва -ве

практыкум -му, -ме, -маў

практыкуючы прых.
практыт мед., -ыту, -ыце
практыцызм “му, -ме
практычна. прысл.
практычнасць [сьць] -цю
практычны
пракўда разх., агульн., м.
Д -ду, Т -дам, М -дзе, ж.
ДЛ -дзе, Т -дай і -даю,
мн. Р -д і -даў

зак.,

пракуродымлівацца
пракурадымліваць
пезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей пракурдбдымліваць
пракўраны
пракурат аба., -ата, -аце,
-дтаў
пракуратар гіст., -ра, -ру,

-хча,

пракураць

фіз., -цю
праламаяцца фіз.,
-ясцца, -люцца
праламаяць фіз,

(закапціцца)

зак., -рае, -раюць
пракўрвацца незак.,
ца, -аюцца
пракўрваць

-асц-

незак.,

-асш, -ае, -аюць
пракурбдымець
Зак.,

-се,
-еюць ё пракурадымець
пракурбдыміцца зак., -міцца, -мяцца ё пракурады-

пралапгаваць юр., зак. і
незак., -гўю, -гўсш, -тўе,
-гўюць
пралапгацыя юр., -ыі [ыйі]
пралапатаць зак., пралапа-

пракурбдыміць зак., -млю,
-міш, -міць, -мяць і пракурадиміць
пракурддымлены ёі пракурадимаены

чў,

-аю,

-аеш,

-ас,

пракурадыміцца зак., -міц-

ца, -мяцца, часцей пракурбдыміцца
пракурадыміць зак, -млю,
-міш, -міць, -мяць, цасцей пракурбдыміць
часцей
пракурадымлены
пракурбдымлени
незак.,
часцей

жа,

пракурбр -ра, -ру, -раў
пракурбрскі

(забрудзіцца

пралёжвацца

копаццю) зак., пракурўся, пракуўрышся [сься],

пралёжваць

пракурыць зак., пракуру,
пракўрыш, -рыць, -рымч,
-рыце, -раць

пралепятаць

пракушу,

пракўсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць
пракўшапы
пралажыць зак., пралаліў,
праложыш, -кыць, -жым,
-дыцо, -жаць

пралаз -зу, -зе, -заў
пралаза разм., агульн. м.
Д -зу, Т -зам, Л-зе, ж.
ДМ-зс, Т -зай і -заю, мк.
Р з і -заў
пралазіць (нейкі час лазіць) зак, -аку, -азіш,
-дзіць, -йзяць; (праходзіць
праз што-небудзь) незак.,

-дзіць, -азяць
пралёзнідтва [зьні] разм.
-ве
пралайдачыць разх., зак.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць

кнезак.,

-аю,

зак.,

прале-

пячу, пралянёчаш,
-чам, -чаце, -чуць

-ча,

пралёска бат., -ёсцы, -ёсак

пракусёць зак., -ёю, -аеш,

зак.,

лгезак., -аец-

“аст, -ас, -аюць
пралёзці (сьці] зак., -зу,
-зеш, -зе, -зуць

“рацца

пракусіць

пралёг,

ца, -аюцца

-“рыцца, -рымся, -рыцсся,

-ае, -аюць

пралягуць;

-лягла і -лёгла, -пяглоб і
-лёгла, -ляглі ў “лёглі
пралёжаны і праляжёны
пралёжацьзак., -ку, -ыш,
-жыць, -жаць

і

пракўднік разм., -ка, -ку,
-гкаў
пракудніца разм., -цы, -ц

пракукаваць зак., пракукўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
зак., -аю,
пракукарэкаць
-асш, -ае, “аюць
пракульгацьзак., -ёю, -асш,
-4е, -4юць
пракультываваць зак., -вую,
-вусш, -вўс, -вусм, “вўеце,
-вуюць
пракурадимець зах., -се,
ггюць, часцей пракурбдымець

пралёгчы [хч] зак., праля-

пракурадымліваць
пракурыцца

-ча,

леўся, праляушся [сься],
-жэцца, -жомся, -жацёся,
праліўцца

незак.,

-аюць

пралапочаш,

-чам, -чаце, -чуць
пралгацца разя., зак., пра-

кезак.,

пракурбдымліваць

незак.,

-гуецца, -гуюцца

міцца

пракурбдымлівацца

незак.,

-Яе, -Яюць
пралацгавёны юр.
пралангавацца юр., пезак.,

-аю,

-4е, -йюць
пракўсвацца зак., -аецца,
-аюцца
пракўсваць зак., -аю, -аеш,

-цю
пракўдлівы разм.

-аюцца,

праламабіше [чыне] фіз.,
-нпі, -нняў
праламляльцасць
[сьць]

пракуратура -ры

пракўдліваець [сьць] разхм.,

гаецца,

“міце, -мяць

“раў

пракурэлы
пракурэць зак., -Зе, -зюць
пракўе -су, -се, -саў

незак.,
пракудзіць разм.,
гджу, -дзіш, -дзіць, -дДзяць

пракурадіямлівацца

праламаны
праламацца зах, прадбміцца, -мяцца
праламаць зак., праламлю,
пралбміш, міць, -мім,

-аецца, -аюцца ёў пракурадіямлівацца

практыканцкі

пракудахтаць
-хчуць

Пралеткульт

пралескатаць

ё

пралеска-

цёць зак., адпаведна пра-

'

праляскбчаш,
лескачу,
-та, -чам, -чаце, -чуць;
пралескатаў, пралескатала, -лі; пралескачу, -аціш,
-ацім, -аціцё,
-аціць,
-ацяць; пралескацёў, пралескацёла, -лі і праляскатаць, ираляекацёць
пралетар уст., -ра, “ру, -раў,
часцей пралетарыі
пралстёрка -рцы, -рак
пралетарскі
[нпьпе]
пралсетарызаванне
лпі
пралетарызаваны
пралетарызавацца, зак. і незак., -зўецца, “зўюцца
пралетарызав аць зак. і иезак., «зўе, -зўюць
пралстарызацыя “мі [ыйі]
пралетарыі -ыя, -ыю, заяў
і пралетар
прадстарыйт -Яту, -яце
(«ПралетёрПралсткульт
гіст.,
культўраз)
ская

праманежыцца
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Л
ралеткул ьтавец
п

ПралетПралетнўльта,
кульце
араў анец -аўца, -аў, “аўцаў
прапоткўльтаўскі
пралёчаны

пралбчваць

-аю,

кезак.,

-аеш, -ае, -аюць

пралёт (дзеянне) -ёту, -ёцс;
(адлегласць) г- ёта, -ёце,

“ётаў
пралётаць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць
пралётка -тцы [цц], -так
пралётны
праліванне [пьне] -ші

пралівацца (ліцца праз штонебудзь) незак., -аецца,

“поцца

праліваць (ліць праз што-ёю,
негак.,
небудзь)
-деш, -4е, -ёюць
пралік -ку, “наў

пралінбены
пралінёіць [ейі] зак., -ёю,
-віш Дейі], -ёіць, -ёяць

праліпёць разя., зак. , “лю,
-піш, -піць, гім, -піцё,
-ПЯЦЬ
,
пралітаваць тэз., зак., -тўю,

-тўеш, -туе, -тўюць

ы
аіт
пра
праліў -іва, -іве, -іваў
праліўны
праліўні: праліўны дождж
праліцца
(выліцца
што-небудзь) зак.,

праз
пра-

льёцца, пральюцца і праліёцца, праліюцца

праліццё [цьцё] -цці

праліць (выліць праз штонебудзь)
зак., пралыб,
-льбш, -льб, -льём, -льяцё,

-лыбць

і пралію, -лібш,

-ліё, -ліём, -ліяцё, ліюць;

праліў, праліла, -лб, -лі
пралічвацца кезак., “аюся,
-аешея

[сься],

-аецца,

гаюцца
пралічыцца зак., пралічуся, пралічышся [сься],
“чыцца, -чымся, -чыцеся,
-чацца
пралля [льля] разм., -ллі
пралёг -га, -тгу, -таў
пралбдарнічаць зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пралбжаны”

пралбм -му, -ме, -маў
пралбмвацца незак., -асцца, -аюцца
пралбмваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
пралбміна разм., -не, -п
праабмлены фіз.

пралёмліванне [пьяе] -нпі
пралбмлівацца хезак., -аецца, -аюцца

пралбмліваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пралбмны
пралбпаць (крылам і) зак.,

,

-ае, -аюць

пралузаць (семачкі, арэхі)

зак., -йю, -деш, -ае, -ёюць

пралупіцца разм., зак., пра-

яўпіцца, -пяцца

пралупіць разм., зак., пралупліб, пралўпіш, піць,
-пім, -піце, -пяць

пралўнлсны разм.

пралўплівацца рази., незак., -аецца, -аюцца
пралўпліваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пралўшчыць (семачкі, арэ2і)

вак.,

-шчу, -шчыш,

ацчыць, -шчаць
пралыгёны абл. і пралыта,
пы
пралыгёць абл., зак., -аю,
-деш, -ае, -ёюць
пралігваце [ньне] абл.,
аші
пралыгвацца абл., незак.,
-аецца, -аюцца
пралыгваць
абл.,
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

праліяпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пралысёць разл, зак., -ёе,
-ёюць

пралысіна -не, -н

пралысіць
зак.,
-ышу,
-вісіш, -ысіць, -ЫСЯЦЬ
пральны
пральня -ві, -няў

пралюбадзёй -бя, -ёю, -ёяў
пралюбадзёйка -ёйцы, -бек
пралюбадзёйнічаць

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
пралобадзёйны
пралюбадзёйства -ве

пралювій геал. гію, -іі
[йі]
пралювіяльны
пралюляць разм., зак. , “Яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
пралягаць незак., -4е, -4юць
праляжаны часцей пралёжаны
праляжаць зак., -Жў, -кЫШш,

-кыць, -жым, “пралежыцё,
праляжаць:
пралямантаваць Зак., -тўю,
“тўеш, -тўе, -тўюць
праляпаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
праляскатаць і праляскацёць

Зак,

адпаведна

праляскачу, праляскбчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць;
праляскатаў, праляскатала, -лі; праляскачу, -аціш,
-аціць,
-ацім, -аціцё,
-ацяць; гпраляскацёў, праляскацёбла, -лі,
часцей
пралеекатаць, пралескацёць

праляскаць зак., -аю, “аеш,
“ае, -аюць
пралятанние [пьпе] -ппі

пралятаць (пэўны чае) зак.,

(міма

чаго-небудзь) не-

зак., для абодвуг -йю,
-йсш,, -ае, -дюць
праляцёць зак... пралячу,
праляціш,
-ціць,
-цім,

пралеціцё, пралядйць
пралячыццазак., пралячуся,

пралбчышся

[сься],

“чыцца, -чымся, -чыцсся,
-чацца

пралячиць зак., пралячу,
пралёчыш, -чыць, -чых,

“чыце, -чаць
праёма прысл.
прамавугбльцік

хат. -ка,

-ку, -каў ёі прастакўтнік

прамавугольны і прастакўтны
прамаёбзджы [ждж]
прамазванне [ньне] -ппі
прамазаны
прамазаць захк., прамёжу,
-каш, -жа, -жуць
прамазвацца
ца, “аюцца
прамазваць

незак.,

-аец-

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
лрамазуціцца зак., -зучуся,
аўліная [сься], -зўціц-

а, -зўцяцца

прамазўціць зах. , зЗўчу, -зўціш, -зуціць, гзуцяць
прамазучаны
гпрамаідучы [айі] прых.
прамакальны
прамакатка
разм. -тцы

[цц]
-та
к
,
прамакёаць

незак.,

-дю,

-деш, -ае, -4юць
прамакиуць зак., -ну, -нёш,

-нё, -нём, -няцё, -нўць

прамакрылыя заал., наз.

прамалаціць зак., прамалачў, прамалёціш, -ціць,

“цім, -ціце, -цяць

прамалёваны “часцей прамаляваны
прамалёўвацца кезак., -асц-

ца, -аюцца
прамалёўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамалёўка і прамалёўванне [пьпе] адпаведна -ёўцы, -ёвак; -ппі
прамалінёйна ўрысл. і просталінёбіша
прамалінёйнасць [сьць] -цю
ё просталінёйнаець

прамалінёйны ё просталінёйны
прамаліцца зак. прамалюся,

прамблішся

[сься],

-цца, -імея, -іцеся, -яц-

ца

прамалбць

зак., прамялю,

прамёлеш, -лё, -лем, -ле-

це, -люць

прамаляваны і прамалёва-

пы

прамаляваць зак., -люю,
-люеш, -лібе, -лююць
праманбжаны
праманёжыцца раз.., зак.,

;

нраманеліыць
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-нуся,

-нышся

-кыцца, -жацца

[сься],
-жу,

звак.,

праманежыць

-кыш, -кыць, -яіаць
прамантачаны разм.
[ньпе]
прамантачванне
разм., -нні

прамантёчвацца разхм., инезак., -аецца, -аюцца
не-

разх.,

прамаптачваць

вак., -аю, -асш, -ае, -аюць

прамантачыць

зак.,

разм.,

-чу, -чыш, -чыць, -чаць
прамаргаць разм., зак., -4,
-деш, -4е, -ёюць і прамір-

прамасліць ўсьлі] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
прамаелёйпаець [сьць] -цю
прамаелбйны
прамастаячы спец.
прамаствалбвы
прамасціць
[сьці]
зак.,
прамашчу,
прамбсціш

[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць

прамата -ати, -ацё
праматаны
праматацца разм., зак., -4ю-

ся, -асшся [сься], -бецца, -бюцца

зак., -дўю-

праматаць разм., зак., -ёю,
-йсш, -4е, -йюць
праматляцца разм., зак.,

зак.,

-дўю,

дуеш, -дўе, -дўюць

гясцца, -яюцца
праматляць разя., зак., -Яю,
-Яеш, -яе, -Яюць

прамаркіраваць зак., -рую,
“руеш, -рўе, -рўюць
прамаркбціцца разхм., зак.,
-кбчуся, -коцішся (сься],

праматбчны тэг.
праматічаныс.-г.
праматычыць с.-г., зак., -чу,
“чыш, -чЧыць, -чаць

-кбціцца, -кбцяцца

прамаўляцца незак.,

гаць
прамардавёцца

ся, “дўешся

ецца, -дўюцца

прамардавёць

[сься], -дў-

прамармытаць зак., прамармычу, прамармычаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
:

прамарнавёны

зак., -нўю-

прамарнавацца

ся, -иўешся (сься], -нўецца, -нуюцца
прамарнаваць зак., -нўю ?
ліўеш, -нуе, -нўюць
прамарнатравіць зак., -аўлю, -авіш, -ёвіць, -авяць

прамарнатраўлены
прамарбжаны
прамарбзкванне [пьпе] -нні
прамарбжвацца незак., -аецца, -аюцца
прамарбжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

-бку,
прамардзіць
зак.,
-бзіш, -бзіць, -бзяць

прамарўджванне

[ньне]

“нні

прамарўджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамарудзіць
зак., -джу,
-дзііц, -дзіць, -Дзяць

прамаршыраваць зак., -рую,

“рўеш, -руе, руюць

прамарынавацца зак., -пу-

ецца, -пўюцца

прамарынаваць зак., -иўю,
-аўеш, -нўе, -аўюць
прамарыць зак., -ру, рыш,

-рыць, -раць
прамарыць зак., прамарў,
праморыш, -рыць, -рым,
-“рыце, -раць
прамаслены [сьле]
прамасліванне [сьлі] [ньпе] -пні
(сьлі] непрамаслівацца

зак., -аецца, -аюцца

прамасліваць

[сьлі]

зак.,

прамасліцца

[сьлі]

зак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць
-ліцца, -ляцца

-яец-

ца, -яюцца
незак, -яю,
прамаўляць
-Яеш, -яе, -яем, -яеце,
-яюць
прамаўчаць зак., -чў, “чыш,
чыць, -чым, -чыцё, -чаць
прамахацца (знагодзячыся
ў вісячым стане) зак.,
-аецца, -бюцца

прамахаць зак., -4ю, -ёеш,

-8е, -Яюць
прамахвацца незак., -аюся,

-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
прамахиўцца зак., -нўся,
[сься], -пёцца,
-нёшся
“нёмся, -нядёся, -нуцца
(хутка прапрамахаўць
ехаць,

прайсці,

праля-

цець) разм., зак. -пў,
-нёш, -иб, -нўць
прамаёцацца зак., -асцца,
-аюцца
прамёцаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
прамёцваняе [ньне] -ппі
прамёцвацца
ца, “аюцца
прамёцваць

незак.,

-асц-

пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прамачіцца зак., прамачуся, прамбчышся [сься],
“чыцца, -чымся, -чыцеся,
-чацца
прамачыць

зак., прамачў,

прамбчыш, -чыць, -чыч,
-чыце, -чаць

прамашка разм., -шцы, -шак
прамая мат., наз.
(прамысабвы
прамбаёцк
банк) -ка, -ку, -каў

прамбжак -кку [шк], г-ккаў
прамёжкавы (шк] і праменны
прамёжпасць [сьць] алат.,
-цю

праменад разм., уст., -ёду,
-адзе
праменепадббны
праменепраламабцце
[цьне] фіз., -нні

праменсираламаяльнасць
[сьць] фіз., -цю

прамёністы часцей прамяпісты

прамбпіцца

хезак., -піцца,

-няцца, часцей прамяпіцца

прамёпіць
незак.,
-цпіць,
-гіяць, часцей прамяніць
прамёнцасць [сьць] -цю
прамённе [цьне] -нпі
прамёць -ня,

-ні, мн. пра-

мёпі, -пяўі прамяні, -пёў
і прдмепь
прамёпьвание [ньне] -нці
прамёньвацца незак., -аецца, -аюцца
прамёньваць хнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамёньчык -ка, -ку, -каў
прамепявённе (пьне] фіз.,
-нні

прамёр -ру, -ры, -раў

прамёрацы

прамёраць зак., -аю, “аеш,

-ае, -аюць
прамёрванне [ньне] -нпі
кнезак.,

прамёрвацца

-аец-

ца, -аюцца і прамярацца
незак., -аю,
прамёрваць

-аеш, -ае, -аюць
прамёрзлы часцей прамёрзлы
прамёрзнуць зак., -пу, -неш
[зьне], -не, -нуць;

пра-

мёрз, прамёрзла, -лі [зьлі]

прамёрнік

тэх., -ка,

-ку,

-каў

прамёсці [сьці] разм., зак.,

-мятў, -мяцёш, -мяцё, -мяцём, -мецяцё, -мятўць;

прамёў, прамяла, -лё, -лі

прамётацца незак., -аецца,

-аюцца

прамётаць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць
праметбеў: праметэеў агбнь
праметэідскі [эйіцкі] лінгв.

Праметэй

хміф., Праметэя,

Праметэі [эйі]

прамёцены разл.
прамёшвацца

кезак., -аец-

ца, -аюцца
прамёшваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамёрзлы і прамёрзлы
зак. -ціць,
прамігацёць

,
,
-цяць
прамігёць зак., -аю, -асш,
,
-4е, -бюць
прамігиўць абл., зак., -ну,

-пёш, -цёб, -нём, -пяцё,
.
-аўць,
прамігцёць [хд[ зак., -ціць,

-цЯць

пранікнёна
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праміяі
ААА
прамуштраваць зак., -рую,

праміж разм, прыназ,
прамізна -пё [зьпе]

-рўсш, -руе, -рўюцьслбвы

прамфінплан

праміла тэт», -ле, -я

прамільгацёць зак., -ціць,
0,
“цяць
прамі:льгиўцьзак., -ну, -пеш,
“пб, -пём, -пяцё, -пўць
прамінацца незак., -бецца,
,
-4юцца
прамінёць незак., -4Ю, -асш,
-4е, “ёюць
прамінка спец., -нцы, -пак
прамінўты
прамінуць зак. -пў, нёш,

-пё, -пём, -няцё, “іўць
праміргёць разм., зак., -4ю,
-беш, -йс, -ёюць, часцей
прамаргаць
прамітусіцца зак., прамітуўся, прамітусішся [сь-

ся], “сіцца, -сімся, -сіцё-

ся, “сяцца
прамкааперацыя (прамысабвая кааперацыя) -ыі
[ыйі]

прамкамбінат (прамысабвы
-ёце,

-дта,

камбінёт)

-дтаў
прамбва -бве, -бў
-бўлю,
зак.,
прамбвіць
-бвіш, -бвіць, -бвяць
прамбклы
прамбкнуць Зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
прамбтванне [ньне] -нні
прамбтвацца незак., -аюся,
-аешся

-аюцца

[сься],

прамбтваць

-аецца,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прамбўлены
прамбўніцкі
прамбўніцтва разм., -ве
прамбўны лінгв.

прамбўца -цы, -цу, -цаў

прамбчаны
прамбчванне [пьпе] -плі
прамбчвацца незак., -аецца,
-аюцца
прамбчваць
незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамбшчаны
прамбшчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прамплйн
(прамысабвы
план) -ца, -пе, -паў
прамтаварны
прамтавары (прамыслбвыя
тавары) -раў
прамўдра прысл.
прамудрасць [сьць] -цю

прамудры
прамуркаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прамурликаць

захк.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
прамўчаны разм.
прамўчыцца
зак., -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца
прамўчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць

(прамы

фінансавы план) -ца, -не,
-цаў
,

,

прамчаны

прамчёцца зак., -чуся, -чышся [сься], цца, “чымся,
-чыцбся, -чёцца
прамчёаць зак., “чў, “чыш,
“ЦЬ, “чым, “ыце, -чаць
прамы
лмед., уст.,
прамывёльнае
наз.
прамывёльны

прамыванпе [цьце] -нпі

прамываёцца незак., -бецца,

-аюцца
незак.,
прамываць
-деш, -ёе, -ёюць
прамявачны тэг.

-аю,

прамыіца [ыйі] і прамывіна для абодвух -не, -п
прамыкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і прамы-

чаць
прамыславік -ка, -ку, -коў
прамыслёвасць [сьць] -цю
прамыслбвец і прамыелбўца, адпаведна -бўца, -бўцу,
-бўцаў і -цы, -цу, -цаў
прамыелбвы (які адносіцца
да прамысловасці)
праміты
прамыўка -ыўцы

прамыўная наз.
прамыўны

,

-ыюся,
зак.,
прамыцца
аешся [сься], -ыецца,
-гыюцца
прамыць зак., -ыю, -ыеш,

-ые, -ыюць
прамычаць, разм., зак., “чў,
“ыш, -чыць, -чым, гчыцё,
“чаць, часцей праміикаць
прамякнуць зак.,
, “нуць
прамямлены разм.
прамямліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
прамянёць незак., -ёе, -ёюць

прамяпёвы
прамяніста прысл,
прамяністасць [сьць] -цю
прамяпіеты і прамёпісты
прамяніцца

гезак., прамб-

піцца, -няцца і прамёніцца
прамяпіць
незак,
пра-

мёпіць, мяць ёі прамёніць

прамяняны
прамяніць незак., -яю,-Яеш,

-яе, “яюць

прамярацца зак., -4ецца,
гаюцца, часцей прамёрвацца
прамяраць незак., -ат, -йеш,
-4е, -бюць
прамярэйнне [пьце] -ппі
прамярайАць
незак,
-ію,
-йсш, -йе, -бюць

прамясіць зак., прамяшу,
прамёсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
прамятёцца разм., незак.,
-бецца, -дюцца
незак.,

разм. з

прамятёць

-410, -йеш, -йе, -аюць
прамяты
прамяўкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
(прайсціся)
прамяцца
разм.,

-нёшся

зак,

прамиўся,

-пёцца,

[сься],

гнёмся, -няцёся, -пўцца

прамяць разм., зак., прампу, -пёш, -циё, -нём, яцё, ліўць
,
прамяшаёны
прамяшёцца
-бюцца

зак.,

-аецца,

прамяшаёць зак., -йю, -ёеш,

-ае, -ёюць
прапасіцца зак., пранбсіцца, -сяцца
пранасіць зак.,

пранашу,

прапбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць

пранацысцкі [сск]
пранёсены
прапёеці [сьці] зак., пранясў, -сёш, -сё, -сём, пранпесяцё, пранясуць; пранёс, прапёсла, глі [сьлі];

пранясі
пранёсціея [сьці] зак., пранясуся, -сёшся
[сься],
-сёцца, -сёмся, пранесяцёся, пранясуцца; пранёеся [сься], прапёслася,-ліся [сьлі]
пранівеліраваны
пранівеліраваць зак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

пранізаны
пранізаць

зак.,

праніжу,

праніжаш, жка, жам, -жаце, -куць
прапізванне [пьпе] -нні
пранізвацца кезак., -аецца,

-аюцца
пранізваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
пранізліва [зьлі] прыс. ё
пранбзліва
прапізліваець: [зьлі] [сьць]
-цю іё прапбзлівасць
прапізлівы [зьлі] ё пранбзлівы

пранік -ка, -ку, -каў
пранікальпасць [сьць] -цю
пранікальны

прапіканне [пьпе] -ппі
прапікацца незак. -йюся,
-дсшся
[сься], -аецца,
“аюцца
пранікаць незак, -аю, -аеш,
-йе, юць
прапікліва прысл.
праніклівасць [сьць] -цю
праніклівы
прапіциёбнне [ньпе] -нні

пранікнёна прысл.

прапаўзці
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пранікнёнасць

нана

пранікнёнасць [сьць] -цю
прапікнёны
прапікиуты

пранікнуцца

-нешся
“нуцца

зак.,

прапавёдаваць незак., пра-

павёдую, -усш,-уе, “уюць
прапавёднік -ка, -ку, -каў
прапавбдпіца. -цЫ, -Ц

-пуся,

-пецца,

[сься],

прапавёдніцкі

прапавёдпіцтва -ве
прапаганда -дзе [цьдзе]

пранікнуць зак., -ну, -пеш,
“не, -нўць

прапагандаванне

аші
прапагандавацца ггезак., -дў-

прандзліва [зьлі] прысіі.,
часцей працпізліва
прапбзлівасць [зьлі] [сьць]

сцца, -дўюцца

пнезак.,
прапагандаваць
-дўю, -дусш, -дуе, -дўюць

“цю, часцей праніз:лівасць

пранбзлівы [зьлі] часцей
пранізлівы
пранбне -су, -се
пранбе -су, пранбсіцца лезак., -бшуся,
-бсішся [сься], -бсіцца,
-бсяцца
-бшу,
пранбсіць, незак,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
пранбшаны
пранбшвацца

прапагандыст,

ца, -аюцца
незак., -аю,
прапбінваць
-асш, -ае, -аюць
рагх., зак.
прапудзіцца
прануджуся, пранўдзішся [сься], -дзіцца, -дзяц-

ца
пранумараваны
пранумараваць зак., “рую,
“руеш, -руе, “рўюць
незахк.,
пранумароўвацца
гаецца, -аюцца
пранумарбўваць незак., -аю,
-агш, -ае, -аюць
пранцавёты разм.
прёнцы разм., -цаў
пранира разм., агульн., М.
Д -ры, Т -рам, М -ру, зе.
ДМ -ры, Т -рай і -раю,
мн. Р-р і-раў
праніирства

[сьць]

і

адпаведна

-цю; -ве
пранырлівы
праняць зак., -ыю, -леш,
-ые, яюць
прашбханы разх.
прашохаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

праніюхваць разм.,

-ста,

-сце

[сьце], -стаў

незак., -аец-

пранирлівасць

[ньне]

пнезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
праняньчыцца зак., -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца
-чу,
зак.,
пранянечыць
“ыш, -чыць, -чаць
праняты
пранйдца (глыбока адчуць)

аа праймуся, проймеш-

т [сься], -мецца, -мем-

ся, “мецёся, -муцца; пра-

пяўся, пранялася, -лося,
-ліся

праняць зак., праймў, прбй-

меш, -ме, -мем, -меце,
-муцьў прапяў, прапяла,
-лб, злі,

прапавёдаванне [ньне] -шпі

прапагандыстка -тцы [стц],
-так
прапагапдисцкі
прападённе [ньве] -нпі
прападаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
прападаць незак, -аю, -аеш,
-4е, -йюць
прападббнасць [сьць] царк.,
-цю
прападббны царк.
прапажа -кы
прапазіцыя уст., “ыі [ыш]
прапазахёць зак. -йю, -ёеш,
-4е, -бюць
прапаіць. [айі] разм., зак.,
прапай, прапбіш [ойі],

-біць,-бім, -біце, -бяць
прапакёсціць [сьці] зак.
-бшчу, -бсціш, -беціць,
-бецім, -бсціце, -бсцяць
прапакбшчаны
прапакўтаваць зак., -тую,
-туеш, -туе, -туюць
прапаласкапы
прапаласкацца зак., прапалбшчацца, -чуцца

прапалаекаць гак., прапалашчу, прапалошчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; прапаласкаў, -ала, -алі; прапалашчы
прапалаенуўць

зак» -сну,
-снёші:, [сьне], -снё, -спём,
-спяцё, -снуць
прапёлецы
(прасмаленае
прапёліпа
месца) разм., -пе, -п

прапаліцца зак., прапаліц-

ца, -ляцца

прапаліць зак., прапалі,
прапаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
прапалбскванне [ньпе] -нпі
прапалбсквацца пезахк., -аецца, -аюцца
прапаябекваць незак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
прапалбць зак. працалю,
прапблеш, -ле, -лем, -леце, -люць
прапйльванне [пьпе] -ипі
прапёльвацца незак., -аецца, -аюцца
прапальваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць

прапёльны

прапаляваць

зак.,

-лною,

-лібсш, -люе, -лююць

прапампаваць зак., -пўю,
-аўсш, -пўс, -аўюць
прапён гім., -ну, -пе
пранапавёцне [пьпе] -мпі,
чшяў
прапапаваны
прапанавацца незак., -іўсцца, “аўюцца
прапанаваць зак. і незак.,

“иўю, “ўеш, нўе, -пуюць
прапанавы гім,
прапанбва -бве, -бў
прапанбўвацца незак., -аецца, -аюцца
прапанбўваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
прапарацы

-аю,

прапарачны спец.
прапарвацца незак., -аюся,

-аешся, -асцца, -аюцца
-аю,

хезак.,

прапёрваць

-аеш, -ае, -аюць
нрапарванне
прапарка і
адпаведна -рцы; -нці

прапарбцца зак., прапарўся,
прапбрашся [сься], -рац-

ца, -рамся, -рацеся, -руцца

прапарбць зак., прапару,
прапбраш, -ра, -рам, -ра-

це, -руць

прапарцыянальна прыся.
прапарцыянальнаець [сьць]
-цю
прапарцыянальны
прапаршчык-ка,-ку, -каў
прапаршчыцкі
зак., -руся,
прапарыцца
-рышся [сься], -рыцца,
“рацца
прапарыць зак., -ру, рыш,
“рыць, -раць
зак.,
[сьві]
прапасвіцца
прапасвіцца,

і

-вяцца

прапасёцца, -сўцца
прапасвіць [сьві] зак., прапасу, прапёсвіш (сьві],
-віць, -вім, “віце, “вяць

і

прапасў, сёш, сё, гсём,
-сяцё, -еўць; працасвіў,
.

зіла, -ілі

прапасці [сьці] зак., прападў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё,

-дуць;

-дла, -ёлі
прапасціцца

працаў,

[сьці] разжх.,
зак, прапашчуся, прапдс-

цішося [сьцісься], -ціцца,

“цімся, -ціцеся, -цяцца
раз.
прапасціць [сьці]
зак., прапашчу, прапос-

ціш [сьці], -ціць, -цім, -ці-

це, -цяць

пранаўзёць

пезак.,

-4Ю,

-деш, -4е, -ёюць
прапаўзці [сьці], зак., -зу,
-збш, -зб, -зём, -зяцё,

праправаць
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прапаўшы

МА
-зўць; прапоўз, прапаўзлй,

аб, -лі
прапаўшы

(пратухаць)
прапахваць
незак., -ас, -аюць
прапахлы
прапахпуць зак., -пу, -неш,
-пе, -иўць
прапацёлы
прапацёць зак., -бю, -беш,
-бе, -бюць
прапашнік с-г. -ка, -ку,
-каў
прапашпыс.- прапашныя
культўры
прапашчы разм:
прапайць зак., -4ю, -яЯеш,
-яе, -Яюць

прапедэўтыка кніжн., ыцы
прапедэўтичны

прапёблер -ра, -ры, -раў
прапёлерны
прапёрці разм., зак., пра-

пру, -рэш, -рэ, -ром, -рацё, -руць; прапёр, пра-

пёрла, -лі
прапёрчапы

прапёрчванне [ньне] -нні
прапёрчвацца незак., -аецпа, -аюцца
прапёрчваць

кнезак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
прапёрчыцца зак., -чыцца,
“чацца
прапёрчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
прапёсціцца

прапёшчуся,
[сься],

[сьці]

зак.,

-пёсцішся

-пёсціцца,

цімся, -пёсціцеся,
цяцца
прапёты

-пёе-

-пёс-

прапёцьзак. , прапяю,-яёш,
-яб, -яём, прапеяцё, прапяюць
прапёчаны
прапівацца незак., -бецца,
“ёюцца
прапіваць незак, -ёю, -беш,
-йе, -дюць
прапіл спец., -лу, -ле
прапілавацы
прапілавёць зак., -лўю, -лўеш, -лўс, -аўюць
прапілёі

[ейі]

аргіт., літ.,

-бяў
прапілён гім., -ну, -пе
прапілікаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прапілбўванне [цьпе] -ипі
прапілбўвацца гезак., -аецца, -аюцца

прапілбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пралілбўка” спец., -ўцы
прапільнавёны разл.
прапільпаваць разм., вак.,
“іўю, -иўеш, “нўе, -нўюць

прапіраць незак., -4ю,
-аеш,

-ёе, ёюць

прапіеацы

[сьне]

зак,

у
ш
і
п
а
р
п
,
.
.
а
к
а
ц
з
ц
а
с
і
п
а
р
п

праплёсцець

-шацца, -шамся, -шацеся,
.,
апуцца
прапіеёць зак. прапішу,
прапішаш, -ша,. -шам,
-шаце, -шуць
прапісачны

праплёсці [сьці] зак., -ля-

прапішашся

ся,

(сься],

прапісванпе [цьце] -ші

лрапісвацца
-аешся

-аюцца

незак., -аюся,

[сься],

-аецца,

-аю,

незак.,

прапісваць

-аеш, -ае, -аюць
прапіска прапісцы, -сак
прапіены
;
прапіты
прапіхённе і прапіхванне

[пьне] для абодвух -нпі

прапіхёцца

і

прапіхвацца

незак., адпаведна -аюся,
-аецца,
[сься],
-бешся

-дюцца;

-аюся,

-асшся

[сься], -аецца, -аюцца

прапіхаць і прапіхваць, невак., адпаведна -ёю, -аеш,

-4е, -ёюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
прапіцца зак., аюся, аг ёшся [сься], г'ёцца, п ёмся,
-яцёся, агюцца; прапіўся, прапілёся, -подся, “ліся
прапіццё [цьцё] разм., гаці

прапіць

зак., п,

-гёш,

гб, -п'ём, п'яцё, агюць,

прапіў, прапіла, -лб, -лі;
прапі

прапішчаць зак., -чу, -чыш,
“ЧЫЦЬ, -чым, -чыцё, -чаць
праплаваць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
прапяёвіць
зак.,
-аўлю,
-ёвіш, -ёвіць, -авяць
праплакацца разл.,
зак.,
-ёчуся, -ачашеся [сься],
-ёчацца, -ёчамся, -ёчаце-

-ёчуцца

праплакаць
зак.,
-ачаш, -ача, -ачуць

-ачу,

прапластаваны
праплаетавацца зак., -туец-

ца, тўюцца

прапластаваць зак., -тую,
“туеш, -туе, -тўюць
прапластбўванне
[чьне]

зші

прапластбўвацца

пезак.,

-аецца, -аюцца
прапластбўваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
праплаўка -аўцы, -двак

праплаўлепы
праплаўліванке [пьпе] -тні
праплаўлівацца і праплаўляцца незак., адпаведна
-аецца, -аюцца; -Яецца,

“яюцца
праплаўліваць

і праплаў-

яць кнезак., адпаведна
“аю, -асш, -ае, -аюць; -яю,

-яеш, -яе, -йюць

“се, -еюць

ту, -дяцёш, -ляцё, -ляцём,

-лецяцб, -лятуць; праплёў,
праплялё, -ло, -лі
вак.,
[сьці]
прапаёсціся
-лятуся, -пяцбшся [сься],
-“ляцёцца, -ляцёмся, -лецяцёся,

пра-

-пятуцца;

плёўся, праплялася, -лоб-

ся, -ліся
праплёцены
праплішчвацца

разх.,

не-

зак., -аюся, -асшся [сься];; “аецца, -аюцца
праплішчыцца разм., зак.,

[сься],

-чЫЦСЯ
-чуся,
“чыцца, -чацца

-аю,

незак.,

праплываць

-беш, -49, -дюць
прапасці [сьці]

іё

пра-

плыць зак., для абодвух
праплыв, гвёш, -вб, -вём,

-вяцё, -вўць; праплыў,
праплыла, -лб, -лі
праплыў спарт. -ыву, -ыве,
-ываў
прапаюхацца зак., -аюся,
-аешся

-аюцца

[сься],

-аецца,

прапляваны разм.
зак.,
разм.,
прапляваць
праплюю, -оёш, -юё, -юём,
-юяцё, -ююць
прапайскаць разм.,

зак.,

-аю, -аеш, -ае. -аюць

прапляскаць разх., ак.,
прапляшчу, праплёшчаш,

-ча, -чам, -чаце, -чуць;
прапляскаў, -ала, -алі;
прапляшчы

праплятаць
незак.,
-4ю,
-аеш, -ёе, -4юць
прапбй разлм., -бю, -бі [ойі]
прапбйны разл.
прапбйца разм., -цы, -цаў
прапблаты
прапблачны

прапблвацие
“нняў

[пьне]

-нні,

прапбавацца пезак., -асцца,

-аюцца

прапблваць

незак.,

-асш, -ае, -аюць

-аю,

прапблка -лцы, -лак

прапбраты

прапбрванне [пьпе] -нпі
прапбрвацца кезак., -аецца,
-аюцца
прапбрваць
незак.,
-аю,
-асш, -ас, гаюць
прапбркацца
разх., зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
прапбрцыя -ыі [ыйі], -ый
прапбўзаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
ы
а
прапрабабка
[пк]
-бды
[шц], -бак
праправаць

“аюць

незак.,

“ае,
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прапрадзед

прарызініцца

анна

прапра дзед -да, -дзе, -даў

прапрадзедаўскі
прапрадзеды -даў
прапражапы
прапражыцца захк., -жыцца,
-кацца

прапражыць

-аУ,

зак,

-ыш, -ніыць, зкаць
прапраеаваны

зак., -еўец-

прапрасавацца
ца, -сўюцца

прапрасаваць зах., прапрасую, -ўсш, -ўе ўюць
прапрасоўванне [пеў -цні

прапрасоўвацца
гаецца, -аюцца

незак.,

прапрасбўваць незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
прапрёсці Ісьці] зак., прапрадў, -дзёш, -дзё, -дзём,
-дзяцё, “дуць

прапраўнук -ка, -ку, -каў
прапраўцучка -чцы [цц],
“чак

прапрацаванасць [сьць] -цю
прапрацаваны і прапрацбваны
прапрацаваць зак., -дўю,

-пўеш, -цўе, ўюць

прапрацбўванне [ньне] -нні

прапрацбўвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

прапрацбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прапрацбўка -бўцы, -бвак

прапрэгчы [хч] (прэгчы некаторы, час)зак. прапраІў, прапражкёш, -н9, -жком,
-жацё, прапрагуць; прапрёг, прапрэгла, “лі, часцей прапражыць
прапрбць зак., -5Юю, -зеш,
-Зе, -бюць
зак., -аю,
прапетрыкаць
-аеш, -ае, -аюць

прапускённе [пьпе] -нні
прапускёцца незак., -аецца,
-бюцца

прапускаць

-аю,

незак.

-аеш, -ае, -4юць

прапускнік мед., -ка, -ку,
-коў
прапускиія
прапусціць [сьці] зак., пра-

пушчу, прапўсціш [сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

прапушчальнасць

[сьць]

-цю

прапушчальны
прапўшчаны
пранхёць разм., зак, -дю,
-4еш, -йе, -дюць
,
прапхиўты
зак., -нўся,
пранхиўцца
[сься], -иёцца,
-ибшся
“нёмся, -пяцёся, -нуцца
прапхиўць зак., ліў, нёш,

-пб, -цём, -пяцё, -пуць

прапыласбсіць разм.,

зак,

-бшу, -бсіш, -дсіць, -бсім,

-бсіце, “беяць
прапілены

прапыліцца зак., прапыліся, прапылішся [сься],
-гліцца,

-лімся,

-ліцёся,

“ляцца
прапыліць зак., прапылю,
прапыліш, -ліць, лім, -ліце, -ляць
прапірхваць незак, -аю,
-асш, -ас, -аюць
прапытапны
прапытаць зак., -аю, -асш,
-4е, -фюць
прапитвацне [цьпе] -нпі
чрапитваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прапіхкаць гак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

прапякёнка абал., -нцы, -нак
прапяканне [пьпе] -нні

прапякаёцца незак., -аецца,
-аюцца

прапякаць незак., -дю, -4еш,
-4е, “ёюць

прап'янетваваць зак., пра-уе,
-уеш,
пяпствую,
-уюць
пранясбчваць разх., незак.,

-аю, -аеш, --ае, -аюць

прапясбчыць

разм.,

зак.

-чу, “чыш, -чыць, -чаць
прапятлйць ак. -ляю, -ляеш, -ляе, -ляюць
прапячы зак., -пяку, -пя-

чэш, -пячэ, -пячом, -печацё, -пякўць; прапёк, прапякла, -лб, -пі; прапячы
прапячыся зак, -пячэцца,
-пякўцца; прапёкся, прапяклёся, -лося, -ліся
прараб -ба, -бе, «баў

прарабіць зак., прараблю,

прарббіш, -біць, -бім, -біце, -бяць
прарабляцца незак., -яецца,

-яюцца
прараблйць

незак.,

-яю,

-Ясш, -Яс, -Яюць

прарабскі [пск]
прарагатаць (некаторы час)
гак., прарагачу, прарагёчаш, -ча, -чам, -чаце,
“чуць.
прарадзіма -ме
праразённе [ньпе] -ипі і
прарЭзванне
праразёцца незак., -аецца,
“ўюцца і прарбзвацца
праразаць незак, -дю, -беш,
-ае, “ёюць ў прарэзваць
праразны
праракальнік уст., -ка, -ку,
-гкаў

праракёльпіца уст., -цы, -ц
[пьпе] -нпі,
прараканне
,
-нняў
праракатаць зак., праракоча, -кбчуць
праракаць пезак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць

прарап спец., -на, -не, -паў
праранпіць(са словамі «гук»,
«слова» і пад.) гак., пра-

рапю,

праропіш,

-піць,

-пім, -піцс, -няць

прарастанне [пьпе] -ині

прарастаць:
незак,
-йе,
-аюць
прарасці [сьці] зак., -сцё,
-стўць
прарасціць [сьці] зак., прарашчў, прарбсціш [сьці],
“ціць, гцім, “ціце, -цяць

прараўці зак.,

(пра жывё-

лу) прараве, -вуўць; (праплакаць нейкі час) разм.

праравў, -вёш, -вё, -вём,
-вяцё, -аўць; прарбў, прараўла, -ло, -лі
прарашёць (доўга рашаць)
-аеш, -ае,
гак., -4ю,
-ёюць
прарваны
прарваццазак., -вуся, -вёшся [сься], “вбцца, -вёмся, “Вяцёся, -вўцца

прарваць зак., -ву, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вуць

праржавёлы
праржавёць згак., -ёе, -ёюць

праржаць зак., -жкЭ, -кўць
прарбблены
прарббліванне [пьпе] -пні

прарбк -ка, -ку, -каў
прарбслы

прарбстак -тка, -тку, -ткаў
прарбхкаць зак., -ае, -аюць
прарбцтва “ве, -ваў.
прарбчыі прарбцкі
прарбчыца -цы, -ц
прарбчыць незак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць
прарбшчаны
прарбшчванне [ньпе] -нні

прарбшчвацца незак., -аецца, -аюцца

прарбшчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

рублю, прарўбіш,

-рў-

прарубіць горн., зак. пра-

біць, -рўбім, -рубіце, -рубяць

прарўбліванце [ньпе] -нпі
прарўблівацца незак., -аецца, -аюцца
прарўбліваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прарумзаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прарўхацца (некаторы час)
зак., -аюся, -асшся [сься],
-аецца, -аюцца
[пьпе] с-г.,
прарывёнпе
мед., -нпі
прарывацца

-аешся

незак., -аюся,

[сься],

-аецца,

,
-бюцца
-4ю,
незак,
прарывёць
геш, -йс, -йюць
прарыдёць зак., -4ю, -асш,
-ас, аюць
,
прарызінены
прарызініцца зак., -піцца,
-пяцца

прасвятліць
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прарызініць

прарызініць зак., -цю, -піш,
іць, “няць
прарызіпьванне [пьпе] -ші
незак.,
прарызіньвацца
-асцца, -аюцца
прарызіцьваць незак. -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прарыкаць зак, -4е, -дюць
прарыпаць зак., -ае, “аюць
прарыпёць

зак,

-піць,

-пЯць
прарыеавацы
прарысавацца спеу., зак.,
,
-сўсцца, -еўюцца
прарысавёць зак. -сўю,
-суеш, -сўе, -еуюць
прарыскаць 1ад., зак., -каю,
-каеш, -кае, -каюць

прарысбўванне [цьце] -ппі
незак.,
прарысбўвацца

-агцца, -аюцца
прарысбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прарысбўка спец., -бўцы

прарыты (пракапаны носам жывёліны)
прарыў -ыву, -ыве, -ываў
прарыўка разм., -ыўцы
прарыўны спец.
праршхлены

прарыхліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -лЯць

прарыхаляцца незак., -яецца, -яюцца

прарыхайць

незак.,

-яю,

-яеш, -яЯе, -Яюць
прарицца (пра жывёліну-пралегці, рыючы зямлю)
зак., -ыецца, -ыюцца
прарйць (пра жывёліну-пракапаць ход у зямлі)

зак., -ые, -яюць
прарэагаваць
зак.,

-гуеш, -тўе, -тўюць

прарэвізаваць

-гую,

разм., зак.,

-зую, -зўеш, -зуе, “зўюць
прарэдагаваны
прарэдагаваць зак., -гўю,
туеш, -тўе, -туюць

прарэджаны

прарэджвапне [ньне] -пні
прарэдяівацца пезак., -аецца, -аюцца
прарэдзкваць хезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прарэдзіць зак., -джу, -дзіп,
-дзіць, -дзяць
прарэз -зу, -зе, -заў
прарэзаны

прарэзацца зак., прарэжац-

ца, -ліуцца

прарэзаць зак., прарэжу,
каш, -ка, -жуць
прарэзвание [ньне] -ші,
часцей праразёанне

прарэзвацца незак., -аецца,

“аюцца, часцей праразёц:
ца
прарэЭзваць
пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць, часцей
праразаць

-зцы

[ск]

[сл],

прарэзка
-зак
прарэзліва [зьлі] прысл.
прарэзліваець [зьлі] [сьць]
-дю
прарбзлівы [зьлі]
прарэктар -ра, -ру, граў
прарбктарскі
прарэпсціраваны
прарэпеціраваць зак., “рую,
“руеш, -руе, “руюць
прарбх і прарэха адпаведна -ха, -ху, -хаў; -зсе, -Эх
прарэцэпзаваны
прарэцэнзаваць зак., -зую,
-зўсш, -зуўе, -зўюць
-шку,
-шка,
прарэшак
-пкаў
прае -са, -се, -саў
прасавальны
прасавальня -льні, -льпяў
прасавальшчык -ка, -ку,
-каў

праеавальшчыца -цы, -ц

прасаванне [ньне] -цні

прасаваны і прасбваны
прасавацца незак., праеў-

,

ецца, -ўюцца

прасавёць

незак., прасўю,

“ўеш, “ўе, “ўюць

прасаджванне [ньне] -нні
прасаджаны

прасаджвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
прасаджваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
прасадзёрка -рды, -рак
прасадзіць разм., зак., прасаджу, прасйдзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць
прасадка [тк] спец., -дцы

[цц].

,

прасадычны лінгв.
прасакатаць
зак.,
-кочуць
прасал

уст.,

-коча,

-сла,

-сле

[сьле], -слаў
праеалены
прасаліцца
зак.,
-ліцца,
“ляцца,
прасаліцца зак., прасбліцца, -дяцца

праейліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
прасаліць зак., прасалю,
прасбліш, -ліць, -лім, -ліДе, -ляць
праейльванне [пьце] -нпі
прасальвацца незак., -асц-

ца, аюцца

праейльваць

пезак.,

-аеш, -ае, -аюць
прасальскі
прасальства уст., -ве

-аю,

прасацці зак., -пў, -пёш,
-пё, -пём, -пяцё, -пуць;

прасбі, прасапла, -лб, -лі

прасаўшчіик -ка, -шу, -кбў
праеаўшчыца -цы, -ц

прасачыицца зак., прасбчыцДа, чацца
прасачиць зак.,

прасачу,

прасдчыш, -чыць, -чЧым,

-чыцс, -чаць
прасвавбліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

прасвёт [сьве] -ёту, -ёце,
-ётаў
праевётлаець [сьве] [сьць]

-цю
прасвётленасць
[сьць] -цю
прасвётлены [сьве]

[сьве]

прасвётліна [сьве] -пе, -н
прасвётлы [сьве] разм.
прасвёчанцы [сьве]
праевбчванпе [сьве] [пьце]
-ПНі

[сьве] пепрасвёчвацца
зак., -аюся, -аешся [сься],
“аецца, гаюцца.
прасвёчваць [сьве] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

праевідравёаны [сьві]
праевідраваць [сьві]

зак.

-рўеш, -рўе,

-ру-

“рўю,
юць

[сьві]
прасвідрбўванне
[ньне] -пці
праевідроўвацца [сьві] не-

зак., -аецца, -аюцца

прасвідрбўваць

[сьві]

не-

зак., -аю, -аепш, -ае, -аюць

праевірка [сьві] “рцы,-рак,
часцей прбевіра

прасвірия [сьві] -ні, -няў
прасвіст
[сьце]

[сьві]

-сту,

-сце

прасвістёны [сьві]
праевістаць [сьві]
зак.,
прасвішчу, прасвішчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
прасвіствацца [сьві]
незак., -асцца, -аюцца
прасвіетваць [сьві] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прасвяжацца [сьвя] разх.,

незак.,

-йюся,

-асшся

[сься], -аецца, -аюцца
прасвяжаць: [сьвя] разм.

незак., -ёю, -аеш, -4с,
-аюць
праевяжіцца [сьвя] разм.,
зак,
сБўся,
-аяшся
[сься], зацца, -кымся, прасвежыцёся, прасвяжацца
прасвяжыць [сьвя] рагх.,
зак., кў, -кыш, -жыць,
-яяМ,

прасвежыце, пра-

свяжёць
прасвяткаваць

[сьвя]

разм., зак., -кўю, -кўеш,

“кўе, -кўюць

праевятлённе [сьвя] [пьне]

лші
прасвятабць [сьвя] зак.,
-бе, -ёюць
праевятліцца [сьвя] зак.
прасвётліцца, -ляцца

прасвятліць [сьвя]
зак.,
прасвятлю,
прасвбтліш,
зліць, -лім, -ліце, -ляць

прасвятляцца
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праслосны

анна

прасвятайцца

[сья]

не-

зак., “яецца, -яюцца

прасвятайць [сьвя] незак.,
-яію, -яеш, -яс, -Яюць

праевята [сьвя] рэі.

прасвяціцца сьвя] разм.,
зак.,
прасвячуся, прасвёцішся [сься], -ціцца,
“цімся, -ціцеся, -цяцца

прасвяціць
прасвячу,

[сьвя]
зак.,
прасвёціш,

ціць, -цім, -ціцё, -цяць

прасёджацы разм.
прасёджванне [ньне] разм.
прасбджвацца разл., незак.,
гаецца, -аюцца
прасёджваць

крезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
прасёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць,
дзёць

-дзяць

ёі

прася-

прасёйванне [ньне]
часцей прасяваённе

-нпі,

прасёйвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей прасявацца
прасёйваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае,

-аюць, часцей

прасяваць
прасёка -ёцы, -ёк ё прбеека
прасёкчы
зак., прасяку,
прасячэш, -сячэ, -сячом,

-сечацё, -сякўць; прасёк,
прасёкла, -лі, часцей пра-

сячы
праеёкчыся зак., прасячэцца, прасякўцца; прасёкся,
прасёклася, -ліся, часцей
прасячыеся

прасемінар -ра, -ры, “раў
прасемінарый

уст.,

-ЫЯ,

“ыі [ыйі], -ыяў
прасемінарскі
прасёсці [сьці] зак., гсядзе
прасёчаны
прасёчка -чцы [цц], -чак
прасёяны
прасёлцца
зак.,
-ёецца,
-“бюцца

прасёяць зак.,

-ёю, -веш,

-ёе, -ёюць
прасёлак -лка, -лку, -лкаў

прасёлачны с прасёлкавы,
прасялкбвы
прасігналізаваць зак., -зую,
-зўеш, -зуе, -зўюць
прасігналіць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

прасік
-каў

памянш.,

-ка,

-ку,

прасіпёць зак, -плю, “піш,
-піць, -пім, -піцё, -пяЯць
прасіцёель -ля, -лю, -ляў

прасіцелька -льцы, -лек

прасіцельны
прасіцца незак., прашуся,

прбсішся [сься], -сіцца,
-сімся, -сідося, -сяцца
прасіць пезак., прашу, прбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
“сяць

праскавытаць зак, праскавыча, -чуць
праскаканы
праскакаць Зак., праскачу,
праскачаш,-ча, -чам, -чацё, -чуць
праскакванне [ньне] -пні
праскакваЦь гезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
праскамідыя
царк,
“ыі
[ыйі]
праскандзіраваць
[чьдзі]
зак., -рую, “русш, -руе,
“руюць
праскароджаны
незак.,
праскарбджвацца
-аецца, -аюцца
праскарбджваць незак., -аію,
-асш, -ае, -аюць
праскарбдзіць зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
праекачка
спарт.,
-чцы

[цц],-чак

прасквараны
праскварвацца незак.,

“аец-

ца, -аюцца
праскварваць незах., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
праскварыцца зак., “рыцца,

“рацца

праскварыцьзак.,
“рыць, -раць

“ру, рыш,

зак.,
праскланяць грам.,
-яю, -яеш, -Яе, -Яюць
праскбк -ку, -каў
праекбкваць
незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
праскбчыць зак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць
праскрабанпе [ньне] -нні і
праскрэбванне

праскрабацца незак. -децца, -аюцца і праскрэбвацца
незак., -аю,
праскрабаць
-дсш, -й4е, -дюць
скрэбваць.

і пра-

праскрыгатаць зак. праскрыгачу, праскрыгдчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
праекригаць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
праскрыгітаць зак., праскрыгічу, праскрыгічаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
праскрипаць

зак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

зак,
праскрыпёць
“іш,
скрыплю,

-пім, -піцё, -пяць
праскрыпційпы гіст.
гіст.,
праскрыпцыя

пра-піць,

-ыі,

[ыйі], -ый
праскрэбвание [ньне] -нпі,
часцей праскрабанпе
праскрэбвацца незак., -аецца, -аюцца,

скрабацца

праскрэбваць
-асш,

часцей пра-

-бяцё,

незак.,

-аю,

-бўць;

праскроб,

праскрэбла, -лі; праскра1
праскрубціся [пц] зак., праскрабуся, -бёшся Кься],
-бёцца,

-бёмся,

-бяцёся,

-бўцца; праскробся [пе],
праскрэблася, -ліся
праекўбці [пц] зак., -6ў,
-ббш, -66, -бём, -бяцё,
-буць
праскугбліць разм. зак,
-ліць, -ляць
прасла разм., -ле [сьле],
-лаў
праелабіць зак., -іць; сіла

праславіцца зак., “ёўлюся,
-авішся [сься], -авіцца,
-двяцца
праелавіць
зак.,
-аўлю,

-двіш, -ёвіць, -авяць
праелавўтыіран.
праелавянскі
праелаіцца [айі] зак., праслбіцца [ойі], -бяцца
праелаіць [айі] зак., пра[ойі],
слаю, праслбіш
-біць, -бім, -біце, -бяць
прасланйцца разхм., зак.,
[сься],
-яешся
-яюся,
-Яецца, -яюцца
праслаўлённе [ньне] -нні
праслаўлены
праелаўлйцца незак, -яю-

ся, “яешся [сься], “Яецца,
“яюцца

праслаўляць

-Яю,

незак.,

“яеш, -яе, -яюць

праелйць зак., прасцялю
[сьця], прасцёлеш [сьце],
-ле, -лем, -леце, -люць
(памянш. да
праслачка
прасла) -чку, -чкаў

[сьле]

праелёдаванне

(пьне] апі, -нняў

праелёдавацель [сьле] -ля,
“лю, -ляў
праелёдавацельніца [сьле]

-цы, -ц

праслёдавацца

зак.,

-дуюся,

[сьле]

не-

-дуешся

[сься], -дуецца, -дуюцца
праелёдаваць [сьле] незак.,
-дую, -дуеш, -дуе, -дуюць
праслібізаваць [сьлі] разм.,
зак., -зўю, -зуеш, -зўе,
-зўюць
праслізгвание [сьлі] [ньпе]
-ппі
праслізгваць [сьлі] незак,
-ваю, -васш, -вае, -ваюць
праслізпуць ё праслізиўцца [сьлі] зак., адпаведна
ліў, “нёш, “нё, -цём, -няцё, -иўць; ліўся, -нёшся
[сься],

-ае, -аюць, часцей

праскрабаць
праскрэбены

праскрэбці ац] Зак., праскрабў, -бёш, -6ё, " «бём,

-ибцца,

-пяцёся, -нўцца

-иёмея,

праелбек геал., -бйка,

ку, -бйкаў
праелбены

-бй-

прастата
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праслой
прасабй геал,

-бю,

[ойі], -дяў

“бі
,

прасадйванне [пьпе] -ипі

праслбйвацца

незак., -аец-

праслбйваць

незак.,

ца, -аюцца

гаю,

-аеш, -ае, “аюць,

праелбіка -бйцы, -доек
праслдйны спеў.
праслулаяць зак. праслу-

кў, праслўжыш, -жыць,
зкым, зкыце, -жаць
прасаўханы

праслухаць зак., -аю, -зеш,

,
-ае, -аюць
праеаўхванце [пьпе] -пні
прасаўхвацца незак., -аецца, аюцца

праелўхваць незак, гаю,
гаеш, -ае, -аюць
праслухбўванне [ньне] -нпі
незак.,
праслухбўвацца
-аецца, -аюцца
праслухоўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

праелыць разх., зак., -слыву, -слывёбш, -слывё, -слы-

вём, -слывяцё, -слывўць;

праслыў, -слылё, -слыло,

-слылі
зак.,
праелязіцца [сьля]
прасляжўся, праслязішся [сься], -іцца, -імся,
праслезіцёся, праслязяцца
прасмажваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
прасмажыцца зак., -кыцца,

-жацца

праемажыць
зак.,
“жу,
-жыш, -хыць, -каць
праемактаны
прасмактаць зак., прасмак-ча,
прасмбкчаш,
чў,
-чам, -чаце, -чуць
праемалены
праемазіццазак., (насыціцца смалой) прасмбліцца,
-ляцца; (прагарэць наскрозь; асмаліцца на аг-

ні) -аліцца, -ёляцца
праемаліць зак., (насыціць
смалой) трасмалю, прасмбліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць;

(прапаліць

на-

скрозь; асмаліць на агні)

праемалю,
прасмёліш,
зліць, -лім, -ліце, -ляць
праемальвацца (прагарваць
наскрозь; асмальвацца на
агні) незак., -аецца, -аюц-

ца
праемальваць (прапальваць
наскрозь; асмальваць на

агні) незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прасмёйваць [сьме] незак.,

“аю, -аеш, -ае, -аюць
праемёрдлы [сьме]
праемерднуць [сьме] разм.,
зак., -пе, -пуць
праемектванне [пьпе] -нпі

прасмбктвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

праембктваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
праемблены
,
праемблка -лцы
праембльванне [ньпе] -нпі

праембльвацца незак., -асцца, -аюцца
праембльваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
праемурбдзіць разм., зак.,
-дзіць,
-дзіш,
-ду,
,
-дзяць
прасмуткаваць зак., -кую,

-кўеш, -кўе, -куюць
прасмярдзёлы [сьмя] разм.

праемярдзёць [сьмя] разм,
вак., -днў, -дзіш, -дзіць,
-дзім, прасмердзіцё, прасмярдзяць

зак,
прасмяяцца [сьмя]
-мяюся, -мяёшся [сься],

гмяёцца, -мяёмся, -меяцё,
ся, -мяюцца
прасмяяць [сьмя] зак., -яю,
-ябш, -яб, -яём, прасме-

яцё, прасмяюць

праенаваты
праенак -ка, -ку, -коў
прасніца [сьні] -цы, -ц
праенбўдацца разм., зак.,
[сься],
-аешся
-аюся,

-аецца, -аюцца
прасбваны часцей прасава,
ны
праебвацца (прагадзіць без

справы) разм., зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца

прасбваць (соваць працяглы
час) вак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць
прасбдыя лінгв., -ыі [ыйі]
прасбл спец., -лу, -ле
праеблены
прасбльванне [ньце] -нпі
праебльвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
незак., -аю,
прасбльваць
-веш, -ае, -аюць
прасоўванне [пьнпе] -ині

праебуўвацца хезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

-аюцца
прасбўваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прасбўка -гўцы

прасбўшчык -ка, -ку, -каў
праебўшчыца -цы, -ц
праебхлы
прасбхнуць зак., -ну, -неш,

-пе, -нуць
прасбчацы
прасёчванне [ньпе] -нні
прасбчвацца хезак., -аецца,

-аюцца

прасочваць
-асш,

-ае,

гезак.,
-аюць

-аю,

праспацца зак., прасплібся, праспішся [сьпісься],

спіцца,
-пяцца

-піцёся,

-пімся,

захк., прасплі,
праспаць
-піць,
[сьпі],
праспіш
-пім, -підё, “пяць
праепёкт [сьце] -кта, -іце,

-ктаў

н.,

[сьпе]

праспёрыты
неска.

праспіртаваны [сьпі]
праепіртавацца [сьпі] зак.,

-туецца, -тўюцца

праспіртавёць [сьпі] зак.,

-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
[сьпі]
праспіртоўванне
[чьне] -нні
праспіртоўвацца [сьпі] не-

зак., -зецца, -аюцца

праспіртбўваць

[сьпі]

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

грам., Зак.
праспрагаць
-4ю, -аеш, -ёе, -аёюць
праспрачацца зак., -ёюся,
[сься], -аецца,
-Яешся
-дюцца
праепявёны [сьпя]
зак,
[сьпя]
праспяваць
-ёю, -деш, -ае, -йюць
прассаць. зак., -сеў, -ссёш
[сьсе], -ссё, -ссём, -есяцё, -сеўць
праставатаець [сьць] -цю
праставаты
праставаць

незак.,

разл,

сую, -тўеш, тўе, -тўюць
прастагнаць зак., прастаінў, прастбгнепі -не, -пем,
“неце, -нуць
прастадўшна прысл.
прастадўшнаець [сьць] -цю
прастадушны

прастак

разм.,

-ка,

“БЫЎ,

-кбў, часцей прасцяк
прастакаватаець [сьць] -цю
прастакаватыраз.
прастаквёша -шы
прастакрылы
прастакрылыя зааг., паз.
прастакутнік -ка, -ку, -каў,
часцей прамавугбльнік
прастакўтпы часцей прамавугбльны
прасталюдзій уст., -на, -не,
-наў

прастамбўе лілгв., -ўі [ўйі]

прастамбўны
прастарнёй прысл.
прастарнёйншы
прастариёць
незак.,
-ёюць
прастарэка

разх.,

-ёе,

агульк.

м. ДМ -ку, Т -кам, ж. ДМ

“бцы, Т -Экай і -Зкаю, ми.
Р -эк
прастарэкаваць разм., не-

зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
прастата анат., -ёце

прастата -ацб ёі прбстасць
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прастатыт

прасцяг

аа

прастатит мед. -мту, -аце

-ыкЭцца, -ыжбмся, -ыжа-

,
прастатійчны
прастаць разм., зак. -4ю,
-деш, -4с, -ёюць

цёся, -агуцца

прастрэл хед., -лу, -ле, -лаў

прастрэлены
праетрэліць зак., -лю , “ліш,
-ліць, ляць

прастрэльванне [ньне] -нні
нрастрэльвацца гезак., -аецца, -аюцца

-айць

прастрэльваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прастуда -дзе
прастуджаны
прастуджвание [пьие] -нпі

прастой -бую, -бі [ойі], -дбяў
прастойванпе (ньпе] -пиі

-аю,

прастойваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
прастбйны

прастудявацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аедца, -аюцца
прастуджваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прастудзіцца зак., -джуся,
прастудзішся
[сься],

прастбл -ла, -ле, -лаў
прастоланаелбддзе [сьледзь-

дзе] -ддзі

прастоланаслёднік
-ка, -ку, -каў
прастоланаслёдніца

[сьле]
[сьле]

-цы, -ц

-дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,

прастбльны царк.
прастбр -ру, -ры, “раў
прастбра -ры

-дзяцца і праетыць

прастудзіць зак., прастуджу, прастудзіш, -дзіць,

прасторава прыс.
прасітбравы
зграетбрна прыс.

-дзім, -дзіце, -дзяць

прастудлівы разм.
праетудны
прастукаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прастўквацне [ньне] -нні
прастуквацца незак., -аец-

прастбрнаець [сьць] -цю
прастбрны
прастракатаць зак., прастракачу, прастракбчаш,
-ча, -чам, - чаце, -чуць
,

прастраляпы

ца, -аюцца

,

прастўкваць

прастраляць зак., -Яю, -яеш,
прастрачыць зак., прастрачу, прастрдочыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
прастрбміць абл., зак., -млю,
-міш, -міць, -Мяць

прастрбчаны
прастрбчванне [пьпе] -нні
прастрбчванца незак., -аецца, -аюцца
-аю,

прастру гаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, -ёюць і прастружу,

праструўжаш, -жа, -жам,
акаце, -куць; прастругаў,
-йла, -йліў прастругай

прастружы
прастрўгванне [пьне] -нні

і

прастрўгвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

кнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прастрыгённе [ньце] -нні
прастрыгацца кнезак., -бецца, -ўюцца
прастрыгёць незак. -аю,
-йеш, -4е, -ёюць
прастрыгчы [хч], зак., -ыгў,
-ыжЭ, -ыбм,
дш,
гыгкацё, ЗЫгуць

прастрыгчыся [хч] (стрыгчыся працяглы час) зак,
-ыгўся,

-ылізшея [сься],
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-аю,

прастўпак -пка, -пку, -пкаў,

прастрацыя -ыі [ыйі]

прастрбчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
праструганы

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-Яе,юць

прастрўгваць

[сься],

прастрыйсапы

прастачка разх., -чцы [цц],
-чак, часцей праецйчка
прастачок -чка, -чку, -чкоў
прастайць зак. -аю, -аіш
[айі], -зіць, -аім, -аіцё,

прасудўся, прасудзішся
-дзіцца,

-дзімся,

“дзіцеся, -дзяцца
прасудзіць (судзіць працяглы час; панесці ўбыткі
судзячыся) разм., зак.,

прасудагў,
прасудзіш,
“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
прасумаваць зак. -мўю,
-мусш, -мўе, -муюць
праеўпуты
праеўнуцца
зак.,
-пуся,
-нешся [сься], -нецца,

“нуцца

прасўнуць зак., -пу, -пеш,

-не, -цуць

прасўшаны
праеўшванне [пьпе] -нпі

прасўшвацца незак., -аецца, -аюцца
праеўшваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
праеўшка -шцы
прасушыцца зак., прасушуся, прасушышеся [сься],
“шыцца, -шымся, -цыцёся, -шацца.
прасушыць зак., прасушу,
прасўшыш, -шыць, -шым,

-шыце, -шаць
праецёй [сьце] прысл.
прасцёйшы [сьце]
прасцёйшыя
наз.

прасцёнак

[сьце]

[сьце]

зааг.,

-нка,

-нку, -нкаў

-йе,

прасцёначны [сьце]
праецерагчы [сьце]
[хч]
зак., -агу, -ажэш, -ажЭ,

праступіць зак., праступіць,
прастўпяць

-ажібм, гажацё, -агўць
прасцёрці Ісьці] разм, зак.,
прасцярў, прасцярэш, -рэ,

часцей правіннасць

праступйць
-аюць

незак.,

незак.,
прастывёць
-деш, -йае, -4юць
прастылы

прастытуіравапне
[ньне] -пні

-аю,

[уйі]

праетытуіравапы [уйі]
[уйі]
прастытуіравацца
Зак. і незак., -руюся, -ру-

ешся

[сься],

-руецца,

“руюцца

прастытуіраваць [уйі] негак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць
прастытутка

-тцы

[ац],

-так

прастытўцыя “ыі [ый
прастыцьзак, ышпу, -ынеш,
-ыне, Змпуць, часцей прастудзіцца
прастэча рагм., -чы
праеўджапы разм.

-рбм, -рацё, -рўць

прасцёрціся [сьце] разм.
зак. прасцярэцца; прасцёрся, -сцерлася

прасцёцкі [сьце] разм.
праецёць [сьце] разм., незак., -бю, -веш, -бе, -ёюць
прасці [сьці] незак., прадў, -дзёш, -дзё, -дзём,

-дзяцё, -дўць

прасціна

[сьці]

,

-нё,

пра-

сціні прасцірадла

прасціцка [сьці] -пцы, -пак
праецішы [сьці]
-ле,
[сьці]
прасцірадла

-лаў, часцей прасціна

прасцірацца [сьці]

пезак.,

[сьці],

незак.,

-аецца, -ёюцца

прасціраць

праеўўджвацца (несці ўбыт-

-ёю, -ёеш, -де, -йюць
прасціся [сьці] незак., пра-

праеўджваць (несці ўбыткі

прасцэнпіўм тэатр., -ма, гме,
-маў,

кі судзячыся) разм., незак., -аецца, -аюцца

судзячыся) разм., пезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
прасудзіцца (судзіцца працяглы час; панесці ўбыткі судзячыся) разм., зак.,

дзёцца, -дўцца

прасцібсепькі [сьцю] разм.

прасцібтка

[сьцю]

разу.

прысл.
прасцібткі [сьцю] разм.

праецяс [сьця] -гу, -гаў

праткиуць
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прасцяк, [сьця] разм., -ка,
-ыў, -кбўі прастак
прасцякбм [сьця] прыся.

праецячка

“цы

[сьця]

[цц], -чак

разм,

ё прас

тачка

прасыкаць зак, -аю, -аеш,
,
-ас, “аюць
ц
е
л
п
ы
с
,
к
а
з
а
ц
ц
а
п
ы
с
а
р
п
ца, “сыплюцца
прасыпацца

гезак., ара-

чынацца) -йюся, -аешся
[сься], -йецца, -аюцца;
(пакрысе сыпацца праз
-децца,
што-небудзь)
гаюцца
-плю,
зак.
прасипаць
аеш, -0ле, люць ,
-аю,
незак,
прасыпаць
-деш, -де, -фюць

праеыханне [пьпе] -ипі

прасыхаёць незак., -аю, -беш,
-4е, -Аюць
прасяванне [ньне]
прасёйванне

прасявацца

-ині і

незак., -аецца,

“юцца і прасёйвацца.
-ёю,
незак,
праелваць
еш, -ае, -бюць і прасёйваць
прасядённе [пьне] -нні

прасядаць незак., -ёе, -4юць
прасядзёць
зак.,
-дзеў,
гдзіш, -дзіць, -дзім, праседзіцё, прасядзяць, часцей прасёдзець

прасякённе [пцьпе] -пні

прасякацца
(высякаючы
прасоўвацца, выбірацца)
незак, -аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -ёюцца
прасякаць незак., (рабіць
праход высякаючы) -дю,
-даеш, -4е, -4юць; (аб прадметаг-- насычацца вадкасцю) -де, -ёюць
прасякиённе [пьпе] -ппі
прасякнуты
праейкнуцца (добрымі пачуццямі)
зак.,
-пуся,
-нешся
[сься], -пецца,

-вуцца

праейякнуць

(аб

прадме-

таг -- насыціцца вадкасцю) зак., -це, -пуць

прасялковы часцей прасёлачиы
праеянік -ка, -ку, -каў
праейнішча -чы
прасянка заал., -пцы, -нак

прасяні
праеячія зак., -яку, -ячэш,
-яч, -ячбм, прасечацё,
прасякўць
сёкчы

і праеёч, пра-

праеячися
(высякаючы
прасунуцца,
выбрацца)
зак.,
-якўся,
-ячэшся
[сься], -ячэцца, -ячбмся,
прасечацёся,
прасякўцца і прасёкчыся
прасячэнне [ньце] -пні

пратавёние [пьпе] -нпі
пратаваць хезак., -таё, -таюць
гіст,
пратаганіст тэатр.
-ста, -сце [сьце], -стаў
-еА,
пратагінуе палейнт.,
-се, -саў

пратадэрма бат., -мо

пратазбрка астр., -рцы, -рак
пратазбркавы астр.
кніжн. -му,
пратакалізм
-ме
[ньпе]
пратакаліравание
кніжн, -нші

пратара цьваць

гезаёк.,

-аёш, -ае, -аюць

пратарахцёць разж.,

-хчу,

-аю,
зак.,

-хціць,

-хціш,

-ХЦЯЦЬ

пратаргавёцца зак., -туюся,
-гўешея

[сься], -тўецца,

-тўюцца

пратаргёл фарх., -лу, -

пратаргбўвацца лезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, аюцца
пратарчаць: разм., гак., -чу,

кліжт,
пратакаліравацца
незак., -руецца, -руюцца
кпіжн.,
пратакаліраваць
незак., -рую, -руеш, -руе,

“чыш, “яць, -чм, -чыцё, -чаць і пратырчаць
пратарыць захк., пратару,
пратбрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
пратасбма -ме, -м

пратакаліст уст., -ета, -еце

прататыпны

пратакаліраваны кніжн,

“руюць:

[сьце], -стаў

пратакаліетка

-тцы

уст.,

[стц], -так

пратакбк бакт., -ка, -ку,
-каў
пратакбкавы бакт.
пратакбл -ла, -ле, -лаў

пратакбльны
пратактыній гім., -нію, -ніі
[йі]
праталіна -не, -и
праталінка памянш., -нцы,
-нак
пратамін хіх., -ну,

пратанёма бат., -ме, -м
пратаць абл., незак., пра-

чу, -чаш, -ча, -чуць

пратанпе [ньне] -нні
пратанцаваць зак., -цую,

-пўеш, -цўе, -цпўюць

пратапіцца (пра сала
ёі
інш.) зак., пратбпіцца,
“пяцца
пратапіць (пра сала і інш.)
зак., пратаплю, пратбпіш,

-пяць

-піць, -пім,

-піце,

пратаплазма біял., -ме
пратаплазмавы біял.
пратаплазматычны біял.
пратаплёст біял., -ста, -сце
[сьце], -стаў
пратапдп уст., царк., -па,

-це, -паў
пратапбискі уст., царк.

пратапрэсвітэр [сьві] царх.,

-ра, -ру, фаў

о.

пратантаны і пратбптаны
пратаптацца

зак.,

пратдп-

чацца, -чуцца

пратантаць зак., пратапчу,
пратбпчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
пратаранены
пратарашіць зак., -ню, -іш,
“ліць, “няць
пратараньванне [ньне] ав.,
ваен., -ппі
пратараёньвацца
незак.,
-асцца, -аюцца

прататійп літ., -ца, -по, -паў

пратаўхацца разм., зак.,
[сься],
-ёешся
-аюся,
-асцца, -біюцца,
пратаўчы зак., “ўку, -ўчЭш,
-ўчацё,
-ўчбм,
-ўчэ,
-ўкўць
зак.,
разм.
пратаўчыся
-ўкуся, -ўчушся [сься],
-ўчэцца, -ўчомся, -ўчацё-

“Ўкўцца

пратёць зак., -йе, -ёюць
пратачыцца: зак., пратачуся, пратбчышся [сься],

-чыцца, -чымся, -чыцеся,
-чацца.

пратачыць Зак., (тачыць,
вастрыць працяглы час)

пратачу,

пратдчыш,

“чыць, -чЧым, -чыце, -чаць;
(пра чарвей і інш.) праточыць, -чаць
пратканы
праткаць зак., тк, чэш
[чч], -тчэ, -тчом, -тчацё,
-ткуць
праткниўты
праткнуцца
зак.,
-пўся,

-нбшся

[сься],

-нёцца,

“нёмся, -няцёся, -нуцца
праткиўць зак., -пу, -нёш,
гне, -нём, -няцё, -нўць
пратлёлы

пратлёць зак., -ёс, -ёюць
пратлуеціцца [сьці] слеу.,
зак., -ціцца, -цяцца
пратаўеціць [сьці]
спец.,
зак., пратаўшчу, пратлусціш, -ціць, -цім, -ЦціЦе,

-цяць
пратлўшчаны спец.
пратаўшчвацца слеўу.,

не-

Зак., -аецца, -аюцца
пратаўшчваць спец., незак., -ацюо, -аеш, -ас, -аюць
пратлўшчыцца спец., зак.,
“чыцца, -чацца
пратаўшчыць спец., зак.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
пратиўць зак, “таў, -тпёш,
-тпё,
-тиём,
-тпяцё,
-тиўць
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пратока

лю,

пратбка -дцы, -бк

пратон фіз., -па, -ие, -паў

пратбины
пратбнаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць, часуей
пратўнаць
пратбптаны і пратаптаны
пратбптвацца лезак., -аецца, аюцца
незак., -аю,
пратбитваць
-аеш, -ас, гаюць
пратбраны
пратбргаць зак., -аю, -асш,
-ас, -аюць
пратбчаны
пратдчванне [пьпо] -ші

праточвацца пезак., -аецца, -аюцца
(пра
пратбчваць хкезак.,
чарвейі інш.) -ае, -аюць
пратбчка -чцы [цц]

пратбчны
пратбочына -не, пратрава спец., -ве
пратравачны спец.
пратравіць слец., зак., пратраўлю, пратрёвіш, “віць,
-вім, -віце, -вяць
пратрактар мар., -ра, -ры,
граў
пратраліць лар., зак., -лю,
-діш, -ліць, -ляць
пратральвацца хар., незак.,

-аецца, -аюцца
пратральваць мар., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
пратрамбін фізіял., -ну, -не

пратранясярацы разм.
пратранжірыць разм., зак.,

зру, рыш, рыць, -раць
пратранекрыбіраваць зак.
-рўю, -руеш, -руе, рўюць
пратранслітарыраваць [сьпі, зак., -рырую, грыру, -рруе, г“рыруюць
пратраўлены спец.
пратраўліванне [пыге] -ппі
пратраўлівацца і пратраўляцца пезак., адпаведна
-асцца, -аюцца; -яецца,
“яюцца

пратраўліваць і пратраўлаяць незак., адпаведна

-аю,

-аёш,

-ас,

-аюць;

-Яю, -Яеш, -яе, -яюць
пратраўны спец.
пратраўшчык -ка, -ку, -каў

пратраўшчыца-цы, -ц.
пратраціцца зак, -ачуся,
-ёцішся

[сься], -аціцца,

“ёцяцца
пратраціць зак, -ёчу, -аціш,
“аціць, -цяць
пратрачвацца незак., -аюся,
-асшся

[сься],

-аецца,

гаюцца
пратрачваць пезак.,
-асш, -ас, -аюць
пратрашчаць

зак.,

-аю,
-чў,

“чыш, -чыць, -чыМм, -чыцё, -чаць

пратрубіць
9"

зак., пратруб-

пратэрмінаваны

пратрубіш,

-біць,

-бім, -біце, -бяць

пратрута с.-г., -ўце
пратрутны
пратрутчык [чч] -ка,

-ку,

-каў
пратрўтчыца [чч] -ци, -ц

пратрухаць разл, зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
пратруціць с--г., спец., зак.,
пратруціш,
пратручу,
-ціць, -цім, -ціце, -цяць
(машына)
пратручальнік
с.-г., -ка, -ку, -каў

пратручаны
пратручванне [пе] -шшпі
пратручвацца хезак., -аецца, -аюцца
пратручваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
пратрываць зак., -ёю, -аёеш,
-4с, -аюць

пратрыераваны с.-г.
пратрыераваць зак., -рую,

“рўеш, -рўс, -рўюць

пратрызніць

[зьці]

зак.,

-цо, -піш, -піць, -нЯць

пратрымаёны

пратрымёцца

зак., -аюся,
-аецца,

[сься],

-дешся

-йюцца
пратрымёць зак., -ёю, -ёсш,
-йе, аюць
пратрэсены
пратрэсці [сьці], зак., пра-

трасу, -сёш, -сё, -сём, -вяцё, -сўць; пратрдс, пратрэсла, -слі [сьлі]; пратрасі
к.,
[сьці]
пратрэсціея

пратрасуся, -сёшся [сься],

-сяцёся,

-сбцца, -еёмся,

-сўцца; пратрбсея, пратрэслася, -ліся; пратрасі-

ся
пратуберансц астр. -нца,
“іцы,цаў
пратужыць ак. пратужў,
пратужыш, -жыць, -кым,
-кыце, -жаць

пратўзацца

захк.,

-аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца
пратузаць зак., -аю, -аеш,
-ае, аюць

пратупацёць і пратупатаць
разм,

зак,

адпаведна

-ачу, -аціш, -аціць, -ацім,
гаціцё, -ацяць; пратупачу, пратупбчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
пратўпаць зак.,

-аю, -аеш,

-ае, -аюць ё пратбпаць
пратураны разм.
пратуриць разм., зак., пратуру, пратўрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
пратухаць пезак., -4е, -4юць
пратухлы
пратўхпуць ах., -пе, -пуць
зак,
кул,
пратушыцца
-шацца, -шацца

пратушыць

зак., пратушў,

пратушыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
пратыканне [пьне] -ниі
пратыкёцца пезак., -аецца,
-дюцца

пратыкёць незак., -4ю, -асш,

е, -поць
пратынкаваць зак., -кую,
-кўсш, -куе, -кўюць
пратырчацьзак., -чў, -чш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чаць,
часцей пратарчаць
пратысталагічны
пратысталёгія лі [ші]
пратысты заайл., -таў
пратычкавапы геад.
пратычкаваць

геад.,

зак.,

-кўю, -кусш, -кўе, -еўюць
пратычкбўванпе [ньне] геад., -ипі
пратычкдўвацца геад., не-

зак., -аецца, -аюцца

пратычкбўваць

геад.,

не-

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
[цьпе]
пратэжыраванне
чші

незак.,
пратэжираваць
“рую, -руеш, -руе, “руюць
пратэжэ

х.

і

ж.,

нескла.

пратэз -за, -зе, -заў
пратэза лінгв., -зе, -з

пратэзавёанне [пьпе] спец.,
-нні
пратэзаваць спец., незак.,
-зую, -зўеш, -зуе, -зўюць
пратэзіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
пратэзна-артапедычлы
пратэзны

пратэзі [эйі] біял. -бяў,
адз. пратэй, -зя, -зі [эйі]

пратэіды [эйі] гім, спец,
-даў, адз. пратэід, -ду,

“дзе
пратэіпавы йі]
пратэінатэрапія [эй] мед.,
Яі [на]
пратэіны [эйі] зін,“паў,
адз. пратэін, -пу, -

пратэктар паліт., ра, “ру,

“раў, тэх., -ра, -ры, -раў

пратэктарат
-ёце

паліт,

-ату,

пратэкціяйны эк.
пратэкцыя ыі [ыйі], -ый
пратэкцыянізм эк., -му, -ме
пратэкцыяніст

Эк,

-ста,

-сце [сьце], -стаў

пратэкцыянісцкі

Эк.

зак.,
пратэлеграфаваць
-фўю, -фусш, -фўе, -фуюць
зак.,
пратэлефаніраваць
“рую, -руеш, -рус, “руюць
пратэразбіі геал., -збя, -збі
[ойі]
пратэразбйскі геаг.
пратэрмінавание (пьпе] -ппі
пратэрмінавёпыі пратэрмінбвацы

прах
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пратэрмінаваць
пратэрмінаваць зак., -ную,
-пусш, -нўе, -іўюць
[нье]
пратэрмінбўвамне
-ні

(прафсаюзны
прафактиў
актыў) -ыву, -ыве, -ываў
прафіп -па, -пе, -наў
прафапаваны

прафссіяпйальшя і прафсеій-

пратэрмінбўваць зак., -аю,

“иўецца, -аўюцца
прафанаваць зак. і пезак,
-ліўю, -нўеш, -пуе, -ну-

загвдрванне) [цьце] -нні
-ыя, -ыі
прафілактбрый

лезак,

пратэрміпоўвацца
гасцца, -аюцца

,
аеш, -ас, -аюць
пратэрмінбўка -оўцы, -двак

пратэса царк., -се, -ё
пратэст -сту, -сце [сьце],
-стаў
пратэставёны фі!., гандл.

пратэставёцца фін., гандл.,
,
“тўецца, -тўюцца
пратэставаць незак., -тўю,

-туеш, -тўе, -тўюць
-нце
-ита,
пратэстант

[ньце], -итаў
пратэстантка

рэл.,

-тцы

[нтц], -так
пратэстацтызм

і пратэс
таццтва рэл., адпаведна

-му, -ме; -ве
пратэстанцкі рэл.
пратэстўючы

праўда -дзе
праўдалюб і праўдалідбец
-ба, -бе, 5-баў;
адпаведна
ы
“бца [па], -бду, “бцаў.

ёі

праўда-

ліобпы

праўдалюбства [пств] -ве
праўдападббна прысл.
праўдападббнасць [сьць]

і

праўдападабёнства адпаведна -цю; -ве

праўдападобны
праўдашукальнік -ка, -ку,
-каў
праўдашукёльніцтва -ве
праўдзіва прысл.

праўдзіваець [сьць] -цю
праўдзівей прысл.
праўдзівы
праўдзіст гіст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
праўдзістка -тцы [цц], -так
праўдзісцкі гіст.
праўдзіцца

юць
прафанёцыя -ыі [ыйі]

прафаргапізацыя (прафсаюзпая аргапізаіцыя) -ыі

[ыйі], -ый

прафарыентацыя (прафесіарыентацыя)
янёльная

-ыі [ыйі]
прафасвёта [сьве] (прафесіянёльная асвёта) -ёце

прафастрыгаваны [з выбугн. г]
вы[з
прафастрыгаваць
бухн. г] зак., -гўю, -гусш,
-гуе, -гусм, -гўеце, -гуюць

“ста,
прафашист
[сьце], -стаў
прафашистка “цы

гсце

[с'ц],

разм.

незак,

прафбілёт (прафсаюзны білёт) -ёта, -бце, -ётаў
(прафсаюзнае
прафбюрб
бюрб) н., нескл.

прафгігіёпа (прафесіянёльная гігіёна) -не
прафгрўпа
(прафсаюзная
група) -пс, -п

прафгрупбрг
(кіраўнік
прафгрўпы) -та, -ту, -гаў
прафермёнт
біял., -нту,
“нце [ньце]
прафесар -ра, -ру, -раў
прафёсарска - выкладчыцкі

[чч]

наз.

прафёсарскі
прафсёеарства -ве

прафёсарстваваць разм., незак,
-ствую, -ствуеш,
-ствус, -ствуем, -ствуеце,
-“ствуюць

праўлёнец -нца, -нцу, -пцаў
праўлённе [ньне] -нні
праўлёнекі
праўлены
праўнук -ка, -ку, -каў

сіянйльны
прафёсія -іі [ійі], -ій
прафесіянал -ла, -ле, -лаў
прафесіяпалізацыя
гыі
[ыйі]

праўнучка -чцы [цц], -чак

праўцом абл., прысл.
праўшчык палігр., -ка, -ку,

-каў
праўшчыца палігр., -цы, -ц

прафаб'ядпанне

(прафсабзнае
не) -ппі

[ньне]

абв'яднён-

прафілактык -ка, -ку, -каў

прафілактыка -ыцы
прафілактычны

прафілёвачны спец.
прафілёўка спеу., -ўцы
прафізьтравёны і прафіль-

трбваниы
прафільтравацца

зак., -ру-

ецца, -руюцца

прафільтравёць зак., -рую,

-рўсш, -руе, -руюць

прафільтроўванне
-нні

[пьпе]

незак.
прафільтроўвацца
-асцца, -аюцца
незак.,
прафільтрбўваць
-аю, -аеш, -ге, -аюць
[пьне] тэгс.,

прафіляванне

прафесійна-тэхнічны
прафесійны часцей прафе-

прафесіяпалізм -му, -ме
прафесіяпаліст -ста, -еце
[сьце], -стаў
прафесіяпалка -лцы, -лак
прафесіянальна прысл.

прафесіяпальнасць
-цю

прафілявацца тэг., незак,
-люецца. -лібюцца

прафіляваць тэх, незак.,
зак., -люю, -люеш, -люе,
-лююць

прафіптэрн

(Чырвбны Ін-

тарнацыянал
прафсаюзаў) гіст., -на, -не
прафінціць
[ньці]
разм.,

Зак., -пчу, -нціш, -нціць,
-нцім, -нціцё, -нцяць

прафіт уст., -іту, -іце
прафкбм (прафсаюзны

ка-

мітёт) -ма, -ме, -маў
прафкбмаўскі

прафбрг (прафсаюзны арганізётар) -та, -гу, -гаў
прафбрган (прафсабзны бр-

праўдзіць
разм.,
незак.,
-дзіць, -дДзяць
праўздыхаць зак., -Аю, -аеш,

.4е,
-б
юц
ь
праўка -аўцы, -ёвак

[ыйі], заяў

прафіляваны тэг.

прафёсарыха (жонка прафесара) разм., -ысе, -ых
прафесійна прысл.
прафсеійнаець [сьць] -цю

“дзіцца, -дзяцца

прафесійнае

янальнае,

-нні

прафашысцкі

прафёсарекая

прафееўра -ры
прафзахвёрванне (прафесі-

прафілюючы прым.

-так

пратэтычны лінгв.

праўдалюбівы

прафанавацца зак. і незак,

ны

(сьць]

прафееіянальна-тэхнічны

ган) -ца, -пе, цаў

прафёрма -ме
прафраббта (прафсаюзная
раббта) -бце

прафраббтнік
(раббтнік
прафсаюза) -ка, -ку, -каў
прафрўх (прафсаюзны рух)
-ху

прафсаюз (прафесіянёльны
саюз) -за, -зе, -заў
прафсаюзны
прафехбд
(прафсаюзны

сход) -ду, -дзе, -даў

прафтэхвучылішча (прафе-

сіянальна-тэхнічнае
вучылішча) -чы, -ч і -чаў

прафтэхнічны
(прафесіянпёльна-тэхнічны)
прафтэхшкбла
(прафесіянальна-тэхнічная

-ле, -д

шкбла)

прафупаўнаважаны наз.
прафшкдбла (прафесіянёльная шкбла) -ле, -л

прах прёху

прахавацца
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працерушыць

аа

прахавёцца(некаторы час)
-асшся
юся,
зак.,
(сея), лецца, -люцца
прахаваць (некаторы час)

зак., -йю, -аеш,-ае, -4юць
прахадавацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, гаюцца
прахадзіць (гадзіць пра-

прахвдст разм., -ста, -сце
[сьце], -стаў
прахістацца зак., -Асцца,
гаюцца
прахістаць зак., -йю, -аеш,
гае, “аюць
прахліпаць зак., -аю, -асш,

гае, -аюць

праходзіш, -дзіць,

прахиякаць

-дзім, гдзіце, -дзяць
прахадная

праха лад: кальны

прахаладзіцца зак., прахаладжуся, прахалбдзішея
[сься], -дзіцца, -дзімея,
-дзіцеся, -дзяцца

прахалзадзіць зак., прахаладуў, прахалодзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць
прахалбда -дзе

прахалбджаны
прахалбджвацца

незак.,

-аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца

прахалбджваць незак., -аю,
гаеш, -ас, -аюць
прахалбдны
прахапіцца зак., прахапліюся, прахбпішся [сься],
-пімся,

-піцеся,

-пяцца
прахапіць зак., прахаплю,
прахбпіш, -піць, -пім, -піцо, -пяць і прахваціць

прахапляцца гезак., -Яюся,
-яецца,
[сься],
-ясшся
-гяюцца, часцей прахбплівацца
прахарчавённе [пьце] -цні
прахарчавёпы

прахарчавацца зак., -чуюся, -чўешся [сься], -чў-

ецца, -чўюцца

прахарчаваць зак., -чўю,
-аўсш, -чуе, -чўюць
[ньне]
прахарчоўванне
(дзеянне) -нні
прахарчбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
прахарчбўваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прахарчунак разлм., -нку
прахвалявацца
(некаторы
час) зак., -лібюся, -лю-люецца,
[сься],
ешся
-глююцца
прахварэць згак., -5ю, -эсш,
-бе, -Зюць
прахватвацца лезак.,

-аю-

ся, -асшся [сься]. -аецца, -аюцца,

хбплівацца
прахватваць
-аеш, -ае,

часцей пра-

пнезак.,

(праплакаць)

зак., -аю, -асш, -ас, -аюць

прахбд -ду, -дзе, -даў

наз.

прахаднія і праходы
прахаладжальнае наз.

-піцца,

хапіць

зак., праха-

цяглы час)

джў,

“ціце, -цяць, часцей пра-

-аю,

-аюць, часцей

прахбпліваць
прахваціць зак., прахвачу,
прахвёціш, -ціць, -цім,

гезак.,

працэдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць

працаёмкасць [сьць] -цю
нрацаёміі
працаздбльпаець
[сьць]
-ціо
прачазддльны
працалавацца зах., “аўюся,

прахбдам прысл.
мрахбджанне [пьне] -пні
прахбджвацца пнезак., -аюся, -асшся [сься], -аец-ца, -аюцца
праходзіць

працавіты
працавічка разх., -чцы [цц].
-чак
працадзёнь -дня, -дні, -дзён
працадзіць зак., працадліў,

“дку,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
прахбдка [тк] горі., “дцы

-аўсшся [сься]. “лўецца,
-дуемся, -аўецеся, -лўюцца
працалюбівы
працарцёль (працоўная ар-

цёль) -ллю [льлю], -лей
і -ляў

працатэрапія мед.,

яі [ыі]

[цц], -дак

працаўладкаванне
[тк]
[льне] -ипі
працаўнік -кЯ, зіў. -коў

тя

працаўніца -цы. -ц

прахбдпасць [сьць] -цю
прахбдны часцей прахадпрахбдчы [чч] горн.

прахбдчык [чч] горк., -ка,

-ку, -каў

прахддчыца [чч] горн., -цы,

працверажальна

[цьве]

прысл.

[цьве]
працверажінине
[ньпе] -дпі
працверазёць [цьзе] зак.,

р,
прахбжая наз.
прахбжы прыжм., паз.
прахби разм., -ну, прахбплены

-ёю, -беш, -ёбе, -ёюць
працверазіцца [цьве] гак.
працверажуся, працвярэ-

прахбплівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і прахапляцца, прахватвацца

працверазіць [цьве] зак.,
працверажу, працвярэзіш,
-зіць, -зім, -зіце, -зяць

зішся [сься], -зіцца, -зім-

зрахбпліваць разх., незак.,
-ае, -аюць 'і прахватваць
прахрабустаць (паесці з
грустам) звак., -аю, -аеш,
-4е, -4юць,

прахрабусцёць [сьце] зак.,
прахрабушчу, прахрабусціш, -ціць, -цім, -ціцё,
-цЯць
прахранаметравёны
зак.,
прахранаметраваць
“рўю, “рўеш, -рўе, -рўем,
,
4
“руеце, руюць
прахрапці захк., -пў, -пёш,
іё, -пём, -пяцё, -пўць
зак.,

прахрумстаць

-аю,

-аеш, -ас, -аюць

прахрўстаць Зак., -ае, -аюць
-плю,
зак.,
прахрыпёць

-піш,

-піць, -пім,

-піцё,

“пяць

прахўкаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
прахўкваць

кезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць

праца працы, прац

працавацца

разм.,

незак.

працўецца

працаваць пезак., працую,
-ўсш, -ўе, -ўюць
працавік разм., -ка, -ку,
-кбў

працавіта прысл.

працавітаець [сьць] -цю

ся, -зіцеся, -зяцца

працвісці

зак.,

[цьвісьці]

працвіцё, працвітуць
працвітанне [цьві] [ньпе]
-нні

працвітаць [цьві] зах., йе,
“ёюць,

працвітаючы [цьві] прым.
працвярджаны [цьвя]

працвярбжванне
[чьне] -нпі
працвярэжвацца

незак,

-аюся,

[цьвя]

[цьвя]

-аешся

[сься], -асцца, -аюцца

працвярэжваць [цьвя] пезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
працвярбзпік [цьвя] [зьпі]
-ка, -ку, -каў
працдысцыпліна

(працбў-

ная дысцып.ліна) -пе
працеляпацца разм., зак.,
-асшся
-юся,
-децца, -аюцца

[сься],

працерабіцца зак., працёпрацярэбішся
раблюся,
Тсься], “біцца, «бімся, -біз
цеся, -бяцца
працерабіць зак, працераб-біць,
лю, працава
-бяць
-бі
-бім,
працерушыцца (праз штонебудзь) зак., -шиыцца,
-шацца

працерушыць

зак., праця-

рушыць, -шаць
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працерці
,
ш
э
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а
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р
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ц
а
пр
ца, “руцца; працёрся, працёрлася, -ліся

працёк -ку, -каў

..
працёрты
працівіцца незак., -іўлюся,
Звідся [сься], -івіцца,
,

гівяцца

працінённе [цьце] зіі

пезак., -аецца,

працінёцца

,
-аЮ,

-дюцца
незак.,
працінаць
0.
-деш, -ае, “юць
праціранне [цьне] “ті
працірацца незак., -аецца,
,
-аюцца
праціраць гезак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць

працірачны

.

працірка -рцы

праціршчык -ка, -ку, -каў
праціршчыца -цы, -ц

працісканяе [ньце] -ші
зак.,
разм.
праціскацца
[сься],
-аешся
гаюся,
-аецца, -аюцца
праціскацца незак., -ёюся,
ешся
гаюцца

прачыеціцца

[сься],

-ёецца,

праціскаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-ёю,
незак,
праціскаць
-деш, -ае, -аюць

праціснуты

зак., -нуся,
праціснуцца
-пешся [сьнесься], -нец-

ца, -нуцца

праціенуць зак., -ну, -неш
[сьне], -не, -нуць

праціўна разм., прысл.
праціўніца -цы, -ц
праціўны разм.
працкамўна
(працбўная
камўна) -пе, -н

(працбўная

кніжка)
[шк]
[шц], -как

А

працбкаць захк., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

працбўны

працыраваць

зак,

-рўю,

“рўеш, -рўе, -руюць
працытаваны

працытаваць зак.,
-тую,
“тўеш, -туе, -тўюць

праць незак., пярў, пярЭш,
пярэ, пяром, перацё, пяруць; праў, прала, -лі

працьва абл., -ве
працэджаны
працэджвальнік спец., -ка,
-ку. -каў

працэджвальніца

“Цы, -Ц

спец,

працэджванне [пьпе] -плі

працэджвацца пезак., -аец-

ца, -аюцца
працэджваць

гезак.,

-аеш, -ае, -аюць

працэдўра -ры, -р

-аю,

-пёцца,

[сься],

-нёмея, -пяцбся, -нўцца

працэдурная мед., паз.
працэдуриы лед.

працяць зак., пратну, -нёш,

[цьце],

-нё, -цбм, -пяцб, -аўць;

працэптаваць спец., незак.,
“тўю, -тўеш, -тўе, -туюць

працячзак., працячэ, пра-

працэнт -пта, -нце
літаў

...

працэнтавы

працэнтамёнія 4і [ій
/.
працэнтны
працэнтоўка рази., -оўцы,

-бвак
працэптшчык рагм.,

уст.

ска, -ку, -каў
працэнтшчыца разм., уст.,
,
-цы, -ц
працэе -су, -се, -саў.

працэсія -і [іні], -ій
працэсуаліст

юр.,

-ста,

-сце [сьце], -стаў
працэсуальны
працяг -гу

,

працягёцца разх., зак., -4юся, -бешся [сься], -ёецца, -бюцца
працягёць разх., зак., -дю,

-деш, -ёе, -ёюць
працягванве [ньне] -нпі

працягвацца незак.,
ца, -аюцца
незак.,
працягваць

-аец-

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

працягла прысл.
працягласць [сьць] -цю

працяглы

працягнённе [ньне] -ші
працягнуты і працягнены
працягнуцца

захк.,

гнецца, -нуцца

праця-

працягнўць зак., працягниў,
працягнеш, -не, -пом, -пепрацяжка [шк] спец., -кцы
[шц], как
працяжна прысл.
працяжпаець [сьць] -цю
працяжнік -ка, -ку, -каў
працяжны
працяжны спец., тэг.

працяканне [ньне] -пні

працякаць
незак.,
-ёе,
-юць
працяплйцца абл., незак.,
-яецца, -яЯюцца
працяпляць абл.,

пезак.,

-яю, -Ясш, -яе, -Яюць
працярпёць зак., працярплю,
працёрпіш,
-піць,
-пім, іце,

-пяць і пра-

цярпіш, -піць,

-пім, пра-

дсрпіцё, працярпяць
працярэблепы
працярббліванне
[пьпе]
-ипі
працярэблівацца

незак,

-аюся, -аешся
-аецца, -аюцца

[сься],

працярэбліваць пнезак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
працяты

працяўкаць зак., -ае, -аюць

працяцца

зак.,

працяў, працяла, -лб, -лі

цякўць; працёк, працякла, -ло, -лі
,
прачакансны
прачаканіць зак., -ию, -ніш,
-піць, -пЯЦЬ

незак.,
прачаканьвацца
гасцца, -аюцца
прачакйцьваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
,
прачаканы
-ёюся,
зак.,
прачакацца
[сься], -аецца,
-бешся
-бюцца

прачакаць зак., -аю, -аеш,
-йе, -дюць

це, -пуць

праціўнік -ка, -ку, -каў

працкніжка

-ибшся

пратинуся,

прачарціць зак., прачарчу,
прачэрціш, -ціць, -цім,
,

“ціце, -цядь

прачасацны і прачэсаны

прачасаць спеў., зак., прачашу, прачэшаш, -ша,

-шам, -шаце, -шуць
прачёхнуць разх., зак., -не,
-нуць
прёчка -чцы [цц], -чак

-нуся,
зак.,
прачиўцца
-ябшся [сься], -нёцца,
-дёмся, -няцёся, -нўцца
прачбска -бецы, -бсак
прачувёнпе [ньне] -нні
-4ю,
незак.,
прачувйць
-4еш, -4е, -аюць
прачўла прысл.
прачуласць [сьць] -цю

прачулы

прачўты разл.
прачуханка абл., -нцы, -нак
прачўхацца разм., зак., -аюся,

-аешся [сься],

ца, -аюцца

прачуць зак.,

“ўюць
-ўе,
прачхацца
прачхаць

зак.,

-ўеш,

-ўю,

-4юся,
-аецца,

зак.,
[сься],

-аешся
-аюцца,

-аец-

-ёю, -асш,

-4е, -4юць
прачыкільгаць разм., зак.,
-4ю, -беш, -ае, -4юць
прачынацца хезак., -аюся,

-бешся
-аюцца
прачынены

прачыпніцца

[сься],

-4ецца,

зак.,

прачы-

ніцца, -няцца
прачыніць зак., прачыню,
прачыпіш, -ніць, -пім, -ні-

це, -пяць

прачынйцца гезак.,
ца, -Яюцца
прачыняць
незак.,
-яеш, -яо, -яюць
прачыстая царк.,

-яец-ЯЮю,

наз.

прачястка -тцы [цц]
прачыисціцца
[сьці]
зек..
прачиспрачышчуся,

прачысціць

бЗі

прашывальшчыца

аа

цішся

(сьцісься],

-ціц-

ца, -цяцца
прачысціць

[сьці]

зак.,

ляшчу, -мисціш
[сьці],
лясціць, -ясцяцЦЬ
прачытанне [пьцке] -ниі
прачитапы і прачытаны
прачытёць зак., -аю, -асш,
-4е, -аюць

прачітванне [ньце] -ниі
прачитвацца

незак.,

-аец-

ца, -аюцца
прачіитваць

кезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
,
прачишчаны
прачышчацца незак., -асцца,юцца

прачышчёць незак., -аю,
-йсш, -ае, -4юць
прачышчэнне [цьце] -ті
прачэрчаны
прачэрчвание [ньне] -нні
прачэрчвацца

гезак., -аец-

ца, -аюцца
прачэрчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прачбе -су, -се, -саў
прач5саны часцей прачасапы
прачзеванне [пьпе] -ші
прачэсвацца

знезак.,

ца, -аюцца
прачэсваць
пнезак.,
-аеш, -ае, -аюць
прачэска -эсцы

-аец-

-аю,

-цяць
прашамацёць
зак., -ціць,
-цяць
прашаёмкаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

прашапатаць зак., прашапачў,
прашапбчаш,
-ча,
-чам, -чаце, -чуць
прашапацёць зак., праша-

пачуў, прашапаціш, -ціць,

-цім, -ціцё, -дйць

прашаптаны
прашаптацца зак., прашапчуся,
прашэпчашся
[сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца

прашаптаць зак., прашацпчў, прашдпчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
прашапялявіць зак., -ляўлю, -лявіш, -лявіць, -лявяць
прашапяляць
зак,
-яю,
-яеш, -яе, -Яюць
прашаравапы

а, -рўюцца

прашараваць

захк., -рўсцак.

“рўеш, -руе, -рўюць

“ілю, -піш, -ціць, -няць

прашмараваць зак. -рую,
“руеш, -рус, -рўюць
прашмаргиўты

прашмаргиўць

зак.,

-нуў,

-пбш, -иё, -пўць
прашмдргаць
зак.,

-аю,

-асш, -ас, -аюць
прашмбртванне [пыпе] -шпі
прашмбргвацца незак., -асцца, -аюцца
прашмбргваць пезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
прашмўляны разм.
прашмўляцца разх., зак.,
“яецца, -яюцца
прашмўляць разм.,
зак.,
-яю, -яеш, -яе, -яюць
прашмигванце [пьпе] -пні
прашмигваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прашмыгиўць разх., зак.,
-ну, -нбш, -нб, -нём, -пя-

цё, -аўць

прашалясцёць [сьце] -ціць,

прашаравёцца

прашаетаць зак., -аю, -асш,
-ае, “аюць
прашвіндацца разм., зак.,
-мося,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
прашлёнаць зак., -аю, -аеш,
-аеё, -аюць
прашайндаць разм., зак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
прашаяпіць разм.,
зак.,

,

-рўю,

прашаркаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
прашарбўванпе [пьне] -ппі
прашарбўвацца хезак., -аецца, -аюцца
прашарбўваць гезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць

прашцарыць
зак.,
-ру,
“рыш, -рыць, -раць
прашнураваны
прашнураваць зак., -рую,

“русш, -рўе, -рўюць

прашнурбўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
прашнурбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
кезак.,

прашпаклёўвацца

-аецца, -аюцца

прашпаклёўваць гезак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

прашпакляваны
прашпакляваць зак., -люю,

-люеш, -люе, -лююць
прашпацыраваць зак., -рўю,

“рўеш, -рўе, “рўюць

прашпігавапы
прашпігавёць зак., -гую,
-гуеш, -гуе, -гўюць
прашпігбўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца

прашпігоўваць зезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
праштабпаваны
кравец.,
праштабнаваць
зак., -пўю, -аўсш, -пўе,
-іўем, ліўеце, -пўюць

праштабпбўвапне

[пьпе]

“ші

праштабибўвацца

-аецца, -аюцца

незак.,

праштабнбўваць незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

праштабпобўка -ўцы
праштампавапы
праштампаваць зак., ліўю,

“іўсш, -пусе, -пу ем, -пу. еце,
юц юць

праштамибўвапие
“нні
праштамибўвацца
-аецца, -аюцца
праштампбўваць

[пьне]

незак,
невак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

праштрафіцца разх., зак.,
-флюся, -фішся [сься],
-фіцца, -фяцца
ираштудзіраваны
праштудзіраваць зак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
праштурмаваць разх., -мўю,
-муеш, -мўс, -мўем. -муеце, -мўюць
праштурхацца зак., -аюся,
-асшся

[сься],

-аецца,

-аюцца
праштўрхаць
зак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
праштурхванне і праштурхбўванне [пьпе] д.ія абодвух -ипі
праптурхвацца і праштурдля
незак.,
хбўвацца
абодвух -аюся,
-аешся

[сься], -аецца, -аюцца

праштурхваць і праштурхбўваць незак., дзя абодвух -аю, -аеш,-ае, -аюць

праштўрхнуты
,
праштурхиўць зак., -іў,
лібш, -нб, -нём, -пяцё,
-иўць

праштэмпелёўванне [пьне]
-нні
праштэмпелёўвацца
незак., -аецца, -аюцца
праштэмпелявапы
праштэмпеляваць
зак.,
-люю, -ліосш, -люе, -люем, -люсце, -лююць

прашугаць зак., -аю, -асш,
-4е, аюць

прашукапы
,
,
прашукаць зак., -йю, -аеш,
-4е, -йюць

прашумёць

зак,

-міць,

-МЯЦЬ
прашча гіст., -шчы, -шчаў
прашчабятаць зак., прашча-

бячў, прашчабёчаш, -ча,
-чам, -чацо, -чуць
прашчападёбны
прашчўпаны
прашчуўпаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
прашчўпванне [пьне] -нпі
прашчулвацца кезак., -аецца, -аюцца
прашчўпваць кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прашчур -ра, -ру, -раў

прашыбаваць разх., зак.,
-бўю, -бўеш, -буе, -бусм,
-бўеце, -бўюць

прашывальшчык спец., -ка,
-ку, -каў
спец.,
прашывёальшчиыца
-цы, -ц

632

праншванне

прашыванне [чьпе] -нпі
прашываны
прашывацца незак, -дец,
ца, -ёюцца
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прашылёць гак., -плід, “піш,

ліць, -пім, -піцё, -пяць
прашиты
прашиўка -ўцы
,
прашыўны

прашыцца разж., зак., -ню-

ся, -ыешся [сься], -ыец,

ца, -ыюцца

прашияць зак., яю, -ыЫеш,
,
ме, -йюць
прашэнне [ньне] уст., -нні,
-ппяў

,
празкзаменаваны
праэкзаменавацца зак., -пу-

юся, -нўешся [сься], -ну-

ецца, -нуюцца
праэкзаменавацьзак., -ную,
-іўеш, -нуе, -пўюць
празкзаменбўвание [ньпе]
лаші

праэкзаменбўвацца незак,
-аецца, -аюцца
незак.,
праэкзамснбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
Прая г., Праі [айі]
праява -яве, -яў
прайвачны фота
праявіцель фота, -лю, -лі
праявіцца зак., праявіцца,

-вяцца
праявіць
зак.
праяўлю,
праявіш, -віць, -вім, -віце. -вяць
праядёпне [ньне] -нві
праядадпа
-дюцца

незак., -аецца,

праядйць незак., -бю, -беш,
-де, -аюць
праязджанйне [дж] (пра
капя) -нні

праязджёдпца незак., -4юся,
-Яешея
[сься], -аецца,
-аюцца
праязджаць [ждя] пнезак.,
-4ю, -беш, -йе, -ёюць
праязнія
пралснёлы [сьце]
праясцёние [сьнепьне] -нні
праяснепы [сьпе]

праяснёць [сьпе] зак., -ёе
“ёюць
праяспёнаець [сьпё] [сьць]
-цю

праяснівацца [сьпі] лезак.,

-аецца

праясніцца

протар

[сьні]

-ніпцца, -аяцца

зак.,

праясніць [сьні] зак., -пі,
“іш, -ніць, -пім, -піцё,
-іяць

праяспяцца [сьня]
“яецца, -пюцца

пезак.,

[сьня]. незак.,
праяспяць
-яю, -Ясш, -Яс, -Яюць
праяўка -ўцы
праяўкаць зак., -ае, -аюць
праяўлённе [цьце] -нпі

праяўлены

праяўзяльны фота, прым.

праяўляцца лезак., -яецца,
-яюцца

пезак.,

праяўляць

-яю,

гяеш, -яс, -Яюць

праяхкаць зак., -ае, -аюць

Пржавальск г., Пржавальска, Пркавальску
,
праавальскі
прбба пробе, проб
пробаадббрпік-ка, -ку, -каў
прббавацца незак., проду-

ецца, -уюцца, часцей пра-

бавацца

нрббаваць мезак.,

продбую,

-уюць, часцей

зусш, -уе,

прабаваць
прббашч царк., -ча,
-чаў
прббель -ллю [льлю]

-чу,

прёбка [пк] -бцы [пц], -бак

прббліск -ку, -каў
прббны
прбвад -ду, -дзе, мн. нравады, -дбў

.

прбвады-даў
прбдаж -жу, -кы
прбдак -дка [тк],
-дкаў

“дку,

прбедзь -ддзю [дзьдзю]

-ру,
граў
прожаўць -цю

груб. -ра,

прбжылак -лка, -лку, -лкаў
прбза -зе
прбзалаць -ццю [цьцю]
прбзвішча [зьві] -чы, -ч і
-чаў
прбзелень -нню [пьню]
прбйгрыш -шу, -шы, -шаў
прёйгрышны
пройдзецае каз.
прбйдзены
пройма -ме, -маў

прблаг царк., -га, -гу, -таў
прбламка -мцы, -мак
прблежань
-жня,
жэкні,
-тпяў

прблежні -жияў, адз. про-

лежаць

прблівень разм.,
“ліўня,
-ліўні, -ліўпяў
прбмах -ху, -хаў
прбмепь “сня, -епі, мн. прб-

мені і прбмині, -пяў, -пям,
-пямі, -пях, часцей трамёнь
прбмысел -слу, -еле [сьле],
-слаў

прбмыелавы (які адносіцца
да промысла ці промыс-

лаў)

прдпаведзь царк.
[дзьдзю], -дзяў

падам лаянк.
прбпаліе пчал., -су, -се

прбпісь -ссю [сьсю], -сяў

прбпуск (дзеянне) -ку; (дакумент) -на, -ку, -каў

прбразь -ззю [зьзю], -зяў
прбраець [сьць] спец., -цю
прбрва -ве, -ваў

0,
прбеа -се
прбсам: прдсам просіць

просападббны

прбсва абл., -ве, -ваў

прбсвіра [сьві] -ры, -р і
прасвірка
[сьві]
разя.,
прбевірка
-рцы,

грак

просвірня [сьві]
“яў

уст., -ші,

прбсека -сецы, -сег, часцей

прасёка
прбсіпць -нию [ньпю]
прост аб'л., -сту, -сце [сьце],

мн. прасты, -тбў

прбета прысл.

проставалбсы разл.
просталінёйна прысл., часцей прамаліпёйна
[сьць]
просталінёйнаець
-цю, часцей прамалінёііпаесць
просталіпёйны часцей прамалінёйны
простапарбддзе

[дзьдзе]

уст., -ддзі

простапарбднаець

прбдых разм., -ху

прбжар разм.,

прбпадам: прападзі ты прб-

[сьць]

уст., цю

простанарбдны уст.
прбстасць [сьць] -цю, час-

цей прастата
прбета-такі часц.
пробстраяь абл., -нню [пьню]
прбсты
прбецецькі [сьце]

прбеып: без прдсыпу спаць
разл.
прбсьба [зьба] -бе, -баў

прбсьбіт [зьбі]
“іце, -ітаў

уст., -іта,

прбсьбітка [зьбі] уст., тцы

[цц], -так

прбсьбітны [зьбі] уст.
прбська разм., агульн., л.
ДМ проську, Т проськам,
ж. ДАМ прбсьцы, 7 проськай і -аю, мін. Р просе

протагіпія бат., -іі [ійі]
протагістаричны кніжн.
протагістбрыя кніжн., -ыі
[ыйі]
протадыякан царк., -па, -не,
-паў
протадыйканскі царк.
протазаалбгія -і [ійі]

протаіерэй царк., -Эя, -5ю,
зяў

протансаліт

археал.,

“іце

протанлазматыичны

протапрэсвітэр царк.,

-ддзю

-іту,

“ры, -раў

-ра,

прбтар (абломак іголкі, ме-

протары
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прыадкрывацца

аша

талічнага стрыжня) абл.,

гра, -ры, -раў

протары уст., -раў
прбфіль -лю, -лі, -ляў
профільны
прбхаладзь
абл,
-ддзю
[дзьдзю]
прбці

разм., прысл.,

пры-

наз.

проціабвальны
проціабледзяняльнік

-ка,

“ку, -каў

проціалкагбльны
проціапбўзневы [зьне]
проційтамны
проціаткатны вайск,
процібактэрыялагічны.
процібблевы мед.
проціббрства кніжн., -ве
проціббретваваць
кліжн.,
незак.,
-твую, -твуеш,
-твуе, -твуюць
процівага слец., -азе, -аг
процівагаз -за, -зе, -заў
процівагазавы
процівагазны
процівеперычны мед.

процівірусны

процігліставы мед.

процігнілаены
проціграмадекі [цк]
процігрыбкбвы [пк]
процігрыпбзпы
процідзёйнічаць незак., -аю,
-нпі,

процідзяржаўны
процідамны
процідыфтэрыйны мед.
процідэсантны
процізакбнна прысл.
процізакбннасць [сьць] -цю
процізакднны
процізапалёнчы мед.
процізачаткавы мед.
процізепітны
проціззянне
[зьзяньце]
астр., -нні
процікаразійны
процікарбставы мед.
проціламбтны мед.
процілёгла прысл.
процілёглае наз.
процілбглаець [сьць] -цію,
-цей

процілёглы і процілёжны

проціліхаманкавы лед.
процілбдачшік спец., -ка,
“ку, -каў

процілбдачпы вает.

процімалярыйны мед,
пронімінны ваен.
процінакіпнія 722.
проціпажарины
троціпцаказана
проціпаказалне [пьпе] юр.,
мед., -ппі, -нияў
проціпаказаны хед.

лённе
процінастаўлепы

проціпастаўляцца
“яецца, -пюцца

пезак.,

проціпастаўляць
незак.,
-Яю, -Ясш, -яе, -йюць і

процістаўляць
проціпбтавы мед.
проціпрамяпёвы

пропірадыяциішываен.

проціракавы лед.

проціракёта -ёты, -ёце, -ёт

проціракётны
процірэжучы 722.
процісамалётны ваен.
проціелізгацённе
[сьлі]
[ньне] -нипі
проціслізгбтиы [сьлі]
процісаупнякбвы мед.
процістаўлённе [ньпе] -нві,
-няў, часцей проціпастаўлённе
процістаўляцца
незак.,
-яецца, -Яюцца, часцей
проціпастаўляцца
процістаўляць незак., -яю,
-яеш, -яе, -яюць, часцей

процістаянпе [ньне] астр.,
-нні
процістайць незак., -аю,
гаіш: [айі], -аіць, -аіх, -аіцё, -айць

проціеўтаргавы
процісухбтны мед.
процітанкавы ваен.
процітарпёдны гаен.
процітуберкулёзны мед.
процітуманны
процітыфбзны мед.
.
прбціў раз., наз., -іва, -іве,
“іваў
прбціў прысл.
проціўгби чыгун, -на, -пе,
-паў

проціўгбнны
проціўдарны

продціўрадавы

проціцынгбтны ед.

процічўмпы мед.
проціцячэнне [ньне] лмар.,
“ні
процішкарлятынбзны хед.
процішбкавы лед.
пропішумаві
проціэпідэмічны лед.
проціэразійша

“даў
проціядзерны

спец.
процьма прыса.

“шчаў
прбшывень тэх,
ия, -ні, -няў

прошыў-

пругка [хк]) прыс.
пругкаець [хк] [сьць] -цю
иругкі [хк]
пругаб абл., -ла, -лё
пруданізм гіст. -му, -ме
пруданіет гіст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
пруданіецкі гіст.
прудзіць

незак.,

-дніу,

“дзіш, -дзіць, -дзім, -дзіцс.

-дзяць
пружанскі
Пружанскі

раён Пружанскага раёна, Пружапскім

раёне

Пружаны г., Пружан
пружбк -кка [шк], -жкоў
пружыць незак., -ку, -кыш,
-ЖЫЦЬ,
ным,
-жыце,
-каць
прунёльтэкст. -ллю [льлю]
пруе 8аал.,
-саў

Этн.,

-са,

-се,

прусак: заад., -ка, -еў, -коў
прусакі -кбў, адз. прусёк

прусакбвы

прусакбў
прусёцтва паліт., гіст., -во

прусёчка этн.

гіст.,

-чцы

[цц], -чак

прусачішы

Прусія гіст.,

Прусіі [ійі]

прўскі гіст.
прустыт мін., -ыту, -ыце
прусы -аў, адз. прус

прут прута, пруцё, мн. пруты, -тоў
прўтка прысл.

пруткаець [сьць] -цю
пруткі
пруткбвы

прутбк -тка, -ткў. -ткоў
прутчэй [чч] прысл.

проціхалёрны хед.
проціхімічны
проціціск тэг., -ку

[дзьдзе]

ирбшча (месца паломніцтва)
уст,
рэл.
-шчы,

та, прузе, мн. пругі, -гоў

проціпухлінны
проціпяхбтны ваен,
процірадыёлакаціяйны

проціяддзе

прочкі прдчак
прдочырк -ка, -каў
прашацы
прошва -ве, -ваў
прошласць [сьць] -цю
прдшлы: прошлычас грам,
ирбшукі кніжн, -каў

пруг (край Тканіны) прў-

проціпастаўляць

-нпяў

проціпавётраны ваен.

проціпастаўлённе
[ньце]
-ші, -шяў і процістаў-

процінухлінавы мед.

проціарэальны фота

-аеш, -ае, -аюць
процідзёйны
процідзёянне [цьне]

проціпаставіць зак., -аўлю,
-двіш, -йвіць, -ёняць

жмед.,

прутчэйшы [чч] прых,
ируцік-ка, -ку, -каў
пру цянёць незак., -ёю, -бёсш,

-бе, -бюць
пруцяны
пры прыназ.
прыаб'ёктны
прыадзёты
прыадзёцца

зак, лпрыадзё-

нуся, -нешся [сься], -нецца. -нуцца
прыадзёць зак.. нрыадзёипу,
-пеш, -не, -пуць
прыадкрывёцца [тк] незак., -аецца, -йюцца

прыбраці,
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ляецца, -ыюцца
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ы
,
.
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]
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прыа
меш, -ме. -ыюць
прыаднлюшчаны [ти]

,
.
к
а
з
]
п
т
[
ь
ц
ы
ч
ш
ю
л
п
д
а
пры

-ду, “чыш, -чыць, -ЧЫМ,
-гтыце, -чаць
прыадставаць [тот] незак,
,
м
ё
а
т
,
ё
а
т
,
ш
ё
а
т
,
ю
а
-т

,
.
гтаяцё, таюць
прыадетаць [тет] зак., -та-

пу, -танеш, -таёне, -танем,
-танеце, -тапуць
зак.
прыадчыніцца [тч]
прыадчыніцца, -няцца
[14] зак.
прыадчыніць
прыадчыню, прыадчыніні,

гніць, -нім, -ніце, -іІяць
прыадчыняцца [тч] незак.,
“яецца, -яюцца

прыадчыняць

[тч]

незак.

гЯю, -яЯеш, -Яе, -яюць

прыазёр'е -р'і [йі]

прыазёрны
Прыазбўе Прыазбўі [уйі
прыазбўскі

Прыамўр'е Прыамур'і [рйі]

прыамўрскі
прыанальны анат.
прыангарскі
прыарандаваць зак., -дўю,

-дўеш, -дўе, -дуем, -дўеце, -дўюцвьаць

прыарандбў
незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прыараёны

прыараёць

зак., гру, -рэш,

“рэ, к-арпбімц,ь -рацё, -рўць

прыар
зак., -ню, -піш,
-піць, -Няць
прыаркапены
прыарканьвацца
незак.,
“аецца, -аюцца

прыаркапьваць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыатлантычны

прыахвбціцца

-стаў

прыбарічстка -стцы [с?ц],
-стак
,
прыбаўка -аўцы
прыбаўлённе [ньце] зші
7
нрыбаўлены
прыбаўляцца незак., -яецца, -люцца; (пра чалаве-

ка -- у вазе) -Яюся, -яешся [сься], -Яецца, -яюцца
-яю,
незак.
прыбаўляць
сясш, -Яе, -Яюць

прыбёгчы [хч] зак., -бягу,

“бяляш, -бяжыць, -бяжым, -божыцё, -бягуць
зак.
прыбёдніцца разм.,

-цюся, -пішся [сься], -ніцца, -няцца
прыбёдніць (зменшыць чыенебудзь заслугі, магчымасці) разм., зак., -пю, -ніш,
гніць, -НяЯць

прыбёлены разм.

прыбёльвацца разм., пезак.,

зак., гбчуся,

зак.,

-дчу,

-бціш, -бціць, -бцяць
прыахвбчаны

прыахвбчвапне [ньне] зі

прыахвбчвацца резак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
пирыахвбчваць пезак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць
прыбавачны
прыбавіцца зак., -авіцца,

-авяцца; (пра чалавека --

у вазе) -ёўліюся, -ўвішся
[сься], -двіцца, -авяцца
прыбавіць
зак.
-аўлю,
“авіш, -ёвіць, -бвяць

Прыбайкалае (льле]
байкалаі

Пры

:

-аецца, -аюцца

прыббльваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

прыберагацца
ца, -аюцца

незак., -ёец-

прыберагёаць незак.,
гдеш, -ае, -ёюць

-4ю,

прыберагчы [хч] зак., пры-

берагу, прыберажэш, 9,
экбм, -кацё, прыберагуць
прыбсражбны
прыбіванне [пьне] -нпі

прыбівацца незак., -аецца,
аюцца
прыбіваць незак., -4ю, -йеш,
-йс, -4юць
-тую,
прыбіптаваць зак.,
“туеш, -тус, -туем, -туўеце,

-туўюць
прыбіральня -льці, -лель ёі.
-льняў

“-ббцціяшцсцяа [сься], -дціцца,

прыахвбціць

прыбайкальскі
прыбалбтны
,
прыбалбчаны
ы
ц
ы
т
л
а
б
ы
р
П
а
к
ы
т
л
а
б
ы
р
П
прыбалтяйскі
прыбарист -ста, -сце [сьце],

прыбіральшчык

-ка,

ку,

-каў
прыбіральшчыца -цы, -ц

прыбіранне [льпе] -ші

прыбірацца пезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-бешся
гаюцца

прыбіраць

,

незак.,

-асш, -ае, -йюць
прыбітасць [сьць] -цю
прыбіты
прыбіўка -ўцы

прыбіўні

-Аю,

прыбліжацца незак., -4юся,

гйсшся

-йецца,

[сься],

гаюцца

прыбліяйць

незак.,

-аю,

-асш, -4е, -бюць
прыбліжбние [цьпе] -штпі
,
я
с
у
к
І
,
.
к
а
г
а
ц
ц
і
прыбліз

4зішся

гізяцца

-ізіцца,

[сься],

прыблізіць зак., -іку, -ізіш,
гізіць, -ізяць

прыблізпа прысл.

прыблізнасць [сьць] -цю

прыблізны

прыблўда разх., агульн., ж
Д -ду, Т -дам, М -дзе, ж.
ДЫ -дзе, Т -дай і -даю,
мк. Р-д і -даў

прыблудзіцца разм., зак.,
прыблупрыблуднуся,

[сься], -дзіцца,
дзішся
гдзімся, -дзіцеся, -дзяцца

Зак.
прыблудзіць разм.,
прыблудаў, прыблудзіш,
-дзім,

-дзіце,

прыбаўднік абл.,
-каў

-ка, -ку,

-дзіць,

-дзяць

прыблудны
прыблукаць

ё разм. прыблукаёцца зак., адпаведна
-4ю, -4еш, -ёе, -аюць;
[сься],
-йаешся
юся,
“аецца, -аюцца
прыблытаны
прыблытацца разх., зак.
[сься],
-аешся
“аюся,

-аецца, -аюцца

прыблітаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыблытвацца раз.х., незак.,
-аецца, -аюцца
прыблытваць разх., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыблюзніцца [зьні] разх.,
зак., -ніцца, -няцца

прыббй -бю, -бі [ойі], -бяў
прыббйны
прыббр -ра, -ры, -раў
прыборабудаванне

[пьпе]

апі
прыборабудаўнік лій, -кУ,
-коў
прыборабудаўпічы
прыборка -рцы
прыббрипы спец.
прыббры
(уборы)

“раў

.

прыбіцца зак., -Ў'юся, -б'ёшся [сься], -б'ёцца, -б'ёмся, -б'яцёся, -б'юцца

прыбіць зак., -б109, -б'ёш,
-6'6, -б'ём, -б'яцё, -бюць
прыбліжана прысл.
прыбліжанасць
[сьць]
мат., спец., -цю

прыбліжаная паз.
прыбліжаны спец.

аб4л.,

прыбрапасць [сьць] -цю
прыбраны
прыбрахаць разл., груб.

зак., прыбрашу, прыбрэ-

шаш, -ша, -цам, -шаце,
-шуць
прыбрацца зак., -бярўся,

-бярбшся [сься], -бярэцца,

-бярбмся, -берацёся,

“бяруцца; прыбярыся

прыбраць зак., -бяру, -бя-

прыбрукаваны
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рэш, -бярэ, -бярбм, -бера-

ца, “бяруць; прыбяры

прыбрукавёны разм,
прыбрукавёць разх., зак.,
“кую, “куеш, -уўе, -кўюць
прыбрукбўвацца разм., незак., -асцца, -аюцца
прыбрукбўваць

разм.,

не-

зак., -аю, -асш,-ае, -аюць

прыбрыда4ць
пезак., -йю,
-4еш, -й4с, -аюць
прыбрысці [сьці] зак., прыбрыдў, “дзёш, -дзё, “дзём,

-дзяцё, -дўць

,

прыбрэхваць разх., груб.,
незак, -аю, -асш, -ае,
-аюць

прыбудаванце [нье] -нпі
прыбудаваны і прыбудбваны
прыбудавацца зак., -дўецца,

“дуюцца

прыбудаваць

зак.,

“дўсш, -дўе, -аўюць

-дую,

прываблівасць

[сьць] -цю

прываблівацца лезак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
прывабліваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прываблівы
прывабна прысл,
прывабнасць [сьць] -цю
прывабны
прывага спец., -азе
прывад “да, -дзе, -даў

прывадиённе [пьне] “ні,
-нияў
прывадніцца зак., прывадпюся, снішся [сься], ліц
ца, -пімся, -піцёся, -пяцца і прывбдпішся (сься],
міцца,

-пімся,

-ніцеся,

-вяцца
прывадніць зак. , прывадий,
“іш, -піць,

лім,

іце,

ляць і прывбдпіш, -піць,
ім, -піце, -няць

прыбудбва -бве, -бў
прыбудбўванне [пьпе] -нні
прыбудбўвацца незак., -аец-

прывадні тэг.
прывадняцца незак., -Яюся,
-яешся [сься],
-яецца,

прыбудбўваць

прывадиняць незак,
-яеш, -яе, -яюць

ца. -аюцца

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыбудбўка разм.,
-бвак

-бўцы,

прыбуксіраваны

прыбуксіраваць зак., -рую,

руеш, -руе, -руюць

прыбуцвёлы

прыбуцвёць зак., -бе, -ёюць
прыбыванне [чьне] -шні
прыбываць
незак,
-аю,
-деш, -ае, -4юць
прыбйтак -тку, -ткаў
прыбыткбва прысл.
прыбыткбвасць [сьць] -цю
прыбыткбвы
прыбитны разм.
прыбыццё [цьцё] -цці

прыбыць

зак.,

прыбўду,

-дзеш, -дзе, “дуць; прыбыў, прыбыла, -былё, -лі;
прыбудзь
прыбягаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, аюць
прыбядийцца незак., -яюся, -ясшся [сься], -яецца, -Яюцца
прыбядняць
незак., -яю,
-яеш, -яЯе, -Яюць

прыбяліць разм., зак., прыбялю, прыббліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

прыбяпйтэжыцца разм., зак.,
-куся, -жышся
[сься],
“жыцца, -кацца
прыбярэжжа -кжы
прыбярэжнік бат., -ку
прыбярЭнны
прываба -бе
прывабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

прываблены

мрывабліва прысл.
прываблівашпе [пьне] -нні

“яюцца

-яю,

прывёжаны
прыважванне [цьпе] -инпі

разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

прыважыць разм., зак., -жу,

-жыш, -кыць, -каць

прывазны

прывакзальны [гз--з выбухн. е]
прывал -лу, -ле, -лаў
прывалакацца разм, не-аешся
-бюся,
зак.,
[сься], -асцца, -йюцца

прывалакаць разм., незак.,
-дю, -беш, -ас, -ёюць
прывалачы разм., зак., пры-

валакў, -лачэш, -лачэ,
-дачом, -лачацё, -лакуць;
прывалок,
прывалакла,
-лб, -лі; прывалачы
прывалачыся разм., зак.,
прывалакўся,
-лачэшся
[сься], -лачэцца, -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;

прывалбкея, прывалаклася, -лбся, -ліся; прывала-

чыся
прывйлены

-аеш, -ас, -аюць
прывальны
прывандраваць зак., -рую,
“рўсш, -рус, -рўюць
прывараааяць зак., прываражу,
прыварожыш,
ныць,
-ЕЫМ,
-кыце,
-каць
прыварак-рку
прывараны
прыварачны
прыварванне [ньне] -тиі

прыварвацца пезак., -асцца, -аюцца
прыварваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
приварка тэх., -рцы
прыварны
прыварбжаны

прыварбжвацца лезак., -аюся, -аешся [сься],

ца, аюцца
прыварбжваць

.

прываліцца зак. (прыперціся) прывалюся, прывалішся
[сься],
“ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца;
(пра сукно) прываліцца,

-ляцца
прываліць зак., прывалю,
прываліш, -ліць, -лім, -лі-

цё, -ляць
прывадбчаны разл.
прывальванне [ные] -ниі
прывйльвацца гезак., -аю-

-аец-

кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыварбтнік анат., -ка, -ку
прыварбтны
прыварбчвацца зезак., -аецца, аюцца

прывёжвацца гезак., -аецца, -аюцца
.

прываіжваць

ся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца
прывальваць пезак., -аю,

прыварбчваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыварыцца таг., зак., прывёрыцца, -рацца.

прыварыць зак., прыварў,
прыварыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
прыват-дацэнт уст, прывёт-дацэнта, -пце [п»це],
“пятаў
прыватна прысл.
прыватнагаспадарчы
прыватнакапіталістычны

прыватнаманапалістычны
прыватнаправавы спец.
прыватнасць [сьць] -цю
прыватнпаўласніцкі [сьні]
прыватнік -ка, -ку, -каў
прыватніца разм., -цы, -ц
прыватпіцкі
прыватны
прывёдзены
прывезены
прывёзці [сьці] зак., прывязу, -зёш, -зё,
-зём,
прывезяцё,
прывязуць;
прывёз,
прывезла,
-лі
[зьлі]; прывязі
прывёрнуты
прывёсак -ска, -ску, -скаў

прывёсіць зак., -ёшу, -ёсіш,
-ёсіць, -ёсяць; прывёсь
прывёска -бсцы, -ёсак
прывеелавіць зак., прывяслую, -усш, -ўе, -ўюць
прывёсці [сьці] зай, -вядў, -вядзёш, -вядзб, -вядзём, -ведзяцё, гвядўць;
“вёў, -вяла, -вялод, -вялі:
прывядзі

прышёт -бту, -бце, -бтаў
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прывё
пасць [сьць] для абодвух
ж

-цю

прывётлівы іё прывётны
прывёціць уст., рагм., зак,
-ёчу, -бціш, -ёціць, “сцяць;
прывёць

,

прывёшаны

-ппі

[ньпе]

прывёпвапне

ец
-а
,
к.
за
зе
а
цц
ва
ёш
ыв
лр
ца, -аюцца
прывёшваць пезак., -аЮ,
-аеш, -ае, -2юць
прывёрствацца палігр., незак., -аецца, -люцца
-аю,

инезак.,

прывёрстваць

-аеш, -ае, -аюць
прывіванне [ньне] -нпі

,

-ёюцца

прывіваць незак., -аю, -аеш,
,
-48, -Аюць

прывід -ду, -дзе, -даў

пріявіднасць [сьць] -цю

прывідны
прывілёйнасць [сьць] -цю
прывілёйны

[ейі], -ёй і

прывілёя -сі

-бяў
прывілеяванасць [сьць] -цю
прывілеяваны
прывітальна прысл.
прывітальны

[ньце]

прывітанне

-пні,

-нняў
ирывітапы
-аешся

-ёюся,

зак.,

[сься],

гаюцца
прывітаць зак., -4ю,
-4е, -Аюць

-ёецца,
-аеш,

прыўёцца,

прывіццё [цьцё] -цці
прывіцьзак., прыўій, прыўсш,

-ўюць
прывод

:ўе,

-ўём,

юрыд.,

-ўяцё,

-ду,

-Дзе,

,
-даў
прывод 7эх., -да, -дзе, -даў
прывбдзіцца
ца, -дзяцца

прыводзіць

резак.,

-дзіц-

кнезак.,

-дяу,

прывёдка [тк] палігр., -дцы

[цц]

прыводнаець [сьць]
-цю
прывбднены
прыябдны лат.
прывоз -зу, -зе
“зяцца
прывозіць

незак.

незак,

жлмат.,

-зіцца,
-у,

прывозка [ск]

разл., -зцы

Прывблжа Прывблікы
Привдлсікекае
ўзвышша

-аю,

адпаведна

-асш, -ае, -аюць; -4ю,
г4сш, -йс, -йюць
прывучицца зак., прывучу-

ся, прывўчышся [сься],
чыцца, -чымся, -чыцёся,
-чацца
прывучыць зак., прывучу,
прывўчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
прывыкённе [ньне] -нні

-4ю,
незак.,
прывыкёць
-4еш, -ае, -аюць
прывыклы
прывыкнуць зак., -ну, -неш,

-пе, -пуць; прывык, пры-

выкла, -лі
прывычка -чцы [цц], -чак
прывычна прысл.

прывічнаець [сьць] -цю
прывычны
прывёндзжаны
прывзнджваць кнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
[цпьдзі]

“дзіцца, -дзяцца

зак.,

прывіпдзіць [ньдзі]
зак.,
-джу,
-дзіш,
-дзіць,
-дзяць

прывядзённе [пьне] -ші
прывязанаець [сьць] -цю
прыгязаны
прывязёцца зак., прывяжуся,
прывяжаіпся
[сься], -кацца,

прывязаць

-жамся,

зак., прывялі,

-жкам,

прывязванце [пысе] -ппі

прывязвацца незак., -аюся,
[сься],

-аецца,

-аюцца
прывязваць
пезак.,
-асш, -ае, -аюць
прывязка (ск] -зцы

-аю,
[ец],

-зак
прывязка [ск] -зцы [сп]
прывязны

прывязь -ззю [зрзю], -зей
прывялепы
шШэявяліць зак., -лю, -ліш,

зліць. -ляць

прывялы
прывяльваць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прывянуць разх., зак., -пе,

-пуць; дрывяў, -Яла, “ялі
,

і прывяць

прывярзціся

[сьці]

зан.,

-зёцца, -зуцца

прывярнўць зак., прывярнў, прывёрпеш, -нпе, -нем,
-пеце, -пуць
прывярстаны

прывярстаць

палігр.

зах.,

-ёю,

-деш, -ае, -ёюць

прывяршыць зак., прывяршу, прывёршыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць
прывяслоўванне [пьпе]
-пні

прывяслбўвацца разм., незак., -аюся, -асшся [сься],

-аецца, -аюцца
прывяелбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прывяснія

прывяць разм., зак., -яне,

-япуць;

-яла,

прывяў,

гялі, часцей прывянуць
-аю,
незак.,
прывячаць

-ёеш, -ае, -йёюць
незак.,
прыгаблёўвацца
-аецца, -аюцца
прыгаблёўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыгабляваны і прыгаблёваны

прыгабляваць зак., -люю,
-дюсш, -люс, -лююць

прыгаварыць

гаварў,

пры-

зак.,

прыгавбрыш.

“рыць, -рым, -рыце, -раць
прыгавбр -ру, -ры, -раў
пры гавбрапы
прыгавбрвацца і прыгаварвацца незак., для абодвуг -аецца, -аюцца

прыгавбрваць

і прыгавар-

ваць (гаварыць, што-ненезак.,
робячы)
будзь
для абодвух -аю, -аеш,

-ас, -аюць і прыказваць
прыгавбрка -рцы, -рак
прыгавборны уст.
прыгаданы
прыгадацца

прывяжаш, -жа,
жаце, -куць
-аешся

“озіш, -бзіць, -бзяць

[сп]

,
прывбльны
прывбрванне [пьпе] -ипі
-аю,
пезак.,
прывбрваць
-асш, -ае, -аюць
прывбрка -рцы
,
прывўчаны
прывўчванпе [цьце] -нпі
прывўчвацца і прывучацца
пезак., адпаведна -аюся,
[сься], -аецца,
гаешся
гаюцца; -ёюся, -аешся
[сься], -аецца, -йюцца
прывўчваць г прывучаць

-кацеся, -куцца

-дзіш, -дзіць -дзяць

прывбзіцца

прывбльпа прысл.
прывбльіасць [сьць] -цю

прывндзіцца

прывіты
прывіцца зак.,
прыўюцца
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П
Прывёлжскім узвышшы
,
прывблжекі
прывблле [льле] -ллі

незак,

незак., -аецца,

прывівацца

прывітацца

прыгажэй

зак,

-аецца.

“аюцца

прыгадёць зак., -Аю, -асш,
-4е, -юць
прыгадванне [пьне] -нпі
прыгадвацца
ца, -аюцца
прыгадваць

хнезак.,

-аец-

инезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
прыгадка [тк] разм., -дцы

[цц], -дак

прыгажбсць [сьць] -по і
прыгбжасць
прыгаліўн -на, -лё, -ноў
прыгажупчык -ха, -ку, -каў
прыгажуня -ні, -ць
прыгажэй
прыхм., прыс.
параўн. ст.

прыгажэць
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прыгажць
пезак.,
-ю,
-деш, -зе, -Зюць
прыгаіцца разм., зан, прыгбіцца, прыгбяцца

прыгаіць [айі] разм., зак.,
прыгаю, прыгоіш ойі],
“біць, -бім, -біце, -бяць

прыгалбўе -ўі [ўйі]
прыгадўбіць нар-паэт., зак.,
блю, -біш, -біць, -бяць
прыгалўблены
прыгалаўбліваць

незак.,
-аюць

-аю,

пнар.-паэт.,

-асш,

-ае,

прыгана абл., -ны, -не, -и

прыгаёнак [з выбухным г]
аба., -пка, -пку, -пкаў

прыганяты уст., наз.

прыганяцца незак., -яецца,
“яюцца

прыганйць

незак,

-яю,

-яеш, -яе, -Яюць
прыгёр спец., -ра, -ры; абл.
(прысмак) -ру, -ры
прыгарад -да, -дзе, -даў

прыгарадзіць зак. , прыгарадаіў, прыгарбдзіш, -дзіць,
“дзім, -дзіце, -дзяць
прагарадны
прытарваць
невак.,

іс

прыгараць

адпаведна

-ае,

-аюць; -ае, -аюць
прыгарка разм., -рцы
прыгарнўцца зак., прыгар-

нуся, прыгбрнешся [сься],
-пецца, -немся, -нецеся,

-нуцца

прыгарнўць

зак.,

прыгар-

пу, прыгорнеш, -не, -нем,
-неце, -нуць
прыгарбджаны
прыгарбджванне
[ньне]
-пні

прыгарбджвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

прыгарбджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыгтарбдка [тк] -дды [тд],
-дак
прыгаршчы -чаў
прыгарэлы
,
прыгарэць
зак.,
-рыць,
граць
прыгасаць
незак,
-йе,
-АЮЦь
прыгасіць зак., прыгашу,
прыгасіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
прыгаслы
прыгаснуць разл., зак., -не,
“нуць; прыгаёс, -ела, -елі
прыгатавапне [ньпе] -нні
прыгатаваны
прыгатавёацца

разм.,

зак.,

-тўюся, -тўешся [сься],
“тўецца, -туюцца
,
прыгатаваць
зак.,
-тую,
“туеш, -тўс, -тўюць
прыгатбўвацца разм., иезак., -аюся, -асштся [сься],

-аецда, -аюпцца

прыгатбўваць разм., незак,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
прыгваздёны разм.

прыгваздаць

разм.,

зак.,

-4ю, -асш, -ае, -4юць
приыгібніы: прыгібпы крок

спарт.

прыгінанне і прыгібанпе
[пыне] для абодвух. “нні

прыгінацца

іё

прыгібйцца

незак., для абодвух -аюся, -бешся [сься], -4ецца, -4юцца
прыгінаць і прыгібаць невак., для абодвух -ёю,
-ёеш, -ае, -аюць

прыгладжаны

прыгайджванне [ньпе] -пні
прыгладжвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца
прыглёджваць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

прыгладзіцца зак., -джуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

прыгладзіць
зак.,
-джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

прыглёдзецца зак., -джуся,
“дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца і прыглядзёцца

прыглёдзець
-дзіш,

зак.,

-дзіць,

-джу,

-дзяць

прыглядзёць

і

прыглўхнуць
зак.,
-не,
-нуць; прыглўх, -хла, -хлі
прыглўшана прысл.
прыглушаны
прыглушёцца і прыглўшвацца

-бецца,

незак.,

адпаведна

-ёюцца;

-аецца,

“аюцца
прыглушёць і прыглушваць
незак., адпаведна
-аёю,
-йеш, -йёе, -4юць; -аю,
-аепі, -ае, -аюць
прыглушицца зак., прыглўшыцца, -шадца
прыглушыць зЗак., прыглушў, прыглўшыіц, -шыць,
“шаць
прыглушнне і прыгаўшвапне [ньце] для абодвух
“нні

прыгляд -ду, -дзе
прыглядёінне [ньне] -нні
прыглядацца ё прыглядвацца незак., адпаведна -ёю-

ся, -ёешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аеіц-

ся

[сься],

-аецца, -“аюц-

ца
прыглядйць і прыглядваць
незак., адпаведна
-аю,
-деш, -4е, -ёюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыглядзёцца зак., -джўся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца, часцей тпрыглёдзецца
прыглядзёць
зак., -даў,

гдзіш, -дзіць, -ДЗЯЦЬ, чЧас-

цей прыглёдзець
прыгалиўцца разм., зак,
“іўся, -іёшся [сься], либцца, -пёмся, прыглепяцёся,

прыгляпўцца
прыгнаіць [айі] зак., прыгпаю,

прыгибіш

“ойі,

-біць, -бім, -біце, -бяць

прыснёны
прыгнацца зак., прыгбніц-

ца, -няцца
прыгнёць зак, прыганю,
прыгбиіш, -ніць, -пім, -ніце, -няць
прыгиёсці [сьці] зак., -пя-

ту, -няцёш, -няцё, яцём,
-нецяцё, -нятўць і прыгнясці

прыгнёчана

прысл.

прыгиёчанаець [сьць] -цю
прыгиёчанне [непе] -пні
прыгнёчапы

прыгиёт -ёту, -ёце
прыгинбены

прыгнўты
прыгиўцца
зак.,
-нёшся [сься],

-пўся,

-нёцца,

“нёмся, -няцёся, -нуцца

прыгиўць зак. зяў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нўць

прыгнясці. [сьці] зак., -ня-

тў, -няцёш, -няцё, -няцём,
-нецяцё, -нятуць, часцей
прыгпёсці
прыгнятальна прысл.

прыгпятальцік
-ка,
-ку,
-каў
прыгнятальніца -цы, -ц
прыгнятальніцкі

прыгнятаёльны
прыгнятённе [ньне] -ппі
прыгнятацца незак., -4ецца,
-ёюцца
прыгнятаць

незак.,

-аеш, -ёе, -ёюць

-4ю,

прытбда “дзе, -д
прыгбднасць [сьць] -цю

прысбдніцкі
прыгбдніцтва -ве
прыгодны
прыгбжа прысл,
прыгбжае наз.
прыгбжанькі

прыгбжаець [сьць]
часцей прыгажбець

“цю,

бжы
прыго

прыгбжыць

незак.,

кыш, -жыць, -жаць

ку,

прыгби -ну, -не
прыгбначныспец.

прыгбнка спец., -нцы
прыгбннпая гёіст., наз.

прыгбннік [ньці] гіст., -ка,
-ку, -каў
прыгбцніцкі [ньні] гіст.
прыгбнпіцтва [пьпі] гіст.,

-ве
прыгонныгіст.
,
прыгдрак -рка, -рку, -ркаў

прыгбрбіцца

зак.,

-блюся,

прыдушыць
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-біцца,

[сься],

бішся

,

“бяцца

прыгбрбіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць

прыгдрблецы
прыгбрклы
прыгбркнуць
-пуць
прыгбрнуты

зак.,

-не,

,

прыгбртвание [пьне] -нпі
прыгбртвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца
прыгбртваць незак., -аю,
.
-асш, -ае, гаюць
прыграбанне [пьне] -пні
прыграбёцца незак., -аец-

ца, -бюцца

-дю,
незак.,
прыграбаць
-4еш, -ае, -ёюць
прыгравённе [пцьпе] -нпі

прыгравацца незак., -аюся,
-аецца,
-ешся [сься],
гаюцца

незак., -4ю,
прыграваць
-Ясш, -йе, -4юць
зак.,
прыгразіцца разм.,
прыгражуся, прыгрдзішся [сься], -зіцца, -зімся,
-звіцеся, -зяцца

прыгразіць зак., прыгражў,
-зіць, -зім,
прыгрдзіш,
-зіце, -зяць

прыгранічны
прыгранічча -ччы
прыгрукатаць разм., зак.,
прыгрукбпрыгрукачу,
чаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
прыгрэбены
прыгрэбка [пк] абл., -бцы
[пц], -бак
прыгрбнік -ка, -ку, -каў

прыгрбці [сц] зак., прыграбў, -бёш, -бё, -бём,
прыгроб,
-бяцё, -буць;
прыгрдбла, -лі; прыграбі
прыгрэбціся зак., прыграбуся, -бёшся [сься], -бёцца, -бёмся, -бяцёся, -буц-

ца; прыгрдбся, прыгрэблася, -ліся; прыграбіся
прыгрэты
прыгрэў -эву, -Эве
прыгрэцца
зак,
-зюся,
“бешся

[сься],

-бюцца

прыгрЭць
-бе, бюць

-Зецца,

зак., -5ю, -беш,

прыгубіць зак., -блю, -біш,

-біць, -бяць
прыгубіць абл., зак., прыгубліо, прыгўбіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць
прыгублены
прыгубліваць г прыгубляць
пезак.,

адпаведна

“асш, -ае, -аюць;
“еш, -йе, -Яюць
прыгук -уу, -гаў
прыгумёнце
[ньпе]
няў

-аю,

-яю,
-ппі,

Прыднястрбўе

прыгумбниы

прыгумёнь абл., -пю
прыдабываць разх., незак.
-аю, -ёсш, -ае, -аюць
2.
прыдабыты разм.
прыдабыць разм., зак., -бу-

ду, -будзеш, -будзе, -бў-

дуць.

прыдавёцца незак., прыдаюся, -абшся [сься], -аёц-

ца, -аюцца; (дадацца; уявіцца) -абцца, -аюцца
-аўю,
незак,
прыдаваць

-аёш,

-аб,

-аём,

-аяцё,

-аюць
прыдадзены
прыданае паз.

прыдарбжжа -кжы
,
прыдарбжны
прыдарбжыцца аба., зак.,
-куся, -жышся [сься],
-жыцца, -кацца
прыдатак акат., грам., -тка,
(прыдача)
-тку, -ткаў;

“тку
прыдаткавы анат.
прыдаётнаець [сьць] -цю
прыдатны
прыдацца зак., -дёмся, -дасіся, -дасца, -дадзімся,
-дасцбся [сьце], -дадуц-

ца; прыдаўся, прыдалася,
-лбся, -ліся
прыдаць зак., -дам, -дасі,
[сьць], -дадзім,
-дёсць

-дасцё [сьце], -дадўць;
прыдаў, прыдала, -лб,-лі;

прыдёй
прыдаёча -чы

прыдатак абл., -шка, -шку,
-шкаў

прыдбалы разм.
прыдбённе [ньце] -ннпі
прыдбаны
прыдб4ць зак., -аю, -аеш,
-ёе,юць
прыдворны
прыджгаць [3 выбухн. г]
разм., зак., -ёю, -асш,
-бе, -4юць
прыдзёл царк., -ла, -ле, -лаў
прыдзельниы

прыдзеяслбўны грах.
прыдзіра разм., агульн., м.

ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ
гры, Т -рай і -раю, хи. Р

-р ё-раў

прыдзірацца лезак., -аюся,
-бешся
[сься], -аецца,
-аюцца
прыдзіраць цясл., пнезак.,
-аю, -деш, -4е, -фюць

прыдзірка -рцы, -рак
прыдзірліва прысл.
прыдзірліваець [сьць] -цо

прыдзірлівы
Прыдняпрбўе
Прыдняпроўя, Прыдпяпрбўі
Прыдпяпрбўекая
пізіпа,
Прыдпяпрбўскай пізіне
прыдцяпрбўскі

Прыдня-

стрбўі

прыднястроўскі

прыдббрывацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца, часцей паддббрывацна

ирыдббрыцца

-руся,

зак.,

[сься], -рыцца,
“рышся
-рацца, часцей паддобрыцца
прыддпиы
,
прыдбпскі
прыдрамаць і прыдрамнўць
разм.

адпаведна

зак.,

прыдрамлю, прыдрэмлеці,
-ле, -лем, -леце, -люць;
ліў, -иёш, -нё, -нём, -няцё, гіўць
прыдзяпрыдрацца зак.,

руся, -рэшся [сься], -рэцца, -рдмся, прыдзерацёся,

прыдзяруцца
прыдраць иясл., зак., прыдзяр,

“ром,

“рэ,

“рэш,

“рацё, -руўць

,

прыдрукавёны і прыдрукбваны

прыдрукаваць зак., -кую,
-кусш, -куе, -куюць
прыдрукбўванне
[пьпе]
-пші

прыдрукбўвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

прыдрукбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыдрукбўка -бўцы
прыдўманы
прыдўмаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прыдўмванне [ньне] -нпі
прыдумка разх., -чцы, -мак
прыдумлянне [ньне] -ниі
прыдумлйцца
вацца

ёі

прыдўм-

незак., адпаведна

-яецца, -яюцца; -аецца,
-аюцца
прыдумляць і прыдўмваць
незак.,

адпаведна

-яію,

-яеш, -Яяе, -яюць,
-аеш, -ае, -аюць
прыдўмшчык
разм.,
-ку, -каў
прыдўміічыца раза,

-аю,

-ц
прыдунайскі

-ка,
ЦЫ»

прыдўрак разл., -рка, -рку»

“ркаў

прыдўрвацца разм., пезак.,
-аюся,
-аешся
[сься],

-аецца, -аюцца
прыдуркаватасць
[сьць]
-цю
нрыдурхкавёты
нрыдўшацы
прыдўшваццна незак., -аецца, -аюцца
прыдўшваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыдушыць зак., прыдушу,
прыдўшыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць

прыдыбаць

039

прыйсціся

ана

прыдыбаць разм., зак., -аю,
-аёш, -ае, -аюць
прыдыхальны гінгв.
прыдыханне [нпьпе] -ші
прыбёзд -зду, -здзе [зьдзе]
прыбздасм [кдк] паз.

прыбмпа прыс,
прыёмнае наз.
прыёмнасць [сьць] -цю
прыёмны
прыёсціся [сьці] зак., прыёсца, прыядуцца
прыёхаць

зак.,

прыёду,

-дзеш, -дзе, -дуць:

прыём -му, -ме, -маў
прыёмаздатчык [чч] -ка,
“ку, -каў
прыёмаперадатчык ўчч] -ка,
-ку, -каў
прыёмачны
прыёмка -мцы
прыёмпая наз.
прыёмпік -ка, -ку, -каў
прыёмцы
прыёмшчык -ка, -ку, -каў
прыёмшчыца -цы, -ц
прыёмыш разм., -ша, -шу,
-шаў

.

прыёр царк., -ра, -ру, -раў

прыжаніцца разм.,
зак.,
прыжапюся, прыжЭнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца

прыждаць разм., зак., -жду,

-ждкэш, -ждкЭ, -кджбМ,
-кдкацё, -ждуць
прыжмур разм., -ру, -ры
прыжмурана прысл.
прыжмўраны
прыжмурванне [ньне] -нні
прыжмуўрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
прыжмуўрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыжмурыцца зак., -руся,
“рышся
ўсься], -рыцца,

“рацца

прыжмўрыць
зак.,
“рыш, -рыць, -раць

-ру,

прыжбўклы
прыжбўкнуць зак., -пе, гуць
прыжывальнасць [сьць] -цю

прыжываше [ньце] -нпі
прыжывацца

незак.

(пра

чалавека) -ёюся, -бешся
[сься], -йецца, -йюцца;
(пра расліны) -ёсцца,
-дюцца

прыжывёць

незак.,

-ёе,

-аюць

прыжывіцца зак., прыжывіцца, вяцца

прыжывіць зак, прыжыўпрыжаывіш, -віць,
лю,
-вім, -віцо, -вяЯць
прыжыиты
прыжыўлённе [ньпе] -ші

прыжыўлены
прыжыўляцца лезак., -яецца, -Яяюцца

прыяіыўляць незак,

-яю,

“яеш, -яе, -Яюць

прыяіымцца зак. (пра чала-

века) прыжывуся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,
-вяцёся, -вуцца; (пра расліны) прыжывецца, -вуцца
прыжыццёвыя [цьцё]
прыяяць зак. прыжыву,
-вёш, -вё, “вём, -вяцё,
-вуць

прыз -за, -зе, мн. прызы,
-збў
прызабывацца разм., незак.,
-4ецца, -юцца.
прызабываць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -ёюць
прызабиты разм.
прызабыцца разм.,
зак.,
-будуся,
-бўдзешся

[сься], -будзецца, -бўдуц-

ца
прызабыць разм., зак., -бу-

ду, -будзеш, -бўдзе, -будуць:

прызавы
прызадўмвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца
прызапасіць
зак., -ёшу,
-дсіш, -ёсіць, -ёсяць

прызапашаны
прызапашванне [ньне] -нні
прызапашвацца
“аецца, -аюцца

незак.,

прызапёшваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

прызба -збе [зьбе], прызб
і прызбаў
.

прызванне

[ньне]

-нні,

-нняў
прызваны
прызвацца разл., зак., пры-

завуся,
-вёцца,
-вуцца,

прызваць

-вёшся
[сься],
-вёмся, -вяцёся,

зак.,

,

прызаву,

-вбш, -вё, -вём,
-вуць
прызвычаенпасць

-вяцё,
[сьць]

рагм., -цю
прызвычаенне [пьпе] -нні
прызвычаены
прызвычаіцца [айі] зак.
“юся, -бішся [айісься],
“біцца, -бяцца
прызвычаіць [айі] зак., -ёю,
-біш: [айі], -аіць, -аяць
прызвычайванне
[ньпе]
-нпі
незак.,
прызвычайвацца
[сься],
-аешся
-аіося,

-аецца, -аюцца

прызвычайваць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прызёмістаець [сьць] -цю
прызёмісты
прызёмлепна прысл.

прызёмлепасць [сьць] -цю

прызёмлены

прызёмпы спец.

прызёр “ра, -ру, -раў
прызёрка разх., -рцы, -рак
празма мат, фіз., “зме, -зм
і -змаў

прызматбід [ойі] мат., -да,

“дзе, -даў

прызматычны

прызпавацца хлезак., прызнаюся, -аёшся [сься],
-аёбцда, -абмся, -аяцёся,
гаюцца
прызцаваць незак.,
пры-

знаю, -аёш, -аб, -аём, -ая-

цё, -аюць

прызнашне
“нпяў

[ньце]

прызнаны
прызнёцца

-бешся

зак.,

[сься],

-ші,
-4юся,

-аецца,

-дюцца
прызнаць зак., -аю, -4сш,
-йе, -аюць
прызпачальнаець
[сьць]

-цю
прызпачальны
прызначаны
прызначацца незак., -ёюся,
-ёешся [сься], -аецца,
-дюцца
прызначаць
кезак., -4ю,
-ёеш, -ае, -4юць
прызначыць зак., -чу, чыш,
“чыць, “чаць
прызначэнне [ньне] -нні
прызывацца незак., -аюся,
-ёешся
[сься], -аецца,
-бюцца

прызывйць

незак.,

-йю,

-деш, -ае, -4юць

прызыў -ыву,ве
прызыўнік -ка, -кў, -коў
прызыўны
прызыўнія ваен.
прызямлённе [ньне] -нці
прызямліцца, зак., прызям[сься],
-лішся
люся,
“ліцца, -лімся, прыземліцёся, прызямляцца і прызёмлішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцеся, -ляцца

прызямліць зак., прызям-лім,
лю, -ліш, -ліць,
прыземліцё, прызямлёць
і прызёмліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць

прызямляцца незак., -яюся,
-яешея [сься], -яецца,
“яюцца
прызямлйць
незак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
прыіск [ыйі] -ка, -ку, -каў
прыіскавы [ыйі]
прыймбвы разм.
прійеце [сьце] разг., -ці
прыйсці Ісьці] зак., прыйду, прыйдзеш, -дзе, “дзем,
-дзеце, -дуць; прыйшоў,
апла, -шла, -шді: прыйдзі

зак.,
[сьці]
прыйсціся
прыйдзешся
прыйдўся,,
[сься], прыйдзецца, прый-

прыключыць

бл0

МАЙ.
прыкаваны

дуцца; прыйшоўся, -шлёся, -шлбся, -шліся
прыкавёны і прыкбваны,
,
прыкуты
прыкавёцца зак. -кусцца,
,
-куюцца
прыкаваць зак, прыкуй,
-уёш, зуб, -уём, -уяцё,
“уюць і прыкўць

прыказ гіст. -за, -зе, -заў
прыказаць зак., прыкажў,
прыкіжаш, ка, -жам,
зкаце, -куць
прыказванне [цьне] -ині
прыказваць (гаварыць штонебудзь

робячы) незак.,

-аю, -аеш, -ас, -аюць,
часцей прыгавбрваць
прыказка [ск] -зцы [сц],
-зак
прыказкавы [ск]
прыказны гіст., прых, наз.
прыказчык [шч] уст., -ка,

“ку, -каў

прыказчыца [шч] уст., -цы,

прыкёзчыцкі [шч] уст.
прыкалбцца зак., прыкблецца, люцца
прыкалбць зак.,

прыкалі,
прыколеш, -ле, -лем, -ле-

це, -люць
грыкамандзіраванне [ньдзі]
[пьце] -нні
прыкамандзіравёны [ньдзі]
і прыкамандзірбваны

прыкамандзіравацца
зак.,
“руюся, -руешся [сься],
“руецца, “рўюцца
прыкамапдзіраваёць [ньдзі]
зак., -рўю, -рўеш, -руе,
ФУЮЦЬ
о о.
прыкамандзірбўвацца
[пьдзі]
незак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
прыкамандзірбўваць
[пьдзі] незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
прыкандыбёць абл., зак,
-ёю, -феш, -4е, -ёюць
прыкёнчвацца разм, незак., -аецца, -аюцца, часцей прыкбнчвацца
прыканчваць

гаю,

разм.,

-аеш, -ае,

незак.,

“аюць,

часцей прыкбипчваць
прыкапаны

прыкапаёць зак., -4ю, -аеш,
-йе, “люць
прыкаранёвы

прыкараскацца разл, зак.,

“аюся, -аешся [сься], “аец:

ца, -аюцца
прыкараткі абл.
прыкарваць
пезак.,
-аюць

-ае,

прыкарміцца зак.,
прыкарм-

ліся,

прыкормішея

[сься], “міцца, мімся,
-мі-

цеся, -мяцца
пры чарміць

зан.,

пры-

прыкорміш,

кармлід,

гміць, -мім, -міце, -мяць

прыкарпацкі
прыкархиўць

разм.,

зак,

прыкладйнне ньне] -нпі с
прыклёдвание
прыкладёцца і прыкладвацца незак., адпаведна бю-

ліў, -пёш, -цё, -ём, -ня-

ся, ешся [сься], -аеёцца, -йюцца; -аюся, -аеш-

прыкарчаваць зак., -чую,
-чуеш, -чўе, -чўюць

ся [сься], -аецца, -аюцца
прыкладаць і прыкладваць
незак,
адпаведна
-аю,

,

цё, -аўць

прыкарэлы

прыкарёць зак., -бе, -Зюць

прыкгсіць раза, зак., прыкашў, прыкбсіш, -сіць,
-сім, -сіце, -сяць
Прыкаспійская нізіна Прыкаспійскай пізіпе
прыкасяійскі

прыкаціцца зак., прыкачуся, прыкдоцішся [сься],
-ціцца,

-цімся,

-ціцеся,

“цяцца

прыкаціць зах., прыкачў,
-ціць, -цім,
прыкдціш,
,
-ціце, -цяць
-чўю,
прыкачаваць зак.,
-“аўеш, -чуе, -чўюць
,
,
прыкачаны
прыкачаць зак., -аю, -аеш,
-де, -4юць

прыкёчванне [пьпе] спец.,
-пні
прыкёчвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

прыкёчваць
незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыкачбўваць хезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прыквётак бат., -тка, -тку,
“ткаў
прыквёткавы
прыкіданне [ньне] -нні

прыкіданы
прыкідацца і прыкідвацца
незак., адпаведна -аюся,
ешся [сься],
-аецца,

-бюцца; -аюся, -аешся,
“аецца, -аюцца; разл. (пра

аваробу) -ёецца, -бюцца;
-аецца, -аюцца
прыкідаць захк., “аю,” -асш,
-ае, -аюць
прыкідаць і прыкідваць хезак., адпаведна -Аю, -ёеш,
-бе, -дюць; -аю, -аеш, -аюць
прыкідванпе [пьне] -пні
прыкідка [тк] разм., -дцы

[цц]

прыкіпуты

прыкінуцца разл., захк., -пуся, -нешся

ца, -пуцца

[сься], -пец-

прыкіпуць зак., -пу, -цеш,
“це, -пуць
прыкіаёць разм,
незак.
-бю, -4еш, -йе, -аюць
прыкіцёць, разм., зак., -плю,
-піш, -піць, -пяць
прыклад -ду, -дзе, -даў
прыклад (частка вінтоўкі)
“да, -дзе, -даў; (дапаможпы матэрыял) -ду, -дзе

-асш, -ёе,
-4юць;
-асш, -ае, -аюць
прыкладзены

-аю,

прыклёдка [тк] ваен., -дцы

[цц]

прыкладна (узорна) прысл.

прыкладна
прыса., разм,

(складна)

прыкладнасць [сьць] -цю
прыкладнік -ка, -ку, -коў
прыкладны
прыклёдны разм.
прыкладны
прыкланіць
разм.,
Зак.,
прыклбпіш,
прыкланю,
“ніць, -пцім, -ніце, -няць

прыклаеці [сьці] зак., прыкладу, -дзёш, -дзё, “дзём,

“дзяцё, гаўць; прыкладзі
прыкайсціся зак., прыкла-

дуся,
-дзёшся
[сься],
-дзёцца,-дзёмся, -дзяцёся,

“аўцца

прыклёсны
прыклёіцца [ейі] зак., -лёюся, -лбішся [сься], -лёіцца, -лёяцца
прыкаёіць [ейі] зак., -ёю,

“віш: [ейі], -віць, “ёяць
прыклбесние [пьне] -нпі
прыклёйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,

-аюцца

нрыклёйваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыклёйка (дзеянне) -ёй-

цы; (тое, што прыклеена) -Сйцы, -ёек

прыклёнчыць разм., зак.,
-чу, -чыш, -чыць, -чаць
прыклёцце [цьце] -ця
прыклёп разм., -пу, -пе,
-паў
прыклёпганне [пьпне] -ші
прыклёпвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
прыклёпваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыклёпка (дзеянне) -пцы;

(тое, што прыкляпана)
“пцы, -пак
прыклёпшчык -ка, -ку, -каў
прыкаўбцы
прыклішаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
прыключаны
прыключацца незак., -аёцца, юцца
прыключаць
незак., -а,
-йсш. -4с, -аюць
прыключицца
зак., прыключыцца, -чацца

прыклочыць зак., прыклю-
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зў, прыклідчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
прыключэнне [ньне] -ппі
прыкалпаёны
прыкляпацца зак., гаецца,
-аюцца і прыклёплецца,

-люцца
прыклянаёць зак., -4ю, -аеш,

-4е, -йюць і прыкляплю,
прыклёплеш, -ле, -лем,

-дсце, -люць
грыкмёта -ёце, -бт і прымёта
прыкмётлівы і прымеётлівы
прыкмётна прысл., часцей
прымётиа
прыкмётнасць сьць] -цю,
часцей прымётнасць
прыкмётны часцей прымётпы
прыкмёціцца разх.
зак.,
-мёчуся, -мёцішся [сься],

-мёціцца, -мёцяцна, часцей прымёціцца
прыкмёліць зак., прыкмёчу,
прыкмёціш, -ціць, -цяць,
часцей прымёціць
прыкмёчаны часцей прымёчаны
прыкмячёцца незак., -бецца, -йюцца, часцей прымячацца

прыкмячаць незак.,
-ёю,
-беш, -бе, -йюць, часцей
прымячаць
прыкбваны часуей прыкаваны
прыкбл -ла, -ле, -лаў
прыкблаты
прыкблвапне [пьне] -нні

прыкблвацца
ца, “аюцца

прыкблваць

хезак., -аецинезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыкблка (дзеянне) -лцы;
(шпілька для валасоў)
-лцы, -лак
прыкбльны
прыкбнчаны разм.

прыкбичвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца і прыкан-

чвацца
прыкбичваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і прыканчваць

прыгкбичыцца разм., зак.,
“чыцца, -чацца
прыкбнчыць раз, зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
прыкбпванне [пьие] разм.,
-ппі

прыкбпвацца разм., незак,
гаецца, -аюцца
прыкбпваць разм., незак.,
гаю, -асш, -ас, -аюць
прыкбпка разл., сад., -пцы

прыкбрм -му, -ме

прыгбрмлены
прыкбрмліванне [ные] -пні
прыкбрмлівацца пезак., -аюся, -ается [сься], -аецца, -аюцца

прыкбрмліваць кезак., гаю,

-асш, -ае, -аюць

прыкбўванне [цьне] -ппі

прыкбўвацца пезак., -аецца, -аюцца
прыкбўваць
пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыкоўка -ўцы
прыкбчаны
прыкбчвайне [цьне] -нні

прыкбчвацца незахк., -аецца, -аюцца
прыкбчваць
пезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
прыкбшваць разх., пезак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
прыкра прысл.

прыкракваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыкракнуць разм. зак.,
“пу, -неш, -не, -цуць
прыкранўцца зак., -нўся,
[сься], -нёцца,
-нёшся
-нёмся, -няцёся, -нўцца
прыкраса (аздоба; перан.)
-се, -с; (дабаўка ў ежу)

-се
прыкрйсіць кул., зак., -4шу,
-асіш, -ёсіць, -Асяць
прыкрасць [сьць] -цю
прыкрашапы
прыкрашваць

незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
прыкрбены

прыкрёіць [ой]

зак., -бю,

-біш [ойі], -біць, -бяць
прыкрбйванне [пьне] -нпі
крыкрбйёвацца незак., -аец-

прыкрыць захк., -ыю, -меш,
яе, -ыюць
прыкульгаць зак., -аю, -асш,
-ае, -дюць
прыкўльгваць пнезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
прыкуй карт., -пу, -не
прыкупіць зак. прыкунлю,
прикўпіш. -ціць, -пім,
лпце, яць

ирыкўпка разл, іцы
прыкўплепы
прыкўпліванне [ньце] зні

прыкупляцца

незак.,

гаю,

-асш, -ае, аюць
прыкрбйка -йцы
прыкрбчыць разм., зак., -чу,
-“зыш, -чыць, -чаць

прыкруціцца згак., прыкрў-

і прыкуйлі-

вацца хезак., адпаведна
-яецца, -яюцца; -аецца,

-аюцца
прыкупяйць
ваць

і

прыкуўплі-

незак.,

адпаведна

-яю, -яеш. -яе, -яюць; -аю,

-аеш, -ае, -зюць
прыкупнія
прыкўраны
прыкурванне [пьке] -пні
прыкўрвацца гезак., -аецца, -аюцца
прыкурваць
нкнезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыкўрка разх., -рцы, -рак
прыкўрчыцца зак., -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца
прыкурыць зак., прыкурў,
прыбурыш, -рыць, -рым,
-рыце, -раць
прыкўе -су, прыкўеванне [ньне] -нпі
прыкусвацца

ца, -аюцца
прыкрбйваць

прыерыццё [цьцё] -цці

ца, “аюцца

прыкўсваць

пезак., -аецнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыкусіць зак., прыкушу,
прыкўсіш, -сіць, -сім, -сіце, “сяць

прыкўска (загана ў каня)
-ўсцы
прыкруціць зак. прыкру-.
прыкўты часцей прыкава-ціць,
прыкрўціш,
ЧУ,
ны
-цім, -ціце, -цяць
прыкую,
прыкўць Зак.
прыкручаны
-уёш, уе, -уём, -уяце,
прыкручванне [пьие] -нні
-уюць, часцей прыкаваць.
прыкрўчвацца хезак., -аецпрыкўшаны
ца, -аюцца
прылавак -аўка, -аўку, -аўпрыкрўчваць незак., -аю,
каў
-аеш, -ас, -аюць
прылавачны
прыкры
прылёда -дзе, -Д
прыкрывённе [пьпе] -ині
[пьне]
прыладабудаванне
прыкрывацца незак, -аю,
аші
ся, -дсшся [сься], “аецца,
прыладабудаўнічы
-аюцца
прыладдзе [дзьдзе] (прыпрыкрываць кезак., -йю,
належнасці) і разм. пры-4сш, -4е, -йюць

ціцца, -цяцца

прыкрыкваць

пезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
-ну,
зак,
прыкрикнуць
-пеш, -пе, -пуць
;
прыкрыты
зак., -ыюся,
прыкіяцца
ліешся [сься], -ыецца,
ляюцца
прыкряцце

-ццяў

[цьце]

-цці,

ладак 36., адпаведна -ддзі

[дзьдзі]; -дку [тк]

,

прылёджапы

прылёдаівапне [цьце] -ппі

прыладжвацца пезак., -аюся, -асшся [сься], -асцца,
-аюцца
прыладжваць

хезак.,

-аю,

-аеш, -ас, “аюць

прыладзіцца

зак.,

-дяіўся,

прыляпіць
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-дзіцца,

[сься],

гдзішся

-дзяцца
-джу,
зак.,
пры:ладзіць
“дзіш, -дзіць, -Дзяць
прылёдка [тк] -дцы [цц]
прыладкавацца [тк] раз».

зак,

-кўюся,

-кусшся

[сься], -іўсцца, -куюцца
разм.,

нрыладкаваць

зак.,

-кую, -куеш, -куе, “ўюць

прылаёдны

спарт.

прылажыцца

прыла-

зак.,

зкўся, прылбягышся [сь-кЫымсЯ,
-кыцца,
ся],

,

-кыцося, -кацца

прылажыць зак., прылаяў,

прыложыш, -кыцьЬ, -кым,
“жыце, “жаць
прылазіць незак.,
-ёжу,
-дзіш, -азіць, -азяць

прылазнік [зьні]

-ка,

-каў

“ку,

прыламаёны ё прыялбмапы
прыламацца зак., прылбміцца, -мяцца

прыламаць зак., прыламлю,
прылбміш, -міць, -мім,
“міце, -мяць

прылатаны разм.
прылатаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прылаўчацца разм., незак.,

-аюся, “ешся
[сься],
“ецца, -аюцца
прылаўчицца разм., зак.,
ўся, -чышся
[сься],
-чыцца, -чымся, -чыцёся,

“чацца

прылёшчаны

прылёшчванне [ньне] -нні
прылёшчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прылашчыцца зан., -чуся,
“чышся [сься], -чыцца,

-чацца
прылашчыць
вак.,
“чыш, -чыць, -чаць

-чу,

прылганы

прылягаць зак., -лгў, -лжэш,
-лякЭ,
-дэжбм,
-джацё,

-лгўць
прылгиўць раём., зак., -нў,
-пбш, -иё, -нём, -пяцё, Зўць
прылёглы
прылёгчы Іхч]. зак., прылягу, прыляжаш,
-ка,
кам, -жаце, прылягуц ь;

прылёг, прыдяглё і прылёгла, прылягаб ў прылёгла, прыляглі і прылёглі;
прыляж
прылёзці [сьці] зак., -зу,
“зеш, -зе, -зуць
прылёвлепы
прылёплівацца пезак., -а
юся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і прыляпляцца
прылёпліваці незак.
, -аю,
“абш, -ае, -аюць іў пр
ы
ляпаяць
прылёеак -ску, -скаў

прылёены
прылёссе [сьсе] -сеі
прылёт -ёту, -ёце
прылётны
прылівёцца раз.м., пезак.,
-йсцца, -аюцца
прыліваць незак., -аю, -асш,
-йе, -йюць
прылізанасць [сьць] -цю
прылізаны

прылізёцца (гладка прычасацца) разм., зак., прылі-

ўся,

прыліжашся

[сь-

ся], -жацца, -камся, -кацеся,-жуцца
прылізёць
зак., (прыгладзіць ліжучы) прыліжа,
“жуць; (гладка прычасаць
валасы) разм., прыліжу,
прыліжаш, -жа, -жам,

экаце, -жуць
прылізвацца (гладка
чэсвацца)

пры-

разм., незак.,

-аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
прылізваць незак., (прыгладжваць
ліжучы)
-ае,
-аюць; (гладка прычэсваць валасы) разм., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

прылік -ку

прыліпа разхм., агульн., м.
Д -пу, Т -пам, М -пе, ж.
ДЛ -пе, Т -пай і -паю, мн.
Р пі -паў

прыліпала

разм., агульн.,

Д -пу, Т -пам, М -пе, ж.
ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн.
Р -д і -лаў

прыліпанне [пьне]. “нні
прыліпаць незак., -дю, -ёеш,
-6е, -4юць
прыліплы
прыліпнуць зак., “ну, -пеш,
-не, -нуць
прыліпчывасць [сьць] -цю
прыліпчывы
прылістак бат., -тка, -тку

прылітавацы уст.
прылітавацца
уст.,

зак.,

“туецца, -туюцца
прылітаваць уст., зак., -тўю,
“тўеш, -тўе, “тўюць,

прылітбўванпе [цьце] уст.,
-пиі
прылітбўвацца уст., незак.,
-аецца, -аюцца

прылітоўваць уст., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прылітбўка уст., -ўцы
прыліты:
прыліў -іву, -іве, “ваў
прыліўпы
прыліцца .Вазм., зак., -льёцца, .глыдцца

прыліцце [цьце] цці
прыліць зак., -льб, -лыбць
прылічаны

прылічванне [цыпе] “пі
прылічвацца

і

прылічацца

недак., адпаведна, -аецца,

“аюцца; -4ецца, -ўюцца

прылічваць і прылічаць незак., адпаведна -аю, “аеш,
-ас, -аюць; -йю, -асш, -дае,
юць
.,
прылічыць зак., прылічу,
прыпічыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць

прылічэние [пьпе] -нпі

прылбжкавы [шк]
прылбманы часцей прыламаны
прылбмваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прылбмлівацца незак., -аец-

ца, -аюцца

прылбмліваць

незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

прылўжжа -кжы
прылдужны
прылунённе [ньне] -нні

прылуніцца
-гнішся

зак,

-нюся,

[сься],

лпіцца,

“німся, знцёся, -яйцца,

прылуніцьзак., -ню, -піш,
-піць, -нім, -ніцё, -іЯць
прылуняцца незак., -йюся,
-яешся [сься],
-яецца,
-яюцца
прылунЯць
незак.,
-яю,

-яеш, -яе, -Яюць
прылўчаны
прылучацца незак., -аюся,
-йешея
[сься],
-4ецца,
“аюцца

прылучаць
незак,
-ёю,
геш, -ае, -аюць
прылучінцца зак., прылучўся, прылучышся (сься], -чыцца, -чымся, -чы-

цеся, -чацца
прылучыць зак., прылучу,
прылўчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
прылучэнне [пьце] -нні
прылыгаёць абл., зак., -аю,
-беш, -йе, -4юць

прылыгвацца абл.,
-аецца, -аюцца

прылыгваць

незак,

-аеш, -ае, -аюць

незак.,
-аю,

прылягённе [пьне] -пці
прылягаць незае., -аю, -аеш,

-ае, -4юць
прыляжалы

прыляжаць

(прыспаць)

зак., зьў, зкыш, -кыць,

-жым,

прылежыце,

лядўць

пры-

прыляпаны разм., груб,
прыляпаць (неахайна, груба зрабіць) разм., груб.
зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

прыляпваць (неахайна, груба рабіць) разм., груб.,

незак, -аю, -асш, -ас,
-аюць:
прыляпіцца зак., -ляплюся,
“лёпішся [сься], -лёпіцца,

-лёпяцца
прыляпіць зак., прыляплід,
прылбпіш, -піць,
-пім,
-піце, -пяць

прымесь

прылянляцца

анна

прыляналяцца незак., -зЯюся
-ляешся [сься], -Яецца,
-яюцца, часцей прылёплівацца
прыляняЯць пезак.,
-яю,
-ясш, -Яе, -яюць, часцей

прылёпліваць
прылятаць

незак,

-4ю,

-деш, -ае, -ёюць

прыляцёць зак», прылячу,
прыляціш, -ціць,
-цім,
прылеціцё, прыляцяць
прыма -ме
пріима-балерына прыме-балерыпе, прыма-балерын
прымадбнна -нне
[ньне],
“ннаў
прымазаны
прымазацца
разм.,
зак.,
прымёжуся, -кашся [сься], жкацца, -жуцца

прымаёзаць зак., прымажу,
каш, -ка, жуць
прымазвание [цьне] -нпі
прымазвацца незак., (што
чым)
-асцца,
гаюцца;
(прылучацца да каго ці

чаго) разм., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
прымёзваць
незак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прымёзка [ск] -зцы [сп]
прымайстраваны
прымайстравацца

зак,

-руюся,

разм.,

-руешся

[сься], “рўецца, Ўюцца

прымайстраваць зак. , рую
“рўеш, “рўе, “рўюць
прымайстрбоўвацца
разм.,
незак,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца

прымайстроўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
прымак -ка, -кў, -коў
прымакбў
прымалаціць разм., зак.,
прымалачў, прымалоціш,

“ціць, -цім, -ціце, -цяць

прымалёваны часцей прымаляваны
прымалёўвацца незак., -аецца, -зюцца

прымацьваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прымаразкі [ск] -каў, адз,
прымаразак, -зку [ск]
прымаринёць зак., -сю, -ёеш,
“бе, -бюць
прымарбжапы
прымарбжваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
прымарбзіць
зак.,
-бжу,
-бзіш, гдзіць, -бзяць

прымареённе [ньне] -нпі
прымарсіцца зак., прымаршуся, прымарсішся [сься], -сіцца, -сімся,-сіцёя, -сяцца

прымарўджаны
прымарўджваць разх., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
прымарўдзіцца разх., зак.,
-джуся, -дзішся [сься],

“дзіцца, -дзяцца

прымарудзіць

разл.,

зак.,

-джу, гдзіш, -дзіць, -дзяць

прымарыццазак., прымарўся, прымбрышся [сься],
“рыцца, -рацца
,
прымае царк., -са,
-се, -саў
прымаелівацца [сьлі] разм.,
незак,
-аюся,
-асшся
[сься], -аецца, -аюцца

прымаёсліваць [сьлі] разм.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
прымаёесліць [сьлі]
разм.,
зак.

-лю,

-ліш,

-ліць,

-ляць
прымасціцца
зак.,

[сьці] разм.,
прымашчуся, пры-

мбсцішся [сьцісься], -ціц-

ца, -цімся, -ціцеся, -цяц-

ца

прымасціць

[сьці]

разм.

зак., прымашчў, прымбеціш, -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
прымат фі.ьас., -йту, -аце
прыматалёгія
заал.,
-іі
[йі]
прыматаны
7
прыматаёць зак., -йю, -аеш,
-йе, гёюць
.
.

прымалёўваць лезак., -аю,

прыматы заал., -таў

-аеш, -ае, -аюць
прымалбць
разм.,
зак.,
прымялю, прымёлеш, -ле,
-лем, -леце, -люць
прымалбчаны разм.
прымалбчвацца незахк., -асцца, гаюцца
прымалбчваць лезак., -аю,
-гасш, -ае, -аюць
[сьць]
прымальнаець

прымаўка -аўцы, -авак

кпіжн., -цю

прымальны
прымаляваны і прымалёвапы
прымаляваць зак., -ліою,
-люсш, -тосе, -лююць

прыманіць разл., зан., прымат, прымйпіш, -піць,
“пім, -піце, -няць

прымаўкаць незак.,
-асш, -4е, -аюць

прымаўлйць

незак.,

-аю,

-яю,

прымацавальны
прымацаванне [пьме] -ппі
прымацавіны і прымацбвацы
прымацавацца зак., -уўюся,
-дўешся [сься], зіўецца,

прымацаваць зак, -уўю,
-уўсш, -цуе, -цўюць
прымацкі часцей прымачы,
прымацбўванпе [пьне] -ппі
прымацбўвацца пезак., -аюя, -астся [сься], -аецца, -аюцца

-аюцца
прымёць пезак., -4ю, -аеш,
-46, “аюць
прымачы і прымацкі
прымачыць (быць у прымах) незак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
прымачыць зак., прымач,
прымбчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
прымгиаўць
(задрамаць)
разм., зак., -ну, -нёш, -неё,
“нём, -няцё, -нўць

прымежкаваны спец. і прымяжбваны
прымежавёць зак., прымяўю, -ўсш,-ўе, Хюць
прымёжак

разхм.,

зкку

[шк], -лікаў
прымёжны
прымёпены
прымёншаны
прымёншваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-шу.
зак.,
прымёншыць
“шыш, -шыць, -шаць
прымёраны
зак., -аюся,
прымёрацца
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
прымёраць зак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
прымёрачная каз.
прымёрачны
прымёрванне [ньне] -ні
прымёрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ёі прымярац-

ца
прымёрваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ае, “аюць і прымя-

раць
прымёрзнуць

захк.,

-зпу»

-зпеш [зьпе], -зне, -знуць;
прымёрз, прымёрзла, -злі

[зьлі]
прымёрка -рцы, грак

прымеркаваны
прымеркавёцца зак., прымяркўюся, -ўешся [сься].
-ўецца, -ўюцца

прымеркаваць зак. , прымяр-

-яеш, -яе, -Яюць

“ўюцца

прымацбўваць кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прымацтва разм., -ве
прымёцца незак., -аецца,

кўю, -ўсш, -ўе, ўюць
прымёркиуцца разм., зак..
-пецца

-пеў
зак.
прымёркиуць
,
прымеёркла
прымёршчык -ка, -ку, -каў
прымёршчыца -цы, -ц
-руся.
зак.,
прымёрыцца
“рышся [сься], -рыцца).
“рацца,
прымёеці [сьці] зак, прымяту, прымяцёш, -цё,
-цём, прымецяце, прымя.
туць
прымесь -ссю [сьсю], -сеіё

і -сяў

прымяркоўвацца

бал
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прымета

прыкмётнаець

прымітіўшчына разм., -пе
,
прымкаўты
прымкиўць зак., -пу, -пёш,
-нё, -пём, -пяцё, -иўць
прымпажацца лезак., -аец,
ца, -бюцца
прымпажаёць незак., -аю,

-каў

прымнажэнне [ньне] -шні

прымёта -ёце, -ёт ёі прыкмё-

та
прымётлівы і прыкмётлівы
прымётна прыс, і прыкмёт,

на

прымётнаець [сьць] -цю

і

прымётнік гра, -ка, -ку,

прымбтнікавы
прымётныі прыкмётны
,
прымёцспы
прымёціццараза, зак., -мечуся, -мёцішся [сься], -мё-

ціцца, -мецяцца і прык:
мёціцца
прымёціць зак., прымёчу,
прымёціш, -ціць, -цяць і
прыкмёціць
,
прымёць разм, зак. -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
прымёчаны разм. і прыкмёчачы

прымёшаны часцей прымяшаны
прымёшванне [ньне] -нні
прымёшвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

-аю,

прымёрзлы
разм.,

“юся,
-аешся
-іецца, -дюцца

Зак.,

[сься],

прымінацца незак., -бецца,

“аюцца
прымінаць пнезак., -4ю, -аеш,
-4е,-дюць
прымірана прысл.
прыміранаець [сьць] -цю
прымірамы

прымірацца незак., -аюся,
-бешся
[сься], -аецца,

-аюцца
прыміраць незак., -аю, -деш,
-ёе, -бюць

прымірыцель -зл, -лю, -ляў
прымірыцелька -льцы, -лек
прымірыцельпа прысл.
прымірицельнаець
[сьць]
-цю
прымірацельны
прымірыцца зак., прым:рўся, прымірышся [сься],
“рыцца, -рымея, -рыцеся,
“рацца
прымірыць зак., прыміру,
прымірыш,

“рыце, -раць

-рыць, -рым,

прымірэнец паліт,
-нцу. гнцаў

-пца,

прымірЭнас [цьпе] зші
прымірэнетва паліт., -ве
прымірэнчі
прымітывізм -му, -мо
прымітывіст -ста, -сце
[сьие], -стаў
прымітыў -ыву, аяво,
л
я
в
а
ў
прымітіўца
прысл.
прымітыўнасць [сьць]
прымітіяўны

прымнбжыць

зак.,

цю

-жу,

-кыш, -кыць, -каць
прымбклы
прымбкнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
прымблаты

прымблваць гезак.,
-аю,
-аеш, -зе, -аюць
Прымбр'е Прымбрі [ріі]
прымбрскі
Прымбдрскі край Прымбрскага краю, Прыморскім
краі [айі]
прымбтванне [ньне] разм.,

-ині

незак., -аец-

ца, -аюцца
прымбтваць

прымёшка -шцы
прымільгацца

прымнбжаны
прымибжыцца зак., -нкыцца, -кацца

прымбтвацца

прымёшваць незах.,
-асш, -ае, -аюць

,

-деш, -йе, -аюць

незак.,

-аю,

зак,

-ну,

-аеш, -ае, -аюць
прымбтка разм., тцы [цц],
-так
прымбўклы
прымбўкнуць

-неш, -не, -нуць
прымбчаны
прымбчвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца
прымбчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прымбчка мед., -чцы [цц],
-чак
прымбшчаныразм.
прымбшчванпе

[цьпе]

разм., ші
прымбшчвацца . разм., незлк., -аюся, -аешся [сь-

ся], -аецца, -аюцца
прымёшчваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

прымрбіцца [ойі] зак., -бю-

ся, -бішся [сься], -діцца,
-бяцца
прымружыць абл., зак., -жу,
кыш, -жыць, -каць
прымудраваць разм. зак.,
“рўю, -рўеш, -рўе, “рўюць
прымудрицца зак., -рУ:ся,
“рышся [сься], “рыцца,
“рымся, -рыцёся, градца
прымула бат., -уле, гул

прымуравац» зак., -рую, -ру-еш, -руе, рўюць

прымурак -рка, “рку, -ркаў
прымуе -са, -се, -саў
прымуе -су, -се

прымусам прысл.
прымусіцьзак., -ўшу, -ўсіш,

-ўсіць, -ўсяць

прымісліць

[сьлі]

разм.,

зак. -дю,
-ліш, -ліць,
ляць
приму спы
прымуедва прысл.
нрымуеоваець [сьць] -цю
прымусоўка разм., -оўцы

прымусбвы
,
прымўшапы
прымушёцца хезак., -аюся,
-дешся
гаюцца

[сься],

прымушаць

-аецца,

незак.,

-ёю,

-асш, -4е, -бюць
прымушёние [ньне] -пні
прымхі -хаў; адз. прымха,

-мсе

прымхлівасць

[сьць]

-цю

прымхлівы
-чуся,
зак.,
прымчацца
“чышся [сься], -чыцца,
“чымся, -чыцёся, -чацца

прымчаць зах., -чў, -чыш,
-“чиць, -чым, -чыцё, -чёць
прымы-маў
прымыканне [ньне] -нні
прымыкаць

незак.,

-аю,

-деш, -йе, -йюць
прымыеліць [сьлі] разм.
зак., -лю, -ліш, -ліць,
-дяць
прымяжбваны спецу., часцей
прымежаваны
прымяжбўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
прымяжбўваць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прымянённе [ньне] -пці
прымянімасць [сьць] -цю
прымянімы
прымяніцца зак., прымяпюся, прымёпішся [сься],
-ніцца,

-пімся,

-ніцеся,

-няцца
прымяніць зак., прымя,

прымёніш, -ніць, “нім, -ці-

це, -няць

прымяншацца пезак.,

-асец-

ца, -4юцца

прымяншаць кезак., -йю,
-беш, -4е, -фюць
прымяншбнне [ньпе] -нні

прымяпяльнасць [сьць] -цю

прымяпяльны
прымяняцца лезак., -Яецца,
“яюцца
прымянйць незак.
-яю,
-Яеш, -Яе, -Яюць
прымярацца

незак., -бюся,

ешся

[сься],

-4юцца,

часцей прымёр-

-аецца,

вацца
прымяраць
незак,
-4ю,
-4еш, -4е, -4юць, часцей
прымерваць
прымярзёнпе [ньне] -пні
прымярзаць

пезак.,

-деш, -ае, -ёюць
прымяркбў ванне
аші

прымяркбўвацца

-аюся,
-аёшся
-аецца, -аюцца

-дю,

[пьне]
незак...

[сься].

прымяркоўваць
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прымяркоўваць пезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
прымясіць зак., прымяшу,
прымёсіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць
прымятёацца

пгезак.,

-аец-

ца, -аюцца

прымятаць
кезак.,
-4Юю,
-4аеш, -4е, -йюць
прымйты
прымяцца зак.. прымнецца, -нуцца

прымйць
зак,
прымну,
-цёш, -нё, -нём, -пяце,
-аўць

ирымячацца незак., -аецца,
“аюцца і прыкмячацца

прымячаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -аюць і прыкмячаць
прымяшйёны і прымёшаны
прымяшёцца зак., -асцца,
гаюцца
прымяшаёць зак., -4ю. -асш,
-4е, -Аюць
прынада -дзе, -д

прынёджванне [ньне] лаші
прынёджвацца кезак., -аю-

ся. -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

прынёджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прынадзіцца зак., -джуся,
“дзяцца

прыпаёдзіць

[сься],

-дзіцца,

зак.,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць

прынадзівы
прынёдиа прысл.
прынаёднаець [сьць] -цю
прынёдны
прыназбўнік грам., -ка, -ку,
-каў

тпрыназбўнікавы
прынаймаць разм., незак.,
-4ю, -аеш, -ае, -ёюць
прынайтбвіць лар., зак.
“бўлю,

[сься], “бвіцца, -бвімся,
гавіцеся, -двяцца

прыпаравіць зак., прышпараўлі,
, прыпарбвіш,
-авіць,
-бвім,
-бвіце,
-бвяць
прынараўлённе [цьне] -ниі

прынароўлены

прынароўлівацца і прынараўляцца пезак., адпаведна -аюся, -асшся [сься],
-аецца,

-аюцца;

-яюся,

-ясшся

(сься],

-яецца,

-яюцца

прынарбўліваць іё прынараўляць незак., адпаведна -аю, -асш, -ае, -аюць;
-я19, -яеш, -яе, -Яюць
прынашнне [нье] уст.,
-нпі
прындзіцца

джуся,

абл.,

незак.,

-дзішся

сься],

-дзіцца, -дзяцца

прынёсены

прыпёджаны

-дзішся

прыпаравіцца зак., прыцараўлюся,
нрыцпаровішся

-овіш,

-бвіць,

-бвяць
прынайтбўлзены
тпрынайтбўлівацца

прынбеці [сьці] зак., прынясу. -сёш,-сё, -сём, прынесяцё, прынясуць; пры-

пёс, прынёсла, -лі [сьлі];
прынясі
прынёсціся [сьці] разм.
зак., прынясўся, -сёшся
-сёмся,
[сься], -сёцца,
прынесяцёся,
-еўцца;
прынёсся,
прынёслася,

гліся [сьлі]
прыніжальны
прыніжанасць [сьць] -цю
прыніжаны

прыніжацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-ёешся
-аюцца
прыніжаць
незак.,
-4ю,

-деш, -йе, -ёюць
прыніжбнне
[пьне]

-аецца, -аюцца
прыпайтбўліваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прынакрыць разм.,
зак.,
-ыю, -леш, -ме, -ыюць
прыналёгчы
[хч]
разм.
Зак., -лягу, -ляжаш, -ляжа, -лягуць; прыцалёг,
прыцалягла, -лб, -лі і
прынадёгла, -лі
прыпалёжаць пнезак., “ху,

-кыш, -кыць, -жаць

прыналёжнасць [сьць] -цю
прыпалёжны
прынамсі
прыпапяты разл.

прыпапйць разу. зак., прыпайму, прыпбймеш, -ме,
“мем, -моде, -муць; прыпапяў, прынацяла, -лод. -лі;
прыпаймі

-пні,

-нняў

прынізіцца зак., -ніжуся,
-пізішся [сься], -нізіцца,
-пізяцца

незак.,

,

прынізіць

зак.,

прыніжу,

прынізіш, -зіць, -зяць
прынікаць незак., -4ю, -асш,
-ае, -йюць

зак., лпікну,
прынікнуць
-пеш, -не, -нуць; прынік,
-кла, -клі
прынітаваны

прынітаваць зак., прыпітую,
-уеш, -ўе, -ўюць
прыпітоўваць незак.,

-аеш, -ас, -аюць

-аю,

прынбсіцца лхезак., -бсіцца,

-бсяцца
хезак.,
прыпбсіць
-ёсіць,
-асіш,

-бшуся,
-бсіцца,
-бшу,
-бсяць;

-бсіў, -бсіла, -бсілі; прыпось
прынўка -ўцы, -ўк

пезак.,

-4ю.

-аеш, -ае, -4юць

прынц ца, -цу, -цаў
1рнянцый -пу, -це, -паў
прыйцылад уст, -ла, -ле,
-лаў
прыпцынат гіст., -ату, -аце

прыпцыпдбва прыс.

прынцынпбваець [сьць] -цю

прынпцбса -се, -с
ирышохацца зах.,
-аіося,
-“асшся
[сься],
-аецца,
-аюцца
прыпохвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
прыпявблсны
прынявбліць зак., -лію, -ліш,
-ліць, -ляць

прынявбльвацца
незак.,
-аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца

прынявбльваць незак., гаю,

-аеш, -ае, -аюць
прынясёнпе [ньне] -пцпі
прыняты

прыняцца зак., прымўся,
примешся [сься], -мецца,

“муцца

прыняцце [цьце] -цці

прыняць зак., прыму, прымеш, -ме, -мем, -меце,
-муць
прыпавёрхневы
прыпадабпённе [ньне] -нні
прыпадабняцца незак., -Яюся, -Ясшся [сься], -Яецца,
-яюцца і прыпадббнівацца
прыпадабняць незак., -яю,

-Яеш, -яе, -яюць і прыпадёбніваць
прыпадак гдку [тк], “дкаў
прыпадаць незак., -дю, -деш,

-4е, -4юць
прыпадачпая разм., наз.
хед., разх.,
прыпадачны
прым.,

,

наз.

прыпаднімацца незак., -аю-

ся, -йешся [сься], -4ецца,
“ўюцца, і прыпадымацца
прыпаднімаць незак, -4ю,
-деш, -ае, -йюць і прыпа-

дымаць
прыпадняты
прыпадняцца зак., прыпадымуся, прыпадымешся
[сься], -мецца, -мемся,
-мецсся, -муцца; -яўся,
“яліся, -ялбся, -яліся
прыпаднйць зак, прыпадыму,

прынбе -су, -

-бсяцца; разм.,
-бсішся [сься],

прынукёць

прыпадымесш,

-ме,

-мем, -меце, -муць; -яў,
гяла, -яло, -ялі
прыпадёбнены
[зьне]
прыпадббніванне
аші
незак...
прыпадббнівацца

-гаюся,

-асшся

[сься],

гасцца,

-аюцца,

“часцей

прыяладабияцца
прыпадоббпіваць хезак., -аю,

прыплаціць

баб

а
обніццА
Ь
прыпадА
ААААААРРРРР
-асш, -ас, -аюць,

часцей

прыпадабийць
прынадббпіцца зак., -нюся,
[сься], -ніцца,
-пішся
-няцца
-ию,
зак,
прыпадббціць
лпі -піць, -няць
прыпадымацца незак. -4юся, -йсшся
ца,

-дец-

[сься],

ёі прыпадні-

-дюцца

,
мацца
прыпадымаць незак., -аю,
-бсш,-ае, -йюць і прыпаднімаць
прёшазна абл., прыся,
прыпазпіцца [зьні] зак.,
прыпазиюся, прыпбзніш-

ся [сься], -ніцца, “німся,
-ніцеся, -няцца
прыпазняцца [зьпя] незак.,

-Яюся,

-яешея

[сься],

-яецца, -яюцца

прыпай спец., -ёю, -аі [айі]
прыпёйванне [ньне] -ппі
прыпёйвацца незак., -аецца, -аюцца
прыпёйваць незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
прыпайка -йцы
прыпайцы
прыпаёлены

прыпаліць зак., прыпалі,
прыпёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
прыпадбхаць

разм.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыпаёлы

зак.,

прыпальванне [ньне] -ннпі

прыпёльвацца незак., -аецца, -аюцца

прыпёльваць

кнезак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прыпалярны

прыпамінвённе [ньне] -нні

прыпамінёцца хезак., -ёюся, -йешся [сься], -аецца, -ёюцца
прыпамінацьзак., -4ю, -аеш,

-ае, -йюць
прыпамянўць
зак.,
-пў,
“нёш, -пё, -пём, прыпамя
пяцё, прыпамяпўць
прыпар -ру, -ры
прыпар -ру, -ры
прыпаёраны разм,

прыпарвапне [ньне] -ші
прыпарвацца пезак., -асцца, -аюцца
прыпарваць
незак.,
-аю,
-аеш,
-аюць
прыпарка"“рды, “рак
прыпаркавацца зак., прыпаркўтюся, “ўсшся [сься],

“ўецца, -ўюцца
прыпаркавацьзак. , прыпар“кўю, -ўсш, -ўе, “ўюць

лрыштаркоў вацца невак
., -аю-

ся, -астцея [сься], -аецца
,
“аюцца

прыпарісбўваць

певан., -аю,

“аеш, -ае, -аюць

прыпарпіца абл., -цы
, -ц

прыпарны
прыпарўшаны часцей прыцярўшапы
прыпарўшванне [пьне] -нні,
часцей прыцярўшванпе
незак,
прыпарўшвацца
-асцца, -аюцца, часцей
прыцярўшвацца
прыпарўшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
прыцярўішваць

срём,

“раце,

-руць; прыпёр, прыперла,
-лі

прыпёрціся

зак., прыпрў-

ся, “рэшся [сься], -рэцца,
-“ромся, -рацёся, “рўцца;

прыпёрся,

прыпбрлася,

-ліся
прыпёрчаны

-шцы

часцей прыцеру-

прыпёўка -ёўцы, -ёвак
прыпечак -чтка, -чку, -чкаў
прыпёчак -чка, -чку, -чкаў

спец.,

прыпарушиць зак., прыпапрыпарўшыш,
рушу,
-шцыце,
-шым,
-шыць,

прыпёрыць зах., “ВУ, “рыш,
“рыць, -раць
прыпёае -су, -се, -саў
прыпасаванне [ньне] тэг.,
-нні
прыпасавапы
прыпасавацца зак., прыпа-

суецца, -ўюцца

прыпасаваць зак., прыпаеўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
прыпасёць
незак.,
-4ю,
-ёеш, -ае, -ёюць
прыпасваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
прыпасвіць [сьві]
разм,
зак., прыпасу, прыпёсвіш
[сьві], -віць, “вім, -віце,

“вяць і прыпасу, -сёш,-сё,
-сём, -сяцё, -оўць; прыпасвіў, -віла, -вілі; пры-

пасі

прыпасбўванне [пьне] тэз.

-нні
прыпаебўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

прыпасбўвацЦь кезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прыпасбўка -ўцы
прыпасці [сьці] зак., прыпаду, -дзёш, -дзё, «дзём,
-дзяцё, “дўць

прыпасці разм., вак., прыпас, зсеш, -сё, “сём, -ся-

цё, -сўць; прыпіс, прыпаслё, -лб, -лі [сьлі]
прыпасяўнія
прыпаўзаць пезак., -аю,
-4еш, -4е, -йюць
прыпаўзці [сьці] зак., -зу,
-зёш,

-рэ,

прыпёрчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыпёрчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
прынпёў -ёву, -ёве, -ёваў

прыпарўшка

-шпаць,
шяць

“рэш,

-3б,

-зём,

“зяцё,

-зўць; ,прыпбўз, -паўзла,
-паўзлб, -паўзлі [зьлі]

прыпах разм., -ху

прыпахваць разм.,
-ае, -аюць

пезак.,

прыпахнуць вак., -не, “пуць
прыпацёць разм.з, ВаЕ., -ёю,

“беш,-ёе, -бюць
прыпайны

прыпаяцца

зак.,

прыпёрты
прыпілаваны
прыпілаваць зак., -лўю,

-ясцца,

прыпек -ка, гу, -каў
прыпёрці
зак,
прыпру,

-дў-

еш, -лўе, -яўюць
прыпілбўванне [ньне] -пні
прыпілбўвацца кезак., -аецца, -аюцца
прыпілбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыпілбўка -ўцы

прыпільнавёны ё прыпільнбваны
прыпільнаваёць зак, -пўю,
“нуеш, -аўе, -нўюць
прыпільнбўваць хезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

прыпінацца кезак., -аецца,
“ёюцца
прыпінаць
инезак.,
-йю,
-беш, -ае, -4юць
прыпірацца незак., -аюся,

-аецца,

[сься],

-йсшся

-ёюцца

прыпіраць кезак., -4ю, -асш,
-4е, -йюць
прыпісаны
прыпісацца зак, прыпішуся, прыпішашся

[сься],

-шацца, -шамся, -шацеся,

“пуцца

прыпісаць

зак.,

прыпішу,

прыпіцаш, -ша, -шач,
“шаце, -шуць
прыпісванне [пьпе] -нші
прыпісвацца кезак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца
прыпісваць

кезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыпіска прыпісцы, -сак
прыпіснік [сьпі] раза, -ка,
“КЎ, “коў
прыпіс
прыпіхаць
незак.,

“яюцца
прыпайць зак., -яю, -Ясш,
-яе, -поць

прыпёчаны
прыпёчны
прыпёк -ку

ё

прыпіхваць

адпаведна

-аю,

-сш, -4е, -йюць;
-асш, -ае, -аюць
прыплапётны
прыплата -дце

-аю,

приыплаціць

зак.,

чу,
прыплёціш,
“цім, -ціце, -цяць

прыпла-ціць,
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прыплач

прыпыпецце

анна

прыплёч разл, -чу, -чы
прыпл4чаны
прыплёчванне [цьне] -нні
прыплачвацца незак., -аецца, -аюцца
прыплёчваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыплёсквацца незак., -асцца, -аюцца
прыплёекваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыплёсисць [сьне] раза.,
згак., -пес, -пеюць
прыплёсці [сьці] зак., прыпляту, прыпляцёш, -пля-плецяц,
цё, -плдяцём,
-плятўць
зак.,
прыплёсціея [сьці]
-лятўся, -ляцёшся [сься],
-ляцёцца, -ляцёмся,
цяцёся, -лятуцца

-ле-

пезак.,

-асш, -ае, -дюць

прыштіўты

разу.,

-4ю,

часцей

прыпйты
прыпиуць разм. зак, зіў,
-нёш, -нё, -нём, -цяцё,
“нўць, часцей прыпяць
прынбзиены

прыпёй тэз, -дю, -бі [ойі]

прыпбл -лу, -ле
прыпблак -лка, -лку, -лкаў
прыпблюсны
прыпбминены
прыпбмніцца зак.,
пішся
[сься],

-пюся,
-піцца,

-пяцца
прыпбмнпіць зак., -зю, -піш,
-діць, -няць

-не, -паў

прыпабдны
-ёю,

незак.,

-деш, -йе, -йюць
прыпасці [сьці]

іё пры-

плыць зак., для абодвух
-вём, -вяцё,

прыплятаць

звання жывёлы) абл., -пу,

прыпабд -ду, -дзе

прыцлыву,

ца, юцца

прыпбн (вяроўка для навя-

прыплёцены
прыплываць

незак., -аец-

зрынлятацца

-вёш,

-вё,

-вуць; пры»

плыў, прыплыла, -ло, -лі

прыплюсавёны разм.

прыпбўзваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыправа -йве, -ёў
прыправёць
-ёюць

незак.,

-йе,

прыправачны
прыправіць
зак.,
-ёўлю,
-авіш, гёвіць, -вяць
прыпраганне [пьне] -нні

прыпрагаёцца незак., -йюся,
-ёешся
[сься], -аецца,
-ёюцца

-сўю, -сўеш, -еўе, -сўюць
прыплюскваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
прыплібснуты

прыпрагаць
незак., -ёю,
-Аеш, -4е, -аюць
прыпрадзены
прыпражцы
прыпрасці [сьці] зак., прыпрадў, -дзёш, -дзё, -дзём,

зак., -аецца, -аюцца
прыплюсбўваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
прыплюшчаны

прыплюшчванне
[ньне]
-ниі
незак.,
прыпліошчвацца
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
прыплюшчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыплюшчыцца захк., -чуся, чышся [сься], -чыц-

ца, -чацца

прынлібшчыць
зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
прыпляеканы
прыпляекацца зак., прыплёшчацца, -чуцца
прыпляскаць зак., прыпляшчў, прыплёшчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
прыплясквание [пьне] -ші
прыпляекваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
прыпляенуць зак., -пу, -поліІ
[сьпе], -не, -пуць
прыплятанне [пьпе] зні

-дзяцё) -дўць

прыпраўка -ўды
прыпраўлёпне [ньне] -пні
прыпраўлены
прыпраўлянпе [пьпе] -нні
прыпраўляцца незак., -яецца, -яюцца

прыпраўляць

кнезак.,

-яю,

“яеш, -яе, -яюць
прыпрЭгчы [хч] зак., пры-

прагу, прыпралібш, “Э,
зкбм, -жацё, прыпрагуць;
прыпрбг, прыпрэгла, -лі

зак.
[хч]
лпрыпрэгчыся
прыпрагуся, прыпражёшся [сься], зкЭцца, -жбмся, -кацёся, прыпрагўцца; прыпрогея [хе], прыпрэглася, -ліся
прыпружаны
-кцы
[шу]
прыпрэжка

[шц]

прыпрэлы
прыпрэць зак., -Эю, -беш, -Зе,
оць

ся, -асшся [сься], -аёц-

ца, -аюцца
прыйпўдрываць хезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыпўдрыцца
зак., -руся,
“рышся [сься], -рыцца,
“рацца
прыпўдрыць
-ру, -рыш,
-рыці, -раць
прыпужаны
прыпужаць зак., -йю, -аеш,
-ае, -аюць
прыпўжваць

пезак.,

-аю,

“аеш, -ас, -аюць
прыпужипўць зак., -нў, -нибш,
-неё, -пём, -пяцё, -пуць
прыпуск спец., -ку

прыпусканне [пьце] -пні
прыпускёацца незак., -аец-

ца, -4юцца

незак.,
прыпускаць
-беш, -49, -ёюць
прыпусціцца

-аю,

[сьці] разм.,

зак., прыпушчўся,

пры-

пусцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяц-

прыплюеавацца разм., зак.,
-суецца, -еўюцца
прыплосавёць разм., зак.,

прыплюенуць
зак.,
-ну,
гнеш [сьпе], -не, -нуць
прыплюебўванне
[цьне]
разм., -нні
прыплюесбўвацца разм., не-

прыпўдраны
прынудрывацца незак, -аю-

прыпсавёны
прыпеавацца зак., -асуёцца,
-псуюцца
прыпеаваць
зак.,
-пеую,
-пеубш, -нсуё, -неуём,
-псуяцё, -неуюць

ца
прыпусціць
прыпушчў,

зак.,
[сьці]
прыпўсціш

[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
прыпухённе [ньне] -нні
-4ю,
незак,
прыпухёаць
-4еш, -ае, -йюць

прыпўхлаець [сьць] -цю
прыпўхліна -не, -п
прыпўхлы
прыпўхнуць зак., -ну, -неш,
ух,
-хла,
“не, -нуць; прыпух,
-хлі
прыпўшчаны
прыпхёцца і прыпхнўцца
разм.

зак.

адпаведна

-ёюся, -4ешся [сься], :йецца, -ёюцца; -нўся, -пбшся
[сься], -лёцца, -пёмся,
-няцёся, -нуцца
прыпхёць разм., гак., -ёю,
-бсш, -4е, -йюць
прыпхиўць разм., зак., “аў,
-цбш, -пё, -пём, -няцё,
-иўць; прыпхиўў, гула,
-ўлі
прыпыл тэт., -лу, -

прышялены
прыпыліцца зак., прыпылюся, прыпійлішся [сь-

ся], -ліцца, -лімея, -ліце-

,
ся, -ляцца
прыпыліць зак., прыпылю,
прыпыліш, “ліць, -лім,
-ліце, -ляць
прыпіильвацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
прыпыльваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыпинак -ику, “каў
,
прыпыпачны
прыпыпённе [пьце] -ині

прысабачваць,
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прыпішисны
прыпыніцца зак, прыпышося, прыпыпішся [сься], -піцца, -німся, -ніцеся, пяцца
прыпыніць зак., прыпыню,
прыпіынпіш, піць, -нім,
-піце, -пяць
прыпінішча разм. -шчы,
-шч і -шчаў
прыпынянне [нье] -нні
прыпыняцца невак., -ЯЮсяЯ,
-ясшся
“яюцца

[сься],

-яецца,
,

-Яю,
прыпыняць незак,
-Ясш, -яе, -яюць
прыпявённе [ньне] -нпі
-а4ю,
незак,
прыпявёць
-беш, -йе, -аюць
дзеепрысл.,
прыпяваючы
прысл.
прыпякённе [ньне] -нпі
прыпякацца кезак., -4ецца,
гаюцца
прыпякаць
незак.,
-йеш, -аёе, -ёюць

-аю,

прыпякёючае жед., наз.
прыпякаючы лмед., прым.
прыпяты і прыпиўты
прыпяцкі
Прыпяць р,
Прыпяццю
[цьцю]

прыпяць зак., прышіў, -нёш,
пб, -пём, -няцё, -пўць;
прыпяў, прыпялё, -лоб, -лі

і прыпиўць
прыпячатаны
прыпячатаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
прыпячатванпе [ньне] -нпі
прыпячатвацца незак., -аецца, -аюцца

прыпячатваць незак.,

-аеш, -ас, -аюць
прыпячатка -тцы [цп]

-аю,

прыпячы зак., -пякў, -пячэш, -пячэ, -пячбм, -печацё, “пякуць; прыпёк,

прыпякла, -лб, -лі
прыпячыся зак., -пячэцца,
-пякўцца; прыпёкся, прыпяклёся, -лося, -ліся
прырабіць, зак, прыраблю,
прырббіш, -біць, -бім, -біце, -бяць
прыраблайцца незак., -яецца, -Яюцца ў прырёблівацца
прырабляць
-йсш, -яе,

лезак.,
-яю,
-Яюць і пры-

рдбліваць
прыраббтак -тку, -ткаў ёі
прырббак
прыраббтка 7э2., -тцы [ац],
-так
прыразёцца пезак., -йецца,
-аюцца і прырбзвацца
прыразацьневак., -4ю,
-беш,
“ае, -юць ў прі
ярэзваць
праыразн

прыраіць Гайі] разм.,
зак,
-ёю, -йіш, іць, -йяц
ь

прырастание [ньце] -шні
прырастаць

-410,

,незак,,

,
-деш, 7йе, аюць
прыраеці [сьці] зак., -СІЎ,
-сцёш[сьце], -сцё, -ецём,

-сцяцё, -стўць

прыраеціць [сьці] зак., прырашчу, прырбсціш [сьці],

“ціць, -цім, -ціце, -цяць
прыраўнавапы
прыраўнпавацца зак., -иўюся,
-иўешся [сься], -нўецца,

,
“нўюцца
прыраўнаваць зак., -пўю,
-иўеш, -иўе, -нўюць
прыраўноўвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
прыраўноўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыраўнйцца разм., зак.,
-яюся,
-яешся
[сься],
-Яецца, -яюцца

прыраўняць» разм.
зак.,
-яю, -ясш, -яе, -Яюць
прырахаванне [цьпе] -пві
прырахаваны і прырахбва-

ны
прырахаваць зак. прырахўю, -ўеш, -ўс, -ўюць
прырахбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прырашчнне [ньне] -нпі
прырваёцца разм., зак., -вуся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вуц-

ца
прырббак разм., -бку

[пк],

часцей прыраббтак
прырдбка [пк] -бцы [пц]
прырбблены
прырббліванне [ньпе] -нні
прырбблівацца незак., -аец-

ца, -аюцца, часцей прырабляцца

прырббліваць

кнезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць,

прырабляць

часцей

прырбда -дзе
прыродаапісальніцтва -ве

прыродаапісальны
прыродаахбўны
прыродазнавец прыродазнаўца адпаведна -аўца,
“аўцу, “ёўцаў; -цы, -цу,
“цаў

прыродазпаўства -ве

прыродазпаўча-гістарычны

прыродазнаўчапнавукбвы
прыродазнаўчы
прыродакарыстанне [пьпе]
“і
прырбджапаець [сьць] -цю
прырбджаны
прырбдпа-кліматіичны
прыроднік -ка, -кху, -каў

прырбдны
прырбелы
прырбст -сту, -сце [сьце]
прырбстак разм., -тка, -тку,
“ткаў
прырбшчаны

прырбшчванне [ньне] -нні
прырбшчвацца гезак., -асуц-

да, -аюцца

прырбшчваць

хезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыру бёясны
прырубіць дясл., гарн., зак.,

прырублю,
прырўбіш,
-біць, -бім, -біце, -бяць
прырўбка [пк] “бцы [пц],
-бак
прырўблепы
прырубліванне [ньне] -ппі
крырўблівацца кезак., -аец-

ца, аюцца
прырўбліваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прырўлспы

прыруліць зак., прырулю,
-ліш, -ліць, “лім, -ліцё,
-ляць
прыруўльвацца незак., -аецца, -аюцца
прырўльваць незак.,
-асш, -ас, -аюць

-аю,

урырўпець зак., -піць
прырўчгпасць [сьць] -цю

прыручаны
прыручёцца незак., -аюся,

-асшся
-4юцца

[сься], “аецца,

прыручаць незак., -ёю, -йеш,

-4е, -бюць
прыручыцца

зак.,

прыру-

чуся, прырўчышся [сься],
-чыцца, -чацца
прыручаць зак., прыручу,
прыручыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
прыручэнне [ньне] -нні
прырысаваны і прырыебваны

прырысавёаць зак., -еўю,
-гўеш, -суе, -сўюць
прырыебўвацца
незак.,
-аецца, -аюцца
прырысбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае. -аюць
прырыхтаваць разл., зак.,
-тўю, -туеш, -туе, -туюць
прырэз спец. -зу,

прырэзак

-ка [ск],

-зку,

-зкаў

прырдзаны
прырэзаць зак., прырэжу,
-каш, -жа, -жуць

прырэзванне [цьце] -ппі
прырэзвацца хезак., -аецца,
-аюцца, часцей прыразац:
ца
прырэзваць
кезак.,
-аю.
-асш, -ас, -аюць,

часцей

прыразаць
прырбзка [ск] -зцы: [сц]
прырэйкавы
прырдчны
прырэчча -ччы
прырэчышчавы
прые абл., -са, -се, -саў
грысабачаны разл.
прысабачваць раз.м., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

прысабачыць

649

прысмактацца

ААА

прысабачыць

зак.,

разм.,

-чу, “чыш, -чыць, -чаць
прысадачны 7922.
прысаджапы
прысаджвапне [ньне] -нні
прысаджвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца
прысаджзаць кезак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прысадзістаець [сьць] -цю
прысадзісты
прысадзіць зак., прысадзку,
прысадзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
прыеадка [тк] -дцы [цп]
прысаднік -ка, -ку, -каў
жрысады-д і -даў
прысак. “ску

;

прыеаліць зак., прысалю,
прысбліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць
прысарамаціць разм. зак,
-ачу, гаціш, гаціць, -ацім,

-аціцё, -ацяць
прысарбміць разм., зак.,
-млю, -міш, -міць, -мяць
прысарбмлены
ярысарбмліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прысачынёны
прысачылиіць зак., -ню, -ніш,
іць, -нім, -ніцё, -иЯць

прыеачынйць незак., -яЯю,
-яеш, -яе, -Яюць
прысеачыць разм., зак., прысачу,

прыедбчыш,

-чыць,

-чым, -чыце, -чаць
прыеваённе [ньце] -нпі
прысвётаны раз.
прыеватацца

разл.,

зак.,

-аюся,
-аешся
-аецца, -аюцца

[сься]

прысватаць раз.м., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
тпрысватвацца разлм., незак.,
-аюся,

-асшся

[сься],

-аецца, -аюцца
прысватваць разл., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
прысвёчаны [сьве]
прысвіенуць
[сьві]
зак,
-ну,

леш

[сьне],

-не,

“пуць
пріевіст [сьві] -сту, -сце
[сьце]
прысвістванне [сьві] [пьне]
-нпі
прысвістваць [сьві] незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
прысвбсны
прыевбіць [ойі] зак., -бю,
-біш [ойі], -біць, -бяць
прысвойвапне [пьпе] -нпі
прысвбйвацца пезахк., -аец-

ца, -аюцца
прысвбйваць

незак,

“аеш, -ае, -аюць
[сьвя]
прысвятак
-тка, -тку, -ткаў
[сьвя]
прысвяціць,
прысвячу,

-аю,

разм,

зак.,
прысвіціш

[сьве], -ціць, -цім, -ціце,

-цяць
прысвячацца [сьвя] незак.,
“аецца, -йюцца
прысвячаць [сьвя] незак,
“цо, -бсш, -4е, -аюць
прысвячэнне [сьвя] [ньне]
ні
прысёд скарт., -ду, -дзе,

“даў

прысёйвашне [ньне] -нпі
прысёйвацца незак., -аецца, -аюцца
-аю,
прысёйваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
прысёлены
прысёст -сту, -сце

[сьце]

прысёсці [сьці] зак., пры-

сяду, -дзеш, -дзе, -дуць
прысёў с.-г., -сёву
прысёяны
прысёяць зак., -ёю, -веш,
-ёе, -ёюць
прысёрбваць разм., пезак.,
гаю. -асш, -ае, -аюць
прысёрбнуць разм., зак.,
-пу, -неш, -не, -нуць
прысілённе [ньне] разм.,
“пі
прысілены разм.
прысіліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
прысільвацца разж., незак.,
-аецца, -аюцца
прысільваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыскакаць зак., прыскачу,
прыскачаш,-ча, -чам, -ча-

це, -чуць

прыскёкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыскаліць (прыжмурыць-пра вочы) абл., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
прыскарэнне [пьпе] -нні

прысквараны
прыскварвацца гезак., -аецца, -аюцца
прысквёрваць

незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
прыскварыць
зак.,
“рыш, -рыць, -раць
прыескбк -ку, -каў
прыскбкваць незак.,

-ру,

-аю,

прысланіцца зак., прыслашбея, прыслбпішся [сься], -ніцца, -няцца

прысланіць зак., прысдаша,
прыслдціш, -піць, -нім,
-ціцё, -няць
прысланы
прыеланяцца незах., -Яіося,
“яешся
[сься], -Ясецца,

“яюцца

прыслацяць зак., -4ю, -Ясш,
“Яе, “яюць
прысайць зак,
прышлю.
-лёш, -лё, -лём, -ляцё,

-люць
прыслепаваты [сьле] разм.
прыслбйны
прыеабненне [пьпе] -ші
прысабнены
прыеабўе грам.,

-ўі [ўй Ў,

-ўяў

прыслоўны грам.
прыслуга (служанка) -ўзе,
-ўг; (зб.) -ўзе
прыслугёч разм. пагара.,

-ча, -чу, -чоў
прысаўжванне і прыелугбў-

вание [ньне] разм., дая
абодвух -нпі

прыслужвацца іё прыелугоўвацца разм., незак.,
для абодвух -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
прысеаўжваць і прыслугбўваць разм., незак.,
абодвух -аю, -аеш,

для
-зе,

-аюць
прыеслўжлівы,

прыслўйінік -ка, -ку, -каў
прыслужніца -цы, -ц
прысдужніцкі
прыелул:ніцтва разя., -ве
прыслужыцца зак., прыслупрыслўжышся
зкуся,
[сься], зкыцца,

-кымся,

-жыцеся, -кацца
прыелужыць зак., прыслуў, прыспўжыш, -жыць,
-кым, -жыце, -жаць
прыелўхацца зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся
гаюцца
прыслўхвацца ёі прыелухбўвацца незак., для абодвух -аюся, -аешся [сься], гаецца, -аюцца

-аеш, -ае, -аюць
прыскбкнуць зак., -пу, “неш,
-не, -нуць
прыекбрана прысл.

нрыелухбўваппе [ньце] -шиі

прыскбрапы
прыскбрванне [пьпе] -нпі
прыскбрвацца незак., -аецца, аюцца

зак., прысляплюся. прыслёпішся [сьле] [сься],

прыскбрваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыскбрыцца зак., -рыцца,
“рацца
прыскбрыцьзак., -ру, рыш,
-“рыць, -раць
прыекбчыць зак., -чу, чыш,
“ыць, -чаць
прыскрывак

гпкаў

-пка,

-пку,

прысляпіцца [сьля] (прычапіцца да каго-н.) разм.,
піцца,

-пімся,

-піцеся,

-пяцца
прысмак (адценне смаку)
-ку
прыемакі (ласункі, далікатэсы) -каў

прыемактаны
прыемактацца зак, прысмакчуся, прысмбкчашся
[сься],

-чацца,

-чацеся, -чуцца

-чамся,

прыстоіць,
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прысмактаць

прысмактацьзак., прысмак”
-ча,
прысмокчаш,
чў,
чам, -чаце, -чуць
прысмалены

прыемаліцца зак.,

(аг нём)

прысмалідся, прысмёлішся
[сься], -ліцца, -лімся, -лі(смалой)
цёся, -ляцца;

прысмбліцца, гембляцца
прыемаліць

зак.,

(агнём)

прыемёліш,
прысмалій,
-ліць, -лім, -ліцёе, -ляць;
(с:малой) прысмалю, прысмбліш, -смобліць, -смолі,

це, -смбляць

прысмальваше [чые] -ші
прысемальвацца пезак., -аецца, -аюцца
прысмальваць хкезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

прыемірэць і прысмірнёць
(сьмі] разл., зак., адпа“Ве,
Зеш,
ведна ню,
-бюць; -б19, -беш, -ёе,
гёюць

прысубктванне [ньне] -цні

прыембктвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аец-

ца. -аюцца
прыембктваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прысмблепы
прыембльвапне [пьне] -нпі
прыембльвацца незахк., -аецца, -аюцца
прысмбльваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прысмылёць раза, зак., -ёе,
-ёюць
прыспасціць [сьці]
зак.,

прыспашчў, прыспасціш
[сьці], -еціць, -сцім, -сціцё, -сцяць
прыснашчаны
прыснашчвацне [пьпе] -пні

прыенашчвацца хезак., -аюся, -аешся [сься], “аецца,
-аюцца
прыспёашчваць незгак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прысніцца [сьні] зак., гпюся, -нішся [сься], піцца,

імея, -піцёся, -пяцца
прысніць [Ісьці] зак., -ню,
“піш, “піць,
-пім, -піцё,
-пЯць
прысиўць разм., зак., -спу,
“спёш: [сьпе], -спё, -спём,
“няцё, -синўць

прысбльванне [пьпе] -ші
прысбльвацца пезак., -асцца, -аюцца
прысбльваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыебс (прылада) -са,
-се;
(дзеянне) -су, -се
'
прыс
беак

біял., -ска, “ску,

“скаў
прысбўвапне [пьпе] -пп
і
прысбўвацца гезак., “аю
ся,
“аешся
[сься]
гаецца
“аюцца
'
“ецца,

-аю,
прысдўваць пезак.,
гаеш, -асе, гаюць
прысбўны
прыебхлы
прысбхнуць зак., -пу, -неш,
-пе, гуць; прысбх, -сдх-

ла, -сохлі

прысбчапы разм.
прысбчваць разм., незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
,
прыспаёны
-ёю,
пезак.,
прыспараць
-йлеш, -4с, -йюць, часцей
,
прыспбрваць
прыспаць зак, прысплю,
-піць,
прыспіш [сьпі],
пім», -піцё, -пяць

прыслёць [сьпе] (пра час)

зак., -ёе; (паспець) разм.,
-бю, -бсш, -ёе, -бюць; -ёў,
-ёла, -блі
прыспёшаны [сьпе]
прыспёшвацне [сьпе] [ньпе] -ші ў прыспяшэнне
прыспёшваць [сьпе] незак.,
-аю, -аепі, -ае, -аюць і

прыепяшаць
прыспешнік [сьпе]
-ка, -ку, -каў

разм.,

прыспёшыцца [сьпе] разл,
зак.,

-шыцца,

-шацца

і

прыепяшыцца
прыспбшыць [сьпе] зак.,
-спёшу,
-шыш, -шыць,

-шаць і прыспяшыць
прыспічыць [сьпі] разм.
зак., -чыць; прыспічыла
прыспбрваць разм., незак.,
-аю, -асш,

-ае,

-аюць

і

прыспараць
прыепбрыць разм., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
прыепускацца пкезак., -аюся, -4сшся [сься], -асцца,
“аюцца

прыепускаць кнезак.,
“аеш, -4е, -4юць

-4ю,

[сьці]

зак.,

прыспусціцца

прыспушчуся,

прыспус-

цішся (сьцісься], -ціцца,

цяцца.

прыепуеціць
[сьці]
зак.,
прыспушчў, прыспўсціш
[сьці], -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
прыспўшчаны
прыспяшацца [сьпя] незак.,
-бсцца, -йюцца
прыспяшаёць [сьпя] пезак,,
-4ю, -беш, -ае, -4юць, час:
цей прыенёшваць
прыспяпаяцца [сьпя] разм,
зак, -шицца,
-шацца,
часцей прыспёшыцца
прыепяшыць [сьпя] зак.,
прыспяшу, прыспбшыш,
шыць,
-шым,
-шыце,
-шаць, часцей прыспёшыць
прыспяшэнпе [сьпя] [ньпе]
“апі,
часцей
ванне

прыспёш-

прыссйацца

зак.,

-сеёцца

[сьсе], -сеўцца

прыесёць зак., -сеў, -себш
[сьсе], -сёё, -ссём, -еся-

цё, -сеўць

прыставала разм., агульн,
м. Д -лу, Т -лам, ЛМ-ле:
ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю;
мн. Р -д

прыставённе [пьпе] -шиі
прыставаць незак.,
прыстаю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, -аюць
прыставачны грам,
прыставіць
зак.,
-аўлю,
-двіш, -ёвіць, -йвяць
прыстанішча і прыстанак
адпаведна -чы, -ч і -чаў;
-пку, -нкаў
прыстане [зьпе]
разм.,
-нпі
прыстанскі
прыстанцыйны
прыстань -нию [пьню], -ней
прыстаранакабл., -нка, -нку,
-пкаў
прыстарёцца

-асшея

-йаюся,

зак.,

[сься],

“аецца,

-аюцца

прыстасавальнаець [сьць]
-цю
прыстасавальніцкі
прыстаеавальніцтва -ве
прыстасавальны
прыстасаванасць
[сьць]
-цю
прыстасаванец і прыстасавальнік адпаведна

-цца,

-нцу, -нцаў; -ка, -ку, -каў
прыстасаванне [ньне] (дзеянне) -шшпі; (механізм)
-нші, зяў
прыстасаванства -ве
прыстасавёны і прыстасбваны
прыстасавацца зак., прыстасуюся,
-ўешся
[сься],
“ўецца, “ўюцца
прыстасаваць зак., прыстасую, -ўсш, -ус, -ўюць
прыстасбўванпе “пьпе] мні
прыстасбўвацца незанк., -аю-

ся, -асшся
ца, -аюцца

[сься], -аец-

прыстасбўваць пезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

прыстаў
гаваў

уст.,

-ава,

-аве,

прыстаўка грам.,
-аўцы,
-двак
прыстаўлёцне [льпе] -ниі
прыстаўлены

прыстаўляцца лнезак., -яюся,

-ясшся

“яюцца

[сься],

прыстаўляць

-яецца,

незак,

-Яеш, -яе, -Яюць

-Яю,

прыстаў
прыстаць зак., -дпу, -ёпеш,
-ёпе, -йпуць; прыстаць
прыствбльны
і прыствалбвы

прыстойваць
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прыстбіць [ойі] абл., аак.,
-бю, -діш,-біць, -бяць

прыстбйваць

аба.,

незак.,

-аю, -асш, -ас, -аюць
прыстбіша прыс.
прыстбііаець [сьць] -цю
прыстойны

прыетбліць а0.., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

прыстраляны ваек.
прыстраляцца зак., -Яюся,
-Ясшся
[сься], -яецца,
“яюцца

прыстраляць
зак.,
-яеш, -Яе, -Яюць

-яю,

прыстрачыць Зак., прыстра-

чу. прыстрдчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
прыстрашаны
прыстрашваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыстрашка разм., -шцы,
-шак
прыстрашыць

захк.,

-шу,

-шыш, -шыць, -шаць
прыстрбенываен. і разм.
прыстрбіцца [ойі] разм.,
зак., -бюся, -бішся [сься]; “біцца, -бяцца,
прыстрбіць
[ойі]
разм.
зак, -бю, -біш, -біць,
-бяць
прыстрбііванне [ньне] -нві
прыетройвацца

разм.,

зак., -аюся, -аешся

не-

[сь-

ся], -аецца, -аюцца

прыстрбйваць ваен. і разл,
пезак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
прыстройства
-ваў

разх.,

-ве,

прыстрдчаны
прыстрбчванне [пьне] -нні
прыстрбчвацца незахк., -асцца, -аюцца
прыстрбчваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прыстругёць зак., -ёю, -беш,
-4е, -аюць і прыстружу,
прыстрўжаш, -жа, -жам,
-каце, -куць
прыстрўгванне [пьпе] -нпі
прыстругвацца незак., -аецца, -аюцца
прыстрўгваць пнезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыетруўнены разл.
прыстрўніць разм.,
зак.,
-шо, -піш, -піць, -няць

прыструньвацца разм., незак., -аецца, -аюцца

прыстрўньваць

разм.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

прыстрыгаць гезак., -аю,
-деш, -ае, -аюць
прыстрыгчы
[хч]
зак.,
“стрыг, «стры, “стры
н, -стрыяом, -стрыжацё,
“стрыгуць
прыстрэл -лу, -ле
прыстрэлачны ў прыстрЭльпы ваен.

прыстрэлены
прыстрэліць зак., -лию, “ліш,
“ліць, “ляць

прыстрэлка ваен. і паляўні,
-лцы, -лак
прыстрэльвацца хезак., -аюся, “аешся [сься], -аецца, -аюцца
прыстрэльваць незак., -аю,
-асш,-ас, -аюць
прыстўк разм., -ку
прыстукваше [пьпе] -нні
прыстукваць хгезак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
прыстўкцуты разл.

прыстукцуцьзак., -ну, -ош,

-ие, “пуць

приеступ -пу, -пе, -паў
прыетўпак-пка, -пку, -пкаў,
часцей прыступка
прыступанне [пьце] -ипі

прыступацца незак., -4юся,
-йсшся [сься], “.Ясцца,
“ёюцца,

прыступаць

пнезак,

-ёю,

-бсш, -ае, -4юць
прыступіцца зак., прыстуцлюся, прыстўпішся [сься], -піцца, -пімея, -піцеся, -пяцца
прыступіць Зак, прыступлю,
прыстўпіш,
-піць,
-пім, -піце, -пяць
прыступка -пцы, -пак ёі
прыстўпак

прыстўпна абл., прысл.
прыетуўпны абл.
прыстываць незак.,
-4ю,
-аеш, -ёе, -4юць
прыстыкаваны
прыстыкавацца зак., -кўюся, -кўсшоя [сься], -кўецца, “кўюцца.

прыстыкбўка -бўцы, -бвак
прыстицьзак. , зыну, -ынеш,
га, лалуць
прыступавы

прыеўд -ду, -дзе, -даў
прыеўджапны

прысуджаёцца хезак., -аец-

ца, -йюцца

прыеуджаць незак.
-беш, -ае, -ёюць

-аю,

прыеўджвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
прыеўджваць кезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
прысуджэнне [пьпе] -ппі
прысудзіць зак., прысуджу,
прыеўдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дДзяць

прывукапны
прысукацца
зак., -4юся,
“аешся
[сься],
-аецца,
-ёюцца і прысучўся, прысўчашея ]сься], -чацца,
“чуцца

прысукаць зак., -ёю, -асш,
-4е, -4юцьі прысучў, прысўчаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
прыеўкванне [иьпе] -иі

прысўквацца
ца, “аюцца
прыеўкваць

пнезак., -аец-

незак.,

-аю.

“асш, -ас, -аюць
прысунпімацца незак., бюся,
ешся
[сься],
-аецца,
«юцца
прысупімаць незак., -4ю,
-аеш, -йс, -4юць
зрыеўнуты
прыеўнуцца зак.,
-шпуся,
-ешся

[сься],

-пецца,

-пуцца
прыеўнуць зак., -пу, -неш,
“пе, -нуць
прысу няцца абл. , Зак., прысупімуся, прысупімешся
[сься], -мецца, -мемся,
“мецеся, -муцца; прысуняўся, прысупялёся, -лбся, -ліся
прысупяць абал., зак., прысуніму, прысупімеш, -ме,
“мем, -меце, -муць; прысуняў, прысупяла, -лёб,
-лі: прысупімі
прысусёджвацца разлм., ке-

зак., -аюся,

-аешся [сь-

ся], -аецца, -аюцца
прысусёдзіцца разх., зак.,

-джуся, -дзішся

[сься],

“дзіцца, -дзяцца

прыеўтнаець [сьць] -цю
прысутнічаць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыеўтны прым., наз.
прысутўлены разм.
прысутуліцца разн., зак.,
-дюся, -лішся [сься], -ліц-

ца, -ляцца
прысутўльвацца разх., незак., -аюся, -аешся
ся], -аецца, -аюцца

[сь-

прысуха абл., -ўсе, -ўх
прысўшаны
прысўшваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прысушыць зак., прысушу,
прысўшыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
прысцёцак
[сьце]
“цку, -пкаў

-пка,

прысцённы [сьце]
прысцёбваць [сьцё] разхм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прысцёбнуць

[сьцё] раза,

зак., -му, -пеш, -пе, -нуць
прысцігнуць [сьці] разм.,
зак., -ну, -цеш, -не, -нуць;
прысціг, -гла, -глі
прысцілаць [сьці] лнезак.,
-4ю, -4сш, -ае, -аюць

прысылёцца нкезак., -4ец,
ца, -4юцца
прысылаць незак.
-аю,
-4сш, -4е, -йюць
прысмлака -лцы
прысыпатне [(пьпе] -ині

прысмпапы
прысыпйцца незак., -децца,
-аюцца

прысыпаць
п
ы
с
ы
р
п
,
к
а
ь
з
ц
а
ш
і
с
ы
р
п
лю, -лёш, -Яд, аюць,
“ёю,
прысыпаць незак,
гасш, -4е, -аюць
,
прысьцка -пцы
“аю,
прысыхёць незак,
гдеш, -4е, “аюць
прысюсідкваць

разм.

пе-

зак., -аю, -асш, -ае, -аюць
сг,
[шьпе]
прысявённе
,
-цпі
прысявацца незак. -аецца,
,
-йюцца
-аю,
прысяваць незак,
-деш, -йе, -4юць
прысйга -язе
прысягальны
прысяганпе [цьце] -ші
прысягацца разм. незак,
[сься],
-4сшся
-дюся,
-йецца, -бюцца
прысягаць пезак., -Аю, -аеш,
-4е, “аюць
прысягиўцца разх., зак.,
[сься],
-пбшся
ліўся,
-нбцца, -нёмся,
“аўцца.

-няцёся,

прысягиўць зак», “аў, -нёш,
-цё, -нём, -няцё, -нуць
прысядённе [ньне] -нні,

-шяў

прысядёць
незак.,
-асш, -де, -аюць

-аю,

прысядзібны
прыейжны прым, наз
прысяліцца зак., прысялюся, прысёлішся [сься],
-ліцца,

-лімся,

-ляцца
прыеяліць зак.

-діцеся,

прысялю,

прысёліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць

прыелляцца
“яешся

-яюцца
прысяляць

прытрымацца
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незак., -яюся,
[сься],

-яецца,

незак,

-яю,

-Яеш, -яе, -Яюць
прытаіцца [айі] зак., прытаідся, прытдішся [ойі]

[сься], -біцца, -бімся, -бі-

цеся, -бяцца
прытаіць [айі зак., прытай,
дпрытдіш
Гойі],
-біць, -бім, -біце, -бяць
прытакваць
пезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прытакпуць зак., -пу, -неш,
-не, -пуць
прытаміцца
разм.,
зак,
прытамлійся, прытдмішся. [сься], -міцца, -мімся,

-“міцеся, “мяцца
приытаміць разм., зак., пры-

тамаю, прытдміш, -міць,
“мім, -міце, -мяць

прытамаяцца кезак., -Яюся,
“яешся
[сься], -Ясцца,

-Яюцца
прытамяйць незак,
-яеш, -яе, -Яюць

-яю

[цьне]

прытанцбўванпе

-цні
прытапцоўваць незак., -аю,

-асш, -ае, гаюць

і прытбпитаны
прытаптацца зак, прытодппрытаптацы

чацца, -чуцца
прытантаёць зак., прытапчу,
прытопчаш, -ча, -чам, -ча-

цо, “чуць

прытарабаціць разм.,

зак.,

-шо, -піш, -ніць, -няць
прытаргавёны
прытартавацца разм., зак,
-гўюся, -гуешся [сься],

-тўецца, -гўюцца

прытаргаваць

разх., зак.,

-тўю, -гўеш, -гуе, -гўюць

прытаргоўвацца разх.,

не-

зак., -аюся, -аешся [сься],

“аецца, -аюцца
прытаргбўваць разм., незак., -аю, -аеш,-ае, -аюць
прытармазіць зак., прытармаж, прытармозіц, -зіць,
-зім, -зіце, -зяць
прытармбжваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

притарна прыся,

прытарнасць сьць] -цю
прытарны
прытарбчаны
прытарбчвацца незак., -аецца, -аюцца
прытарбчваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
прытарбчыць
зак.,
-чыш, -чыць, -чаць
прытарцавёць

ясі.

-аю,

-чу,
зак.,

-аўю, -дўеш, -цўе, -цуюць

прытардбўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

прытаўчы кул. і разм., зак.,

зўку, -Ўчэш, -ўчэ, “ўчбм,

-Ўчацё, -ўкўць

прытёчны
(вельмі
зручны--пра месца) абл.

прытачаць зах., прытачу,
прытдчый, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
прытварацца незак., -аюся,
-дешся
[сься], “гаецца,
“юцца.
прытварацца зак., прытваруся, прытвбрышся (сься], -рицца, -рымся, -рыцеся, -радца
прытвёр царк., -ра, -ры
прытвбра разм., агульн., м.
Ди Ыі Т -рам, ж. дм
“ры, Т -рай і -раю; ми. Р-р

прытвбрпа прысл.
прытвбрпасць [сьць] -цю
прытабриы
прытвбрства -ве
прытвбршчык -ка, -ку, -каў
прытвбршчыца -цы, -ц
прытканы
прыткасць [сьць] -цю

прыткаць зак., -тку, -тчэш

?

[чч], -тч5, -тчом, -тчаце,

-ткўць

пріаткі
прыткиўты разм.

прыткаўцца

зак.,

разм.,

“нуся,

-пёшся

[сься],

“нёцца,
-іўцца

-пёмся,

-пяцёся,

прытаўць аразх., зак., -нў,

уш,

-няце,

-цём,

-ие

-нуць

прытибм абл., прыся.

прытбепа прыся.

прытбепасць [сьць] -цю

прытбены
прытбйвацца незак., -аюся,
-асшся

[сься],

-аецца,

гаюцца
незак.,
прытойваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

прытбк(дзеянне) “ку; (рэчка). -ка, -ку, -каў

прытбкавы
прытбмлепы
прытбмпасць [сьць] -цю
незак., -ею,
прытбмнець
-ееш, -ее, -еюць
прытбмны
прытби -на, -не, -наў
прытбпаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прытбпваць разм.,

незак.,

гаю, -аеш. -ае, -аюць
прытбпнуць разх., зак., -ну,
-неш, -пе, -нуць
прытдцтаны часцей прытаптаны

прытбптванне [пьне]

-пшні

прытбптвацца незак., -аецца, гаюцца; разх., -аюся,
-аецца,
[сься],
-агшся
-аюцца
прытбптваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
прытбрквацца разх., незак.,
[сься],
-аешся
-аюся,

-аецца, -аюцца
прытбркнуцца раз.м., зак.,
[сься],
-нешся
гуся,
“нецца, -нуцца
прытбўкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прытоўчапны ку.
прытбчаны
прытбчванне [пьпе] -ші
прытбчвацца гезак., -аецца,

-аюцца
прытбчваць хезак.,
-аёш, -ас, -аюць
грытбчка -чцы [цц]
прытбчны

-аю,

прытрасавы

прытрухаць разл, зак., -аю»
-аеш, -ае, -аюць

прытрызніцца [зьні] зак.,
[сься],
-пішся
-шося,
“ніцца, -пяцца

прытрызпіць

[зьи]

зак.

-пю, -піш, -піць, -няць

прытрымёны і прытрымапы
прытрымёцца зак., -аюся,

прытрымаць
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-сшся
[сься], -аёцца,
“юцца.
,
,
прытрымаць зах, -дю, -дсш,
ае, -йюць
прытрыямліванне
пьне]
“ші
,
прытрымлівацца
незак.,
“аюся,
-асшся
[сься],
-асцца, -аюцца
прытрымліваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

прытул разм., -лу,
прытулак -лку, -лкаў
прытулены
прытуліцца зак., прытулю-

ся, прытулішся

зліцца,

-лімся,

“ляцца
прытуліць зак,

[сься],
-ліцеся,

прытулі,

прытуўліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць
прытулкавы уст.
прытульванце [пьне] “нні
прытўльвацца і прытуляцца незак., адпаведна -аюся, “аешся [сься], -аецца,
-аюцца; -яюся, -яешся
[сься]. -яецца, -яюцца
прытўльваць і прытулйць
незак.,

адпаведна

-аю,

-веш, -ае, -аюць; -яю, -яеш,
-Яе, -йюць
прытульна прысл.
прытульнасць [сьць] -цю
прытўльцы
прытумаёнены
прытумаёніцца зак., “ніцца,
“няцца
прытўпацца разл., Зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца
прытўпаць разм., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прытупванце [пьне] -пні
прытупваць разм., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
прытупёлы

прытупёць разх., зак., -ёю,
-ёеш, -бе, -ёюць

прытупіцца зак., прытупіцца, -пяцца
прытупіць зак., прытуплю,
прытўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць
прытуплепаець [сьць] -дю
прытуплённе [пьне] -ші
прытўплены
прытупліванне [пьпе] -пні
прытўплівацца ё прытупляцца незак.,

адпаведна

-асцца, -аюцца; -яецца,
-яюцца
прытўлліваць і прытупайць
незак,
адпаведна -аю,
-асш, -ас, -аюць; -яю,
“яеш, -Яе, -Яюць

прытўпнуць зак., -пу, -неш,
яю, -нуць
прытурыць разм., зак., прытурў, прытурыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
притухёпне [пьне] -іпі

прытухёць незак., -Ас, -4юць
прытуўхаы
прытухнуцьзак., -пе, -пуць;
прытух, -хла, -хлі
прытушаны
прытушвацца хезак., -аецца. -аюцца
араунаца зак., -тўшыц, “тўшацца

прытушйць зак., прытушу,
прытўіыіа, -шыць, -шым,
-цыце, -шаць

прытча [чч] -чы, -чаў
притчавы [чч]
прытыка абл., -яцы

прытыкёцца кезак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аюцца
прытыкаць
кезак.,
-беш, -4е, -4юць
прытымзлучн.

-йсцца,

-4ю,

прытпаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
прытэраены
Прыуралле
[льле]
ураллі
'
прыўуральскі

Пры-

прыўдала разм., прыс.

прыўдёлы

прыўдараць разх., незак,
-ёю, -аеш, -ае, -йюць

прыўдарыць разл., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
прыўзпіманне [зьні] [ньне]
і прыўздымёнпе
[ньне]
для абодвух -цці

прыўзнімацца [зьпі] ё прыўздымацца

незак.,

для

абодвух -аюся, -аешся
[сься], -ёецца, -аюцца
прыўзпімёць [зьні] ё прыўздымаць незак., для абодвух -ёю, -аеш, -ае,юць
прыўзията [зьня] прысл.
прыўзнятасць [зьня] [сьць]
-дю
прыўзняты
[зьня]
даеепрым., прым.
[зьня]
зак.,
прыўзняцца
прыўзпімуся [зьці], пры.
ўзпімешся [сься], -мецца,
“момся, -мецеся, -муцца;
прыўзняўся, -ялёся, -ялбся, -яліся
прыўзийць
[зьпя]
зак.,
прыўзпімў [зьпі], прыўзпімеш, -ме, -мем, -меце,
“муць; прыўзняў, -яла,
-яло, -ялі
прыўпёсены
прыўнёеці
[сьці]
зак.,

прыўпяеў, -сёш, -сё, -сём,
прыўнссяцё, -нясўць; прыўнёс, прыўпёсла, -лі

прыўнбсіцца незак., -сіцца,

“сяцца
прыўнбсіць гезак., -бшу,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
прыўняеёбпне [пьпе] -нпі
лрыўставаць пнезак., прыўстаю, -абш, -ас, -аём,
“аяцё, -абць

прыў стаць зак., “апу, -ёнеш,
“іце, -йпуць
прыфасбніцца разм., вак.,
лпося,
-пішся
[сься],
“ніцца, “няцца
прыфастрыгавапы красец.
прыфастрыгаваць,
зак.,
-гую, -гуёш, -гўс, -гуўюць
прыфастрыгоўвание [пьпе]

“пні
прыфастрыгбўвацца кезак.,
“аецца, -аюцца
прыфастрыгбўваць незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
прыфастрыгб ўка -ўцы
прыфёрмскі
прыфрантавы

прыфрацціцеа [ньці] раза,

зак., прыфрацчўея, прыфраццішся [сься], -ціц-

да, -цімся, -ціцёся, -цяц-

ца
прыфугаваны
прыфугаваць

спец.,

зак.,

“тўю, -гўсш,-гус, туюць
прыфугбўвацца
незак.,
“аецца, -аюцца
прыфугбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыхавёапы і прыхбваны
прыхавёцца
-дюцца

зак.,

-аецца,

прыхаваць зак. -ёю, -аеш,
-ае, “ёюць
прыхаджанін царк., -ёпіца,
-дпіне, мн. -дне, -йц
прыхаджанка царк., -нцы,
-нак
прыхадниы
прыхадскі [цк] царк.
прыхаладёць разм., зак.,
-де
прыхамаць абл., -ццю [ць-

цю].

прыхапіцца разм., вак., пры-

хбпіцца, -пяцца
прыхапіць зак., прыхаплю,
прыхбпіш, спіць, -пім,-піце, -цяць і прыхваціць

прыхапкам прыса.,

часцей

прыхваткамі ; пріымхваткам
прыхарашыцца зак., прыхарашўся, прыхарбшышся,
[сься], -шыцца, -шымся,
-шыцёся, -шацца
прыхарашиць зак., прыхарашу,
прыхарошыш,
-цыць,
-шым,
-шыце,
-шаць
прыхарбшапы
прыхарбшванне
[пьпе]
чші
прыхарбшвацца
незак.,
-аюся,
-аёшся
[сься],
-аецца, -аюцца
прыхарбшваць пезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
прыхвальваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прыхварэць і прыхвариўць
зак., адпаведна -5ю. -зсш,

ирыцэльвацца
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АРА
зпрыхвастагь

с, -Зюць; сіў, -пёш, -пе,
-иём, -няце, -пуць

прыхвастаць

зак,

разм,

прыхвашчу, лрыхвдошчаш,
гча, -чам, -чаце, -чуць
прыхвасцень [сьце] разм,
-сня [сьмя], -сню, -спяў
прыхватваць пезак., -аю,
гасш, -ае, -аюць, часцей
прыхбиліваць
,
м
а
к
т
а
в
х
ы
р
н
і
і
м
а
к
т
а
в
х
ы
р
п
прихапкам прыса.
прыхваціць зак., прыхвачу,

“рыцца, -рацца
прыхбваны часцей прыхавапія
прыход

царк», -да, -дзе, -даў

прыхбдаванне [чыце] бухг.
-пиі
прыхбдавацца

прыхбдаваць бухтг., негак.,
-уе,
гусш,
прыходую,

“уюць
прыхбдзіцца незак., -джуся,
-дзішся

-ціце, -цяць, часцей нрыхапіць

“дзяцца

пры-

часцей

прыхвачаны
хоплены

прыхвбрваць

незак.,

-аеш, -ае, аюць
прыхілены

прыхілісты

-аю,

..

прыхіліцца зак., прыхілідся, прыхілішся [сься],
-ліцца,

-лімся,

-ліцеся,

-ляцца
прыхіліць зак., прыхілід,
прыхіліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць

прыхільвадца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца, часцей прыхіляцца
прыхільваць незак., -аю,
-асш. -ае, -аюць,

часцей

прыхіляць
прыхільна праса.

прыхільнасць [сьць] -цю
прыхільнік -ка, -ку, -каў
прыхільніца -цы, -ц
прыхільны
прыхілянне [пьпе] -пні

прыхіляцца лезак., -яюся,
“яешся
[сься], -яецца,

“яюцца і прыхільвацца
прыхіляцьнезак., -Яю, -яеш,
-Яе, -йюць і прыхільваць
прыхінённе [ньне] -ші
прыхіпацца хезак., -аюся,
-йешся
[сься],
-аецца,

“ёюцца
прыхінаць пезак., -4ю, -4еш,
-ае, “юць
прыхінўты
прыхінўцца
зак.,
-пўся,
“нёшся

[сься],

-пбцца,

“пёмеся, -пяцёся, -іўцца

прыхінуць зак., Іў, ибш,

-и6, -пём, мяце, “нўць

прыхабпнуць зак., -ну, -иеш,
“пе, “пуць
прыхлу сіць разм., зак., прыхлушу, прыхлўсіш, -сіць,
“гім, сіце, -сяць
прыхаўшваць разл., незак.,
гаю, -асш, -ае, -аюць
прыхлінуць зак., -пе, -нуць
прыхмурвацца разм., “пезак., -асцца, -аюцца
прыхмўрваць разм., незак.,
-ае
прыхмурыцца разм, зак.,

-ду-

пезак.,

ецца, -дуюцца

“цім,

прыхвёціш, -ціць,

-ду,. “дзе;

бухг,

[сься],

-дзіцца,

прыхбдзіць незак, -джу,
“дзіш, -дзіць, -дзяць
прыхбдна- раехбдны і прыхбда- раехбдны бухг.

прыхбдны
прыхбдскі [цк] царк,
прыхбжая наз.
прыхбплены прыхвачапы
прыхбпліванне [ньне] -ині
прыхбплівацца пезак., -аецца, -аюцца
прыхбпліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і прыхваётваць
прыхбўванне [ньпе] -нні
прыхбўвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
прыхбўваць
незак.,
-аю,
-аеш,-ае, -аюць
прыхрабрыцца разм., зак.,
прыхрабруся,
“рышся
[сься], -рымся, -рыцёся,

“рыцца, -рацца

прыхраёпваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прыхуўтарскі
прыцаніцца разх., зак., прыцаніся,
прыцэнішся
[сься],

спіцца,

-німся,

-піцеся, -няцца
прыцемак -мку, -мкаў

прицемкам іё

прішемкамі

прыс.

прыцемна прысл.
прыцёемнены
прыцёпсны

прыцерушиць зак., прыцс-

рушу,
прыцярўшыш,
-шыць,
-шым,
-ныце,
-шаць і прыпарушіць
прыцёрці
зак.
прытру,
зрэш,

-рэ,

-ром,

-рацё,

“руць; прыцёр, прыцбрла,
-лі

-ўюць

зак.,

-ўсш,

прыціранне [цьте] -шиі
чешся

“аюцца,

[сься],

[сься],

прыціскач
-ч6ў

тэх,

-аецца,

-ёю,

прыціскаць незак.
-деш, -йе, -юць

-ча, -чы.

прыцісклівасць [сьць] аба,
-цю
прыцісклівы абл.

прыціскня 722.
прыціепуты
прыціснуцца зак.,

-нуся,

-пешея [сьцесься], -нец-

ца, -пуцца

прыціспуць зан» “ну, -неш
, пуць

[сьне],

прыціхаць незак:., “4ю, -ёеш,
-4е, -йюць
прыціхнуць зак., -пу, -пеш,
-це, -нуць

прыцішана грысл.
прыцішанаець [сьць] -цю
прыцішаны
нрыцішванпе ё прыцішэнне
[ньне] для абодвух -ппі
прыцішвацца ё прыцішацца
незак.,

адпаведна -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца: -йюся, -йешся,
[сься], -ёецца, -4юцца
прыцішваць і прыцішёць

адпаведна -аю,
незак.,
гаеш, -ае, -аюць; -4ю,
-деш, -ае, -4юць
-шуся,
прыцішыцца захк.,
-шышся [сься], -шыцца,

-пацца
прыцішыцьзах., -шу, -шыш,
-шыць, -шаць
прыцішэлы разл.
прыцішць разм., зак., -Зю,
-беш, -Эе, -Зюць
прыцмбкванне [пьце] разм.
шпі

прыцмбкваць рагм., незак,
-аю, -асш, -ае, -аюць
прыцмбкпуць разм.,

Зак.,

-пу. -неш, -ие, -пуць

прыцьмёлы

прыцьмёць зак., -бе, -бюць

прыцьміць зак., прыцьмлід,

-4юся,

разм.,

прыцірацца кезак.,

аешся
-ёюцца

прыцэльванне [пьце] -ниі
прыцэльвацца лезак., -аіося,

прыцёрты

прыцікую,

прыціек-ку
прыціекёнце (пьпе] -нні
прыціскацца незак. -бюся,

-ўе,

-рэцца,
-руцца;

прыцёрся, -цёрлася, -ліся
прыцікаваць

прыціск -ку

-міш, міць, -мім, -міцё,
-мяць
прыцэл (дзеянне) -лу, -ле;
(прыстасаванне) -ла, -1е,
-лаў
-люсСЯ;
зак.,
прыцэліцца
-ліцца,
[сься],
-лішся

прыцёрціся зак., прытруся,

“рэшся
[сься],
“рдомся, -рацёся,

прыціраць незак, -йю, -аеш,
-4е, -бюць
прыцірачпы
прыцірка -рцы

-4ецца,

-ляцца

гаешся
“аюцца

[сься],

-асцца,
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прыцэльна

прычэрчваць

І
прыцэльна грыс.:.
прыцльнаець
[сьць] -цю

прыцэльны
прыцэцьвацца разх., кезак.,
“аюся,
-асшся
[сься],
-аецца, -аюцца

прыцягальпаець [сьць] -цю
прыцягальны
прыцягвание [ньне] -тиі
прыцягвацца кезак., -аюся,
“аешся.
[сься], -аеёцца,
-аюцца
прыцягваць і прыцягаць
незак.,
адпаведна
гасш, -ае, -аюць;

-аю,
-4ю,

-деш, -4е, -ёюць
прыцягиённе [пьне] -ннпі
прыцягнуты ё прыцягиены
прыцягиўцца зак. прыцяіпуся, прыцягпешся [сься],
-нецца, -емся, -пецеся,
гнуцца
прыцягиўць зак., прыцягиў,
прыцягнеш, -но, -нем, -неце, -цуць
прыцяяўнне
[ньпе] фіз.
“нпі
прыцякаць незак, -4е, -аюць
прыцямнёць зак., -ёе
прыцямніць зак., прыцямшо, прыцбмніш, -нпіць,
-нім, -ніце, -няць
прыцямняцца кнезак., -Яецца, -Яюцца

прыцямийць незак.,
-яЯеш, -яе, -Яюць

-яю,

прыцяніць зак., прыцяпід,
прыцёціш, -ніць, “нім, -ні-

цё, пяць

прыцяняцца незак., -Яецца,

“яюцца
прыцянйць

незак,

“яеш, -яе, -Яюць

-яю,

прыцярпёцца зак., прыцярплюся,
прыцёрпішся
[сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца
прыцярушаны ёі прыпарўшаны

прыцярушванне [пьпе] -нні
і прыпарўшванне
прыцярўшвацца
незак.,
-аецца, -аюцца і нрыпарўшвацца

прыцяруўшваць незак., -аю,
“аеш, -ас, -аюць і прына-

рўшваць
прыцяцьзак. , прытиў, -пбш,
-иё, -нём, -пяцё, -аўць;
прыцяў,

глі; прытпі

прыцяла,

прыцячы зак.,

-цячэЭ,

-лё,
“ця

-кўць; прыцёк, “цякла, -лб
прычакацца
зак., -аюся,
ешся
[сься], -йецца,
“аюцца

прычакаць зак., -йю, -асш,
-де, юць
прычал (дзеянне) -лу, -ле;
(месца,

“лаў
прычалены

канат) -ла,

-ле,

прычаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

прычальванне [цьне] -пці

прычальвацца
ся, -асшся

пезак., -аю-

[сься], -аец-

ца, -аюцца
прычальваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
прычільны
прычапіцца зак., прычап-

люся, прычэпішея [сься],
-піцца, -пімся, -піцеся,
-пяцца
прычапіць гак, прычапліб,
прычэпіш, -піць, -пім, -піцё, “пяць
пріячапка -пцы, -пак
прычанляцца незак., -Яіюся,
-яешся

[сься],

“яецца,

-яюцца, часцей прычбплівацца
прычапяйць
незак., -яю,
-ясш, -яе, -Яюць, часцей
прычЭпліваць
прычапны
прычапўрвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],

“аецца, -аюцца
прычапурыцца разх., зак,
-руся, -рышся
[сься],
прычапурыць

-рў, рыш,

рую, гўсш, -ўе, -ўюць

прычарбўвацца незак., прычарбўваецца, “ваюцца
прычарбўваць незак., прычароўваю, -асш, -ас, “аюць
прычарціць зак., прычарчу,
прычорціш, “ціць, -цім,

,

прычасёны і прычэсаны
прычасацца зак., прычашуся, прычэшашся [сься],
-шацца, -шамся, -шацсеея,
-шуцца; ўяса., -чэшацца,

-чЗшуцца
прычасаць захк., прычашу,
прычэшаш, -ша, -шам,

-шаце, -шуць

прычасце [сьце] ёі прычасць

адпаведна

-ціў -цю
прычасціцца [сьці]

зак.,

прычашчуся,

царк.,

пры-

часцішся [сьцісься] гціц-

ца, -цімся, -ціцёся, -цяцца
прычасціць [сьці] царк.,
зак., прычашчу, прычасціш” [сьці], -ціць, -цім,
гціцё, “цяць

прычашчацца царк., незак,
-юся,
-йешся
[сься],
-аецца, -аюцца
прычашчаць

царк.,

незак.,

-ю, -4сш, -ас, -аюць
прычашчбны

царк.

прычыніць зак., прычыша,
прычіяніш,
-ніце, -няць

Спіць,

“пім,

прыча-

-рыцё, -раць

[сьць] царк.,

“пяцца; (аб дзвярах, акне) “піцца, -пяцца

“яюцца; (аб дзвярах, акне) -яецца, -яюцца
прычыняць
кезак.,
“яю,

зак.,

-рыць,

“ціце,-цяць

прычбека прычосцы,
-сак
прычт царк., -чту, -чце
прычўцца разх., зак., -чўецца, -чўюцца
прычыгуначны
нрычыкільгаць і прычыкіайць разм.,
адпаведна
-ю, -йеш, -4е, -аюць:;
-Яю, -яеш, -яс, -Яюць
прычым злучн.
прычына -е, зі
прычындалле [поле] разм.,
80., -ллі
прычындалы разм. -л і-лаў
прычыпённе [ньце] -пі
прычынены
прычыніцца
зак., прычыпюся, прычапішся [сься],
-піцца, -німся, -піцёся,

-рым,

разм.,

прычаравёны
прычараваць зак.,

“дкаў

прычынна-вынікбвы
прычыцнасць [сьць] -цю
прычіннны
прычынянне [пьпе] -ші
прычыняцца незак., -люся,
“яешся
[сься], -яецца,

“рыцца, -рымся, -рыцёся,

“рацца.

прычашчэнне [пьне] царх.,
чі
прычблак абл., “лка, -лку,

“яеш, -яс, -Яюць

прычытённе [пьпе] і прычаты адпаведна -шці; -таў

прычытёць і прычыатваць
незак., адпаведна
-ю,
-йеш, -йе, -4юць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прычэп -па, -це, -паў
прычбпа абл., м. Д -пу,

Т

-пам, Л -пе, ж. ДЛ -пе, Т
“пай і -паю; мн. Р прычэпісты разм. і прычЭплівы
прычэпка -пцы, -пак
прычэплены
прычнліванпе [пьпе] -нці
прычналівасць [сьць] -цю
прычэплівацца кезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца ё прычапляцца
прычпліваць пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць

і

пры-

чапляць

прычбплівы разм. ў прычэпісты
прычэпніе бат., -ку
.
прычэпцчык -ка, -ку, -каў
прычэпшчыца -цы, -ц
прычэрчаны
прычбрчванне [ньпе] -нні
прычэрчвацца кезак., -аецца, -аюцца
прычэрчваць лезак., -аю,
“аеш,-ас, -аюць
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прыч аня

прычісаны часцей прычасаны
прычбсванне [пьне] -ші
грычсвацца лезак., -аюся,

гаешся
гаюцца;
гаюцца

-аецца,
-аецца,

ўсься],
уясл.,

прычісваць

пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
прышабраны 7э2;
прышабрёўка -ўцы
[шыне]
прышабрыванне
ні
незак.,
прышабрывацца
гаецца, -“аюццз
прышабрываць незак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
-ру,
зак.,
прышабрыце
-рыш, -рыць, -раць

прышаркванне (пьпе] -нні
прышаркваць незак., -аю,

гас, -ае, -аюць
прышаркнуць разм., зак.
лу, -пеш, -нё, -нём, -неце, -нуць
прышасёйны
прышвартаваны і прышвартбваны мар., ав.

ецца, -тўюцца

прышвартавацца зак., -туецца, “туюцца

прышвартавёць зак, -тую,
-тўеш, -туе, -тўюць
[ньне]
прышвартбўванне
-нні
прышвартоўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
незак.,
прышвартбўваць
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прышвы-ваў, адз. прытшва,
-ве
прышкандыбаць разм., зак,

-йю, -деш, -ае, -аюць
прышкбльны
прышлаець [сьць] -цю
прышлёпаць разхм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
прышлёпваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
прышлёпнуць

разм., зак.,

-пу, -неш, -не, -пем, -пеце, -пуць
прышліфаваны ўі прышліфованытэг.
прышліфаваць тэх., зак..

-фўю, -«фўеш, -фўе, -фуюць

прышліфоўвацца
“аецца, -аюцца

незак,

прышліфбўваць дезак., -аю,

-аёш, -ае, -аюць
прышлы
прышліліцца зак., прышпіліцца, -ляцца
прышпіліць зак. прышпілю, прышпіліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць

прышпільванне [ньне] -плі
прышпільвацца і прышпіляцца

прыяр'е

пезак.,

адпаведна

“аецца, -аюцца;
“яюцца

-яецца.

і
п
ш
ы
р
п
і
ь
ц
а
в
ь
л
і
п
ш
ы
пр
дяць пневак., адпаведна

-аю, -асш,-ас, -аюць; -яю,
-яеш, -Яе, -юць
прышпільнія
прышпбрапы
прышшбрванне [пьне] -пші
прышибрвацца незак., -аецца, -аюцца
прышпбрваць лпезак., -4,
-асш, -ае, -аюць

прышпабрыць зак., “ру, рыш,

“рыць,“раць
прышру баваны і прышруббваны

-бў,
а
ц
к.
ц
за
а
в
а
б
у
р
ш
ы
пр
,
ецца. -буюцца
прышрубаваць зак., -бую,
«бўеш, -буе, -бўюць
незак.,
прышруббўвацца
-аецца, -аюцца
прышруббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
прыштукавёны ё прыштукбваны
прыштукаваць зак., -кўю,
-нуеш, -куе, -кўюць
[ньпе]
прыштукбўванпе
“нні
незак.,
прыштукбўвацца

-аецца, -аюцца
прыштукбўваць негак., -аю,
-авш, -ае, -аюць
прыштукбўка -бўцы,
прышч -ча, -чы, -чоў
прышчаватасць і прышчавасць [сьць]
абодвух -цю

прышчаваты і

разм., для

прышчавы

разм.

прышчавёць разм., незак.
-бю, -беш, -ёе, -ёюць
прызак.,
прышчаміць
прышчэміш,
шчамлю,
“міць, -мім, -міце, -мяць

прышчамляцца незак., -Яецца, -Яюцца, часцей прышчбмлівагца
прышчамляць гезак., -яю,
гяеш, -яе, -йюць, часцей
прышчбмліваць
прышчапіцца зак., прышчэпіцца, -пяцца

шчамлёйць
прышчэп і прышчопа сад.,

адпаведна -па, -пе, паў;
-пе, -Я
прышчэпак сад., -пка, -пку,
-пкаў

прышчёпачны сад., мед.

прышчэнка -пцы, -пак

прышчэ!кавы

прышчёнлены
прышчэпліванне
юз
прышчэтлівацца

-гпім, -піце, -пяць

прытчапляцца незак., -Ясцца, -Яюцца, часцей прышчэплівацца

прышчанляць незак.,

-яю,

-яеш, -яе, -яюць, часцей
прышчпліваць
прышчбўкванине [пьпе] -нпі

прышчбўкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,

-ну,

-неш, -не, дуць

прышчык -ка, -ху, -каў
прышчынванне [тыпе] с.-г.,
-нпі
прышчыпвацца незак., -аецца, “аюцца

[цьпе]

незак,

гаецца, -аюцца і прышчап-

ляцца

прышчэнліваць незак., -аю,
-аеш, -ае,

-аюць

пры-

і

шчапняяць
прышчпны сад.
прышыбавёць разм., зак.,

-бую, -бўеш, -буе, “бўюць
прышывённе [ньне] -нні
прышывёцца незак., -аецца,
-ёюцца
-4ю,
прышываць незак,
-деш, -4е, -Аюць
прышыты
прышіиўка -ўцы
прышыўні
прышыцца разх., зак., -шыецца, шыюцца
прышиць зак., -ыю, леш,
-ые, -ыюць
прышблец
-льца,

-льцу,

-льцаў
прышэліца -цы, -д
прышэптванпе [ньпе] -ниі
прышдптваць

прышчапіць зак., прышчаплію, прышчэпіш, -піць,

прышчбўкнуць

прышчыпваць незак. -аю,
-асш, -ас, -аюць
прышчыпка -пцы, -пак
,
прышчыпциўты прых.
прышчытўць зак, іў,
-ябш, -нё, -пём, -пяцё,
-иўць
пришчыцца абл. пезак.,
-чыцца, -чацца
прышчёмлены
незак.,
прышчэмлівацца.
-аецца, -аюцца і прышчамляцца
прышчмліваць незахк., -аю,
-аеш, -ае, -аюць і пры-

незак.,

-аю,

-аеш, -ас, аюць
прышрхлы разм.
Зак.
прышэрхнуць разм.,
“не, -пуць; прышэрх, -Хла,

-хлі

[сьце]

кніжн,

прыядацца незак.,

-8ецца,

прышэеце

-сці

“аюцца

прыязджаць [ждж] хезак,
-4Юю, -аеш, -4е, -аюць
прыязна прысл.
прыязпасць [сьць] -цю

прыязны

прыямак спец., -мка, -мку,
-мкаў

прыяпне [ньне] -нлі
прыяравы
прияр'е -р'і [рйі]

прыярытэт
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прыярытэт -Эту, -Зце
прияцсль -дя, -лю, -ляў

прияцелька -льцы, -лек
прыяцельскі
прияцельства -ве
прыйць лезак., -Яю,
“яе, яюць

-яЯеш,

прэёмбула кніжн), -ле, -л

прэваліраванцине [цьце] -нпі

прэваліраваць хнезак., -рую,
“руеш,-руе, -руюць

прэйскурантны
прэласць [сьць] гцю

прэлат царк., -йта,
“ётаў
прэлацкі царк.
прэлацтва -ве

прэлімінарны дыл.
прэліміцарыі [ыйі]
-ыяў

“ёце,

дып,

пражзшся [сься], -яіЭцца, -жомся, -жацёся, прагуцца; прбгся, прэглася,
-ліся
прэдыкат лог., грам., -ёта,
-аце

прэліна разм., -не
прблы
прэль -ллю [тна]
прэлідд муз., -да, -дзе, -даў
прэлюдыя з, “ыі [ыйі],
ый
прэм!ёр -ра, -ру, -раў
прэм!бра тзатр., -ры, В.
прэм'ёр-міністр прэм'ёр-міпістра, -ру, -раў
прэм! ёрны
прэм'ёрскі
прэміравальны
прэміраванне [ньне] -нпі
прэміраваны
прэміравацца незак., “руюся, -руешся [сься], -рў-

прэдыкатыўнасць

прэміраваць зак. і

прэвентыўны

кніжі.

прэгчы [хч] незак. прагу,
пражЭш, -жэ, кб, -кацё, прагўць; прог, прэгла,
-лі
прэгчыся [хч] (пра кофе і
інш.) незак., пражэцца,
прагуцца;
(вельмі гацець)
разм.,
прагўся,

прэдыкатыўна прысл.

[сьць]

-дю

прэдыкатыўны
прэдыкёцыя -ыі [ыйі]
прэжаны
прэзёнт разм. уст. -нта,
-нце [ньце], -нтаў

прэзептабельнасць

[сьць]

-цю

прэзентабельны
прэзентавённе [ньне] разм,
уст., -нні
прэзентаваны разм. уст.
прэзентавацца разм.

уст.

зак. і незак. прэзентўец-

ца, -ўюцца

прэзентаваць

разм.

зак. і незак.,

уст.,

прэзентую,

-ўеш, -ўе, -ўюць

прэзентёнт фін., -нта, -нце
[ньце], -нтаў

прэзентацыя -ыі [ыйі]
прэзерватыў
-ыва, -ыве,
-иваў
прэзерватыўны
прэзервацыя
спец.,
-ыі
[ыйі]
прэзідыум -ма, -ме
прэзідэнт -нта, -аце [ньце],
-нтаў
прэзідзнтка жарт., “-НІЦЫ
[н“ц], -так
прэзідэнціха (жонка прэві-

дэнта) разм., -цісе, -ціх
прэзідэццкі
прэзідэпцтва н. і прэзідэн-

тура ж., адпаведна -ве;
гры
прэзідэпцтваваць
незак.,
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
прэзўмпцыя

кніжн.,

юр.,

“ыі [ыйі]
прэйекурант

[пьце], -нтаў
22 Зак. 1565

-пта,

-пце

ецца, -рўюцца

незак,

“рўю, -рўеш, -рўе, “рўюць
прэмірбўка разм., -бўцы,
-бвак
прэмія -іі [ійі], -ій
прэміяльна-прагрэсіўны

прэміяльны

прэміяльныя наз.
прённе [ньне] -нні
прЭпт -нта, -нце [ньце],
-втаў
прЭнцік [пьці] -ка,-ку, -каў
прэпазітыўны грам.
прэпазіцыйны

прэпазіцыя -ыі [ыйі]
прэпаравёнпе [ньне] -нні і
прэпарыравапне
прэпаравёны і прэпарыраваны
прэпаравёцца незак., -рўецца, -руюцца і прэпарыравацца
прэпараваёць зак. і незак.,

прэпарўю,

-ўеш,

-ўе,

зўем, -ўеце, -ўюць і прэпарыраваць
прэпарат -ёта, -аце, “ётаў

прэпаратар -ра, -ру, -раў
прэпаратарская наз.
прэпаратарскі
прэпаратны
прэпаратчык [чч] -ка, -ку,
-каў

прэпаратыўны
прэпарбвачны
прэпаріираванне
[ньне]
-пні, часцей прэпараванпе
прэпаріраванычасцей прэпаравапы
прэпариравацца лезак., прэпарыруецца, -уюцца, часцей прэпаравацца
прэпарыраваць зак. ў незак.,
прэпарырую, -уеш, -уе,

-уюць, часцей
прэпараваць
прэрагатыва кніжн., -ве
прэрафаэліт
маст" гіст.,
“іта, -іце, -ітаў
прёрыя геагр., -рыі [ыйі],
“рый
прэс -са, -се, -саў
прбса -се

прсава-зварачна-зббрачны
прёсава-зварачны
прбсава-нарыхтбўчы
прбсава-рампы
прсавытэх.
прэс-аташ5 м., нескл.

прэс-аўтамат прэс-аўтамата, прэс-аўтамаце

прэс-бюлетэнь прэс-бюлетэ-

ня, -пі, -няў

прэе-бюрб н. нескл.
прэсвітэр [сьві] царк., -ра,

“ру, -раў

прэевітэрыянец [сьві] рэл.,

-нца, -нцу, -нцаў

прэсвітэрыяніш: [сьві] -яні-

па, -йніну, -яціцам, -йпіне, мн. -яне, -йн, -Янам,
-Янамі, -янах

прэсвітэрыяпка [сьві] -пцы,

-нак

прэсвітэрыйпскі [сьві]
прэсвітэрыйнства [сьві] -ве

прэс-група прэс-групе, -п
прэсінг спарт., -гу
прэсінгаваць незак., -гўю,.

-гуеш, -гуе, -гуюць

прэс-інфармацыя
прэс-інфармацыі [ыйі]
прэс-канферэнцыя
прэсканферэнцыі [ыйі], -ый

прэс-клішЭ н., нескл.
прэс-клуб
прэс-клўба, “бе

прэсна прысл.
прэенаводны
пр5енаець [сьць] -цю
прэсны
прэс-падббршчык прэс-падббршчыка, -ку, -каў
прэс-пап'е н., нескл.
прэс-парашбк спец, прэспарашка, -кў, -коў
прэс-рэклёма прэс-рэкламё
прэссакрапрэс-сакратар

тара, -ру, -рбў

прэс-едўжба

,

прэсслужбе

прэста прысл., муз. і наз.,

н., неска.

прэстыж кніжн., -жу, прэстыжлпа

прэстыжнасць [сьць] -цю
прэстыжны

прэстысіма жуз., прысл.
прэс-фбрма спец., прэс-фбрме
прэс-цэнтр прэс-цЭнтра, -ры,

-раў

прэсшпйн спец., -ну, -не
.
прэсшпёнавы
прэтар гіст., -ра, -ру, -раў
прэтарыянец
гіст., -нца,

-пду, -пцаў

прэтарыйнка -пцы, -пак

пеіхолага-педагагічны
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прэтарыйнскі
прэтарыйнцы -цаў
прэтбрыя гіст, прэтбрыі
0,
[ыйі]
Прэторыі
г.
Прэтбрыя
,
[ыйі]
прэтэндаваць незак., -Аўю,
-дусш, -дуе, -дўюць
-пце
-нта,
прэтэнцдзат
[ньце], таў
[нтд],
прэтэндднтка -тцы
-так

прэтэнзія. [иьзі] -іі [ійі], -і
прэтэпцыёзна

прысл.

прэтэнцыёзнаець
-цю

[сьць]

.

,
прэтэнцыёзны
прэфармацыя біял., уст. -ыі
[ыйі]
прэфармізм біял., -му, -ме
прэфёкт -кта, сце, -ктаў
прэфектура -ры

прэфектураёльны
прэфектуриы

прэферане карт., -пса, -нсе
[ньсе]
прэферансіст [цьсі] -ста,
-сце [сьце], -стаў

прэферапены
прэферэнцыйны
прэферэнцыя эк., -ыі [ыйі],
ый
прэфіке грам., -са, -се, -саў
прэфіке фёін., -су, -се, -саў;
прым., нескл.
прэфікеальны грам.
прэфікеёцыя -ыі [ыйі
прэцызіішасць [сьць] -цю
прэцызіііны

прэцыпітёт хім., с.-г., -ату,
-аце
прэцыпітатар хім., -ра, -ры,
траў о.
прэцыпітацыя гім.,
біял.,

зыі [ыйі], -ый
прэцыпіцім гім., НУ, -

псіхалагіст -ста, -сцо [сьце],

псаміт геал., -іту, -іце
псамітавы

-стаў
псіхалагістычны філас.

псарыйз мед., -зу, -зе
ы
н
а
ж
і
ж
а
а
д
ў
е
пе

е
н
]
ц
е
з
н
і
ь
н
л
[
ы
ж
а
а
д
ў
е
с
п
-нні
пееўдаасиёва -ве
псоўдавёктар мат., “ра, -ры,
-раў
пееўдавучбны наз.
псеўдагамія бат., Зі [ійі]
пееўдагатычны
псеўдагераічны [айі]
псеўдагбтыка ар2іт., -ыцы
псеўдаінтэлігёнтнасць

[сьць] “цю

псеўдаінтэлігёнтны
псеўдакіслата -ацё
пееўдакласік -ка, -ку, -каў
псеўдакласіцизм літ., -му,
-ме
псеўдакласічны літ.
пееўдакультўра -ры
псеўдалітаратура -ры
пееўдамарксісцкі

псеўдамарфізм

-му,

лін,

-ме
пееўдамарфбза мін., -зе
пееўдамастацтва -ве
пееўданавўка -ўцы
пееўданавукбвы .

пееўданарбднаець

[сьць]

-цю
пееўданарбдны
псеўданім -ма, -ме, -маў
[ыйі] біял.
псеўдапбдыі
-ый,

псеўдаподыя,

адз.

-ыі [ыйі]
[сьць]
псеўдапрыгажбець
дю .
пееўдарамантызмліт., маст,
-му, -ме
псеўдараствбр 2ім., -ру, ры

псеўдарэалізм літ,
-му, -ме

маст.,

пееўдарэвалюцыйны

прэць незак., прэю, прбеша,
прэе, прэюць
прэцэднт -нту, -нце [ньце],
таў

пееўдаефёра мат., -ры
псік выкл.
пеікнуць разм., зак., -ну,
“пеш, -не, -нуць

прэцёсія астр., -іі

псіна -пе
псіны
псіх разм., -ха, -ху, -хаў
псіхаапаліз “зу, -зе
псіхааналітык -ка, -ку, -каў
псіхааналітійчиы
псіхаваць разіл., пезак., псі-

прэч прысл.

[на]

пеаванне (пьне] -ші
псавацца незак, поўюся,
псубшся [сься], псуёцца,
псуёмся, псуяцбея, дсуюцца
пеаваёць незак., псую, псу-

ёш, псуё, псуём, псуяцё,
псуюць; псуй і пеўць

пеаабм царк., -лмё, -лмеё,
-лмбў
пеаабмшчыкцарк., -ка, -ку,
-каў
псалтыр царк., -ра, -ры, мн.

“ры, -рбў

-лаў
псамафіт
-ітаў

псіхагсинез

і

псіхагенёзіс

адпаведна -зу, -зе; -су, -се
псіхагённы
псіхагігіёна -пе
псіхагігіспічны
псіхадыягибетыка -ыцы
псіхаідзалёгія -іі [ійі]

псіхалагізавание

пеалтырны

пеамафіл

хўю, -ўеш, -ўс, -ўюць

заал.,

-ла,

-пні

-ле,

бат., -іту, -іце

'

[пьне]

псіхалагізаваць незак., -зую,
-зуеш, -зўе, -зуюць
псіхалагізацыя -ыі [ыйі]
псіхалагізм -му, -ме

псіхалагічна

прысл.

псіхалагічнасць [сьць] -цю
псіхалагічны
псіхалінгвіст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў

псіхалінгвістыка -ыцы
псіхалінгвістіячны
псіхалбгія -іі [ійі]
псіхаманізм філас., -му, псіхаматбрныанат.
псіхаметрычны,
псіхаметрыя -ні [ыйі]
псіхапеўралагічиы,
псіханеўралёгія чі [ій
псіхапеўрапаталагічны мед.
псіхапеўрапаталёгія

мед.,

лі [ші
псіхапеўрапатблаг -га, -ту,
-гаў
псіханеўрбз мед., -зу, -

псіханеўрблаг -га, -ту, -гаў
пеіханеўрбтык хмед., разм.
-ка, -ку, -каў
псіхапат -ёта, -аце, -атаў

псіхапаталагічны мед.
псіхапаталёгія мед., -іі [ій1]
псіхапатка -тцы [ца], -так
псіхапатблаг -га, -гу, -таў
пеіхапатычны
псіхапётыя -ыі [ыйі]
псгіхапрафілактыка -ыды
псіхапрафілактычны
псіхагаматічны
псіхасацыялбгія -іі [ійі]

псіхастнік -ка, -ку, -каў
[цц],
псіхастэшчка -чцы

-так
псіхаетэнічны

псіхастэнія -і [ійі]

псіхатрдпяы
псіхатэрапёўт -ўта, -ўце,
“ўтаў
псіхатэрапеўтычны
псіхатэрапія зі [ій
псіхатэхніка -іцы

псіхатэхцічны

пеіхафармакалагічны,

псіхафармакалбгія -іі [ійі]
псеіхафармакблаг -га, -гу,
“гаў
псіхафізіёлаг -га, -гу, -гаў
псіхафізіка -іцы
псіхафізічны
псіхафізіялагічны

пеіхафізіллбгія чі [1]
псіхахірургічны
псіхахірургія -1і Сі]
псіхаэмацыянальны
псіхіка -іцы
псіхічна прыс.
псіхічнахвбрая

прыле.,

паз.

псіхічпахвбры прых., наз.
псіхічны

псіхіятр -ра, -рУ, -раў
псіхіятрычны,

псіхіятріяя -мі [ыйі]
псіхбз -зу, -зе
псіхблаг -га, -ту, -гаў
псіхблага-педагагічны

псіхраграфічины
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пуловер

анна

псіхраграфічны фіз.
псіхраметрінчны
пеіхрафіт бат., -іту, -іце
псіхрбграф фіз, -фа, -фе,
-фаў
псіхрбметр фіз., -ра,

птушкаёд
“даў

Пекоў г., Пскова, Пскбве
Пекбўская вабласць Пскоў-

,

птушніку) -цы, -ц

скай вобласці [сьці]

пскбўскі
пебвіпа паляўн., -пе
пебвы
пстрык разх., выкл.
пстриканне [ньпе] -нні
пстрикаўка разм.,

,

птушкакамбіпат -йта, -ёце,
-дтаў
птушкалбў -бва, -бво, -бваў
птушкалбўства -ве
птушкалбўчы
птушкамёсца
(месца
ў

-ры,

-раў

заал. -да, -дзе,

-аўцы,

злі, -ляў
птэразаўр

разм.,

лаянк.,

агульн., и. ДМ псяюху, Т
псяюхам, ж. ДМ псяюсе,
Т псяюбхай і -аю; мн. Р
псяюх

птамаін [айі] гім.,

-пу, -

птаства -ве
птах разм., птаха, -ху, -хаў
птаха разм., птасе, птахаў
пташачка -чцы [цц], -чак
пташка разм., шцы, -шак

птв

[пэ-тэ-вэ]

(прафесія-

нёльна-тэхнічнае вучылі-

шча) н., нескл.
птоз мед., птбзу, цтозе
птушаня ;

птушанё

роз-

наскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -пём, мн. -няты,

-нят, -пятам, -нятамі, -пятах
птушанятка -тку, -так
птушанйтныя заал., наз.
птўшачка “тцы [цц], -чак

птўшка -пцды, -цак
птушкаадкбрмачны

[тк]

с.-г.

птушкавбдства

птушкагадбўля

[цтв]

і

адпавев-

на -ве; -лі

птушкавбдчы [чч]
птушкагадовец і птушкага-

доўца, птушкавдод адпаведца -бўца, дўцу,

-бў-

цаў; ДМ-бўцу, Т -оўцам,
Р мн.
“даў

-бўцаў;

-да,

птушкагадоўчатаварцы
птушкагадбўчы
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-ра,

пуёз фіз., -за, -зе

псйрия -рні, -рань і -рняў
псяіоха

палеант.,

-ры, -раў

пейрны

-дзе,

раз:М.,

незак.,

пудаўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
нудлівасць [сьць] -цю

пудлівычасцей цужлівы

пудлінгаванне [ньне] т7эг.,
“пні
пудлінгаваны

пўдлінсавы
пудбвік уст., -ка, -ку, -каў

пстрыкнуць зак., -ну, -неш,
-не, -пуць

псяр псярё, -ру, -роў

пудлаваць

птушяіца -ды, -ц
птушыцка “нцы, “пак

птыалін гім., фізіял., -ну,
-пе
птэрадактыль палеант., -ля,

петрыкуха разм., -ўсе, -ўх
пстрычка -зды [цц], -чак
пёуць незак., псую, псуёш,
псуё, псуём, псуядё, пеуюць, часцей пеаваць
псюк разхм., лаянк., псюка,
“ -нў, -кбў

-ле, -лаў

п.

пудлінгавйцца незак.,

-авак
пстрікаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

“нбў

разм.,

птушкасаўгае -са, -се, -саў
птушкафабрыка -ыды, -ык
птушкафёрма -ме, -м і -маў
птушнік -ка, -ку, -каў
пт ушы ны

петрыкўй разм., -нё, -нё,

пўдла паляўн,

пуанебн тэх., -на, -не, -наў
пуанебўка 7эх., “ўцы
пуёнты тэатр., -таў, адз.
пуйнт, -нта, -нце [ньце]
пуантылізм маст., -му, -ме
пуаптыліет маст., -ста, -сце
[сьце], -стаў
пубертальны: пубертальная
залбза анат,
пўбліка іцы
публікаванне [цьне] -нпі
публікавацца незак., “ьўю-

ся, -кўешся [сься], -Еўецца, -кўюцца
публікаваць незак, “кўю,
-кўеш, -куе, -кўюць
публікацыйны
публікацыя -ыі [ыйі], -ый
публіцыет -ста, -сце [сьце],
-стаў
публіцыстка лцы [еп],
-так
публіцыстыка -ыцы
публіцыетычнаець
[сьць]
-дю
публіцыетачны
публіцыецкі

публічна прыса.
публічнасць [сьць] -цю
публічны
пўга пузе, пўг
пугаўё пугаўі [ўйі] мн. пугбўі, -бўяў
пугач -ча, -чы, -абў
пугачбў
пугачбўшчыпа гіст., -не
пуд пуда, пўдзе, мн. пуды,

-бў; (страг) -ду, -дзе

пўдзель -ля, -лі, -ляў
пудзік -ка, -ку, -каў
пўдзіла -ле, -л
пўдзіцца незак., пўджуся,

пўдзішся [сься], пўдзіцца, иўдзяцца
пўдзіць незак, пуду, пудзіш, пудзіць, пўдзяць
пўдка [тк] прысл.
аўдкі [тк]

-гў-

ецца, -гўюцца

пудліпгавёць зак. ў незак.,
-гўю, -гуеш, -гўс, -гўюць
пудбвы
пўдра -ры
пудрапіца -цы, -ц

пудрапне [пьпе] -ині
пўдраны дзеепрым. і прым.
пўдрыцца
незак.,
-руся,
“рышся . [сься], -рыцца,

грацца

пўдрыць незак., -ру, “рыш,
.
рыць, “раць
пўдынг кул., -гу, -гаў
пўжала н., -ле, -л
пужёльна абл., н., -не, -паў

пужанўць разм., зак., -нў,
-нбёш, -нб, -пём, -няцё,
нўць

пўжаны

-ёюся,
незак,
пужацца
[сься], -бецца,
-дешся
-Зюцца
пужаць незак., -4ю, -аеш,

-ёе, -ёюць
пўжка

[шк]

-кцы

[шц],

как

пужліва прысл.

пужліваець [сьць] -цю

,
пужлівы і пудлівы,
пужнўць ак, нў, -нёш,
нб, -нём, -няцё, “нўць
пўза разм., -зе, -заў
пузап разм., -на, -нё, -ноў

пузапбк заал., -нка, -неў,
-нЕбў

.

пузаты

пузёч разм. -ча, -чу, -чаў
пузіяр -ра, -ры, -роў
пузыравёты часцей пузіярысты:
пузырапёгія заал., наз.
пузыркбвы мед.
пузырнік бат. -ку,
пузырёк “рка, -рЕў, -“ркбў
пузырысты ў пузыраваты

пузырыцца незак., -рыцца,

0,

“рацца,

пук пука, пукў, пукоў
пуката прысл.
пукатасць [сьць]
пукаты
иўкаўка разм., іран., -аўцы,
-авак
пўкацца

незак.,

-асцца,

-аюцца
пул эк., пўла, пўле
Пўлкава г., Пўлкаве
пўлкаўскі
пуялбвер -ра, -ры, “раў

АА
А
пульверызавапы

пустэльнасць
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пульверызаваны

пу льверызавацца
“зўецца, -зўюцца

незак.,
,

пульверызаваць зак. ё незак., -зую, -зуеш, -зўе,
-зуюць
пульверызатар -ра, -ры, -раў
пульверызацыйны.
пу льверызёцыя -ыі [ыйі],

пўлька карт. пўльцы, пулек
пўльман -на,-пе, -цаў
пульманалагічны.
пульманалбгія чі [1]
пўльманаўскі
пульманблаг -га, згу, -гаў

пульматор мед., -ра, -ры,
,
“раў.
пульнўць разм., зак. -пу,
“нёш, -цб, -нём, -няцё,
-нўць
пўльпа анат., тэт., “це, -паў
пульпавёд тэх., -да, -дзе,

-даў
пульпаправёд -да,-дзе, -даў
пульпіт мед., -іту, “іце

пулье-су,-се
пульсавённе [ньне] -нні
пульсаваць незак, пульсўе,
“ўюць
пўльсавы
пульеёр фіз., -ра, -ры, -раў
пульсётар тэх, -ра, -ры,

раў,
А
пульсацыя -ыі [ыйі]

пульебметр тэг., -ра, -ры,
граў
пульеўючы

фізіял.,

тэх.,

прым.

пульебткі -так, адз.
сэтка, -тцы [цц]

пуль

пульт пульта, пульце, пўльтаў
пўльтавая разх., наз.
пультавік ёі пультаўшчик
(работнік на пульце кіравання) для абодвуг -ка,
гЕЎ, -кбў
пўльтавыразм., наз.
пультаўшчіца “ды, -ц

пулярка -рцы, -рак

пулярэе уст., -га, -се, -саў
-яю,

гЯеш, -Яе, “яюць
лўма заал., пуме, пум
пўна пўпе, пун
пўначка заал, -чцы [цц],
“чак
пупічныгіст.

пункт -кта, -кце, -ктаў
пунктуйльна прысл.

пунктуёльпаець [сьць] -цю
пу нкту а. льны

пунктуацыйны грам.
пунктуацыя -ыі [ыйі]

пункцір -ру, -ры, -раў
пу п
кціравальцы

“рыцца, -рацца

-шцы,
пупярышка абл.
-пак
пупышка -шцы, -шак
пупышкавы
пупышкаёд заал., -да, “дзе,
-даў
пупышкападббны
пурга -рзё

пургён фарм., -ну,
пўрпур -ру, -ры

пункціраванне [ньпе] -нпі

-хаў

,
пуставаты
пуставаць незак. пустуе,
-ўюць
пустагаловія разх.
-мка,
пустадбмак рагм.,
-мку, -мкаў
пустадбмка разм. -мцы,
-мак

пустазвби разм., -на, -не,
-наў

пустазвбніць разх., незак.,
-ню, -пніш, -ніць, -няць
пустазвбяка разм., -нцы,
-нак
пустазвбнны раз“.
пустазвбнства разм., -ве
пустазёлле [льле] -ллі

пустазёльны
пустазёрнаець [сьць]

с.-г.,

“цю

пустак разм., -ка, “кў, -коў
пустальга заал, -льзё, мн.
пустбльгі, -гаў
пустамалбт -бта, -бце, -бтаў
пустамёльства разх., -ве
пустамбля разм., агульн,

м. ДМ -ёлю, Т -ёлем, ж.
ДМ -ёлі, Т -ёляй, мн, Р

-ёль
пустапардожнаець

[сьць]

-цю

пустапарбжні разм.
пустапасам разлм., прысл.
пуетарбгі
пустарбгія Заал., наз.

пустаелбвіць разх., незак.
“бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць
пустаслбў разм., -бва, -бве,
-бваў

пўрпура мед., -ры

пустаслбўе -ўі [ўйі]

пурпурын тэх., -ну, пурызм -му, -ме

пустаслёўны
пустаемёх [сьме] -ха, -ху,
-хаў

пурпурбвы і пураўрны

пурын гім., -ну, -

пурынавы
пурыст -ста, -сце
-стаў

[сьце],

пурыстка “тцы [сд], -так

пульхиёць незак., -ёю, -беш,
-ёв, -ёюць
пўльхны
пулёць разм., незак.,

пункціраваны
пункціраваць гак. і незак.
-рую, -русш, -руе, руюць
пу икцірны
пуцнкцірбўка -бўцы
пўнкцыя мед. -ыі [ыйі]
пунсавёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -бюць
пупсаніст палігр., -ста, -сце
[сьце], “стаў
пупсбвасць [сьць] -цю
пунебвы
пунебн палігр. -на, -не,
гнаў
пунш -шу, -шы, -паў
пўпшавы
пўнька -ньды, -нек
пўня пуні, пунь
пуп пўпа, пупе, мн. пупы,
пупдў
пупавіна анат., -не, -н
пупападббны
пупкбвы
пупбк пупка, пупку, пупкбў
пупбчныанат.
пупе (від лялькі) пўпса,
-се, -саў
незак.,
пупірыцца абл.,

пустабрэх разм., -ха, -ху,

пурыстычны

-ёце; (пра чалавека) -ёта,

“ёце, -ётаў
пустацвётны (цьве]

пурйсцкі

пурытаёне -н
пурытанізм -му,

пустасмёшка [сьме] -шцы,
-шак
пустата -тацё
пустацвёт [цьве] бат., -ёту,

-ме

пурытёпіп -ёніпа, -йніне
пурытёпка -нцы, -пак
пурыталскі
пурытанства -ве
пуск -ку
пускавія

пусканаладачны

пусканне [цьне] -пні
пускапераключальны тэг.,
прым.

пускарэгулюючы тэх.

пускацсль 7э2., -ля, -лі, -ляў
пуекацца
незак,
-аюся,
“ешся
[сься], -аецца,

“юцца
пускаць хезак., -йю, -аеш,
г4е, -дюць і пушчаць
пўста прысл.

пустацёласць (сьць] -цю
пустацёлытэз.

пўсташ -цы, -шаў
пустка -тцы [стц], -так
пуётбе наз.
пустбтнытэг.
пустошыць
лезак.,
-шу,
“шыш, -шыць, -шаць
пўстула мед., -ле, -л і -лаў
пустулёзны
пусты

пустынша прысл., безас.
пустыцпа-пяечаны [шч]
пустиннасць [сьць] -цю
пуетійнны

пустыня-ні, -пь
пустіар -рё, -ры, -рбў
пустышка -пцы, -шак

пустэльна прысл.
пустэльнасць [сьць] -цю

пустэльцік
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пылавугальны

пустэльнік -ка, -ку, -каў
пустэльніца -цы, -ц

пуцеабхбдчык [пхочч) -ка,

пустэльніцкі

пуцевымяральпік -ка, -ку,

-ку, -каў

-каў
пуцевымяральны

пустэльніцтва -ве
пустэльны
пустэльня -ні, -пяў
пустэча -чы

пусцёцькі [сьце] разм.

“паў.
пуцёііскі

пусцёць [сьце] незак., -ёе,

пуцепагрўзчык [шч]

пусціцца [сьці] зак., пушчуся, пўсцішся [сься],
-ціцца, -цімся, -ціцеся,
“цяцца

пусціць [сьці] зак. пушчу,
пусціш [сьці], -ціць, -цім,

“ціце, -Цяць
пусцяк [сьця] -ка, -ку, -коў
пусцякбвіна [сьця] -не, -н
пусцякбвы [сьця]
пусцячбк [сьця] -чка, -чку,

-чкбў
пута пуце, пут і путаў
путанне [ньне] -нні
путараёк заал., -ка, -ку, -каў
пўтацца
незак.,
-аецца,

-аюцца
пўтаць незак., -аю,
-ае, -аюць
пўтны
путра абл., -ры

-аеш,

чыг.,

-ка, -ку, -каў
пуцепад'ёмнік чыг., -ка, -ку,

-каў
пуцеправбд чыг., -да, -дзе,

“даў...
пуцеўббрачнычыг.
пуцеўкладачны чыг,

пуцеўкладка

[цц]

пуцеўклёдчык

[тк]

-дцы
-ка,

[чч]

ку, -каў

пуцёўка -ёўцы, -ёвак
пуціна рыб., паэт., -не, -н
пуціцка -нцы, -нак

пуцінны рыб.
пуць чыг., пуці, пуцёй
пуцявік пуцевіка, -кў, -кбоў
пуцявіна паэт., -не, -н
пуцявбдны
пуцяв

пўфік -ка, -ку, -каў
пух пуху, пусе і пуху

пучкаваты
пучкбвы
пучок -чка, -чкў, -чкоў
пўчыцца незак., -чыцца,
-чацца,
пўчыць незак., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
пўшачка -чцы [цц], -чак
пўшачны
пушббл спарт., -ла, -ле

пух разм., выкл.

пушка -шды, шак.

пўхавіцкі

пушкар уст., -ра, -ру, -роў
пушкаёрскі:
пушкіназнавец літ. -ёўца,

лутч [чч] -чу, -чы, -чаў

путчыизм [чч] -му, -ме
путчыст [чч] -ста, -сце
[сьце], гстаў

путчысцкі (чч]

пуф пўфа, пўфе, пуфаў:

пухавік -ка, -кў, -коў

Пухавіцкі раён Пухавіцкага раёна

пушкіназнаўства -ве
пушкініст гіт. -ста,
[сьце], -стаў

пухірысты

пушпіна -не
пушпіпанарыхтбўчы
пушнпіна-футравы
пушині
пушбк -шкў
пўшта геагр., -шце
пуштў х., нескл,
пўшча -чы

яўхкаець [сьць] -цю

пўхкі
пухлаваты
пўхлаець [сьць] -цю

пухлатвары
пухлашчобкі
пўхленпькі

пухліна -не
пухліпападббпы
пухліны
пўхлы
пухлявы
пухнатасць
[сьць]
-цю

пушкініяна літ., -не, -н
пўшкінскі

пушчаць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -ёюць, часцей пус-

разм.,

пўхнуць незак., -ну, -пеш,

“пе, “нуць

пухбўка -бўци, -бвак
пуцалён ггал., -пу, -пе
пуцалапавы

-сце

пўшчанекі
пўшчапы

пухнатыразм.
пухпёценькі разл.
пуховы

).

-аўцу, -аўцаў

Пухавічы г. п., Пухавіч і
Пухавічаў
пухаёд заал., -да, -дзе, -даў
пухір -ра, -ры, -роў

пухірбк -рка, -рку, -ркбў

пубртарыкаёнец -нца, -ицу,
-ццаў

пуцёец чыг., пуцёйца, -цу,

-бюць

пушше [ньне] -нні
Пуэрта-Рыка л., нескл.

каць
пушыяка -пцы, -нак

пушыстасць [сьць] -цю
пушысты

пушыцца незак., пушыцца,
пушацца

пўшыць разм., незак., пўшыць

пушаць
незак,
пушу,
“яш, сшыць, -шым, -шыцё, -шаць

пубртарыканка -пцы, -нак
пузрта-рыкёнпскі
Пубрта-Рыканская ўпадзіна
Пузрта-Рыкёпскай упадзі-

пе

пфёніг -га, -ту, -гаў
пхённе [пьпе] разм., -нпі
і піханне
пхацца разм., незак., пуаю-

ся, пхёсшся [сься], пхаецца, пхёюцца і піхацца
шхаць разм., незак., пхаю,

пхбеш, пхае, пхёаюць ёі
піхаць
Пхепьяца,
г,
ПИхепьйй
Пхеньяне
пхеньянскі
пхипўся,
незак,
пхиўцца

пхнёшся

[сься], пхнёц-

ца, пхнёмся,
пхнуцца

пхняцёся,

пхнуць разм., зак.,

пхпу,

пхнеш, пхне, пхнём, пхняцё, пхнуць і піхнўць
пчала “лё, мн. паблы, пчол

пчалавод -да, -дзе, -даў
пчалаводны

пчалавбдства [цтв]
пчалаводчы [чч]
пчалаёдзааг., -да,-дзе, -даў
пчалажўк заал., -ка, -ку,
-коў
пчаліны
пчальнік -ка, -ку, -коў
0,
пчальніковы .

пчаляр -ра, -ру, -роў

пчалярниы
пчалярскі
пчалярства-ве
пчолаапылённе [пьне] бат.,
-нні
пчоласямЯ заал., агі [мій
пчблка -лцы, -лак
пшаніца -цы
пшапнічка -чцы [цц]
пшапічна-аржаны

пшанічна-кукурўзны
пшанічны
пшбнішча -чы
пшык разм. пшыку
пыж пыжа, пыжуў, пыйяібў

пяжык -ка, -ку, -каў
пыжыкавы
пыкаць разл., незак., гаю,

-аеш, -ае, аюць

пыл пылу, шале

пылаадсмдктвальны

[тсм]

тэх.

пылаасёдкавы [тк]

пылаахбўны
пыдаачышчальнік тэг., -ка,
-ку, -каў
пылавата-сугліцкавы
пылаваты
пылавік -ка, -ку. -коў

пылавільгацсахоўны
пылаводапеспранікальны
пылавўгальны

п'япчужка
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пылавы

пылавы
[сьпылавыбухазасцярбга
,
ця] -бзе
пылавыдалёпне [пьне] -нпі
пыламёр метэар., -ра, -ры,
-раў
пыланепранікальнасць
[сьць] -цю
пыланспрапікальны
пылападобиы
пылаправбд -да, -дзе, -даў
пылаемактальны
пыласбе -са, -се, -саў
пыласбсіць невак., -дшу,
-бсіш, -бсіць, -бсяць
пылаебены

пылаўлбўлівацне

[пьпе]
М

-ші

пылаўлбўнік тэг., -ка, -ку,
“каў

пылаўемактальны
пыліпка разм., -пцы, -нак
пЫылОсЯя,
пыліцца незак,
пылішся [сься], пыліцца,

шялімся, пыліцеся, пыляцца
пыліць незак., пылю, пыліш, пыліць, пылім, пыліце, пыляць
пылішча разх., -чы
пылкаёд заал., -да, -дзе,

“даў

пылканбе бат., -са, -се

пылкаеўмесь
бат.,
-ссю
[сьсю]
пылкаўвахбд бат., -да, -дзе
пылкбвы бат.
пылбк -лЕў
пільна прысл.
пальнік -ка, -ку, -каў

пыльны
пылібшнік бат., -ку
пынціццаабл. незак., пынюся, пынішся [сься], пыніцца, пыняцдца
пыніць аба., незак., пыню,

пыпіш, пыпіць, пыняць
пырнік бат., -ку
пірпікавы
пыриўць разм., зак., -пў,

-паўць

-пём,

-няцё,

пырскала гарн., -ле, -лаў

пірекальны
пырскаппе [пьне] -нпі
піирскаўка
-авак

разх.,

паирекацца незак,
“аешся
[сься],

гаюцца

де, пуць

пыса разм., пысе, пыс
піяска шясцы, -сак

пытальна прысл.
пытальнік грах., -ка,
-каў

-ку,

пытальны
пытанне [цьце] -ппі, -нняў
-йЮсЯ,
незак.
пытацца
[сься], -ёецца,
ешся
,
-аюцца
пытаць незак., -ёю, -аеш,
-де, -аюць
пытлёўка -ўцы
пытляваёнка разм., -нцы

пытлявёпне [ньне] -пні
пытлявёны і пытлёваны
пытлявёцца незак., пытліо-

-аўцы,
-аюся,
-зецца,

пытлявёць незак., пытлюю,
-юсш, -юе, -ююць
пых разм., пыху
пых выкл.
пыха пісе
піхаць

-ае, аюць
пахкацне [ньце] -нні

пыхкаць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
пыхліва прысл.
пыхлівасць [сьць] -цю
пыхлівы
пхнуць зак., -ну, -неш,

-не, -нуць

пыхцёць незак.,

-хчу,

пышнасць [сьць] “цю

пышцпёць незак., -ёю, -ёеш,
-бе, -ёюць
пішНЫы
пішыцца незак.,

пышуся,

пышышся [сься], пышыц-

ца, пышацца
пэйсы -саў, адз. пэйса, -се
пЭндзаль пэндзля, -лі, -ляў
пндзлік -ка, -ку, -каў
пэпэбсаўскі паліт,

пэр пра, пэру, параў
прства -ве
пэўна і пэўпе прысл.
пэўпасць [сьць] -цю

пэўны
пёцкаль разм., -ля, -лю, -ляў

пырскаць гезак., -аю, -аеш,

піярскі -каў,

пбцкацца

адз. пырска,

паырсцы

пиарепуць зак., -пу, -неш
[сьне], -не, пуць
пырх разм., выкл.

пырханне [пьпе] -ші
піярхаць пезак., -аю, -аеш,
-ас, аюць

-хціш,

-хціцё,
-хцім,
-хпіць,
-ХЦЯЦЬ
пицель пытля, -лі, -ляў;
(мука) пытлю, -лі
піяшка -шцы, -пак
пышна прысл.
пышнавалбсы
пышнагруды

поэцкапіпа разл., -пе

гае, аюць

-аеш,

незак., -аю,

пэцканне [ньце] -ппі
-асгшся
-аюцца,

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

пэцкаць незак., -аю,

-ае, аюць

пэццуць разм., зак.,
“пеш, -пе, -нуць
пюпітр “ра, -ры, -раў
юрп., песка.

п'явачны
пявўн певуца, -пё, -поў
пявўння [пьня] разм., -цпі,
-нняў
пявўчаець [сьць] -цю

ецца, лоюцца

пылаўлоўны

-ибш, -нё,

пірхнуць

-неш,

зак., -пу,

-аеш,
-пу,

пявўчы

пядзенік, заал., -ка, -ку, -“каў

пйдзя пядзі, пядзяў
пякарпічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
пякарны
пякарня-рпі, -рань і -рняў
пякарскі

пякарства -ве
пякёльна прысл.
пякёльнасць [сьць] -цю
пякёльны
пякблак абл., -лка, -лку,
-лкаў
пякбта -бце

пякбтка -тцы ша
пякўчасць [сьць] -

пякўчка “чцы ші,

пякўчы

пйла -ле, мн. пялы, -лаў

пялёгаванне [ньне] -нні
пялёгаваныраз.
пялёгавацца раз»., незак.,
пялёгуюся, -уешся [сься],

“уецца, -уюцца

разх.,

пялёгаваць

незак.,

пялёгую, -уеш, -уе, зуюць
пялёначны
пялёнка -нцы, -нак

пялёсканне

-нні
пялёскацца

-аюся,

[пьне]

разхм.,

-аешся

разх.,
незак.,

[сься],

-аецца, -аюцца
пялёскаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
пялёенуцца разм., зак., -нуся,

-пешся

[сьнесься],

-нецца, -пуцца

пялёсцуць разлм., зак., -ну,
“неш [сьпе], -не, -нуць
пялёстак -тка, -тку, -ткаў
пялёсткавы
пялёсткавыя бат., наз.

пяльцы -цаў

пялюшка абл., -пцы, -шак

п'янаваты
шянаець [сьць] -цю
п'янецькі
п'янёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, ёюць
пяпёк пянька, -ку, -коў
п'яніца агульк., м. ДЛ -цу,
Т -цам; ас. ДМ -цы, Т -цай
і -цаю; мл. Р-ц
шяпіць,
незак,
п'яніць
-пЯЦЬ

п'янка разм., -нцы, -пак
п'янкі ё п'янлівы прых.
п'яцства -ве
п'япетваваць пезак., П'Яш.ствую, -уеш, -уе, -уюць
п'янчўга разм., агульн, м.

ДЫ -ўгу, Т -ўгам, ж. ДМ
-ўзе, Т -ўгай і -ўгаю; ян.
Р -ўсг

п'яцчужка

[шк]

разх.,
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пяпчук

пяцівугольнік

а

-еку
агульн, м. ДМ
[шк], Т -жкам, ж. ДМ
Т -ккай
[шц],
зкцы
і -ккаю [шк], зн. Р -как
пяпчўк пенчука, -ку, -коў
п'яны
пяцька -ньЬцы
пяпыібвы
агульн., “М.

шяшога разм.,

ДМ -бгу, Т -бгам, ж. ДМ

лозе, Т -огай і логаю, мн.
Р лог

п'янюжка

разм.,

[шк]

агульн., м. ДМ -кку, Т
кцы
жккам, т ДУ
[шц], Т -ккай і -яікаю

[шк], мн. Р -жак
гянючы(які п'яніць) прым.
пярвічны
пяргаспец., -рзб

пярмйк уст., пермяка, -ку,
-кбў
пярмяцкі уст.

пярмячка уст., чцы

[цц],

-чак
пярнёч(зброя) гіст., перпача, -чы, -чоў
Пярну г., м., нескл.
пярнускі

пярб -ры; мн. пёры, пёраў

пярсцёнак [сьцё] -нка, -нку,
“нкаў
пярўн(удар маланкі) пе-

руна, -нё, -нбў
Пярўн ліф. Перупа, -нё,
-нбў

пярхаць разм., незак., -аю,
-аеш, -йе, -йюць, часцей
пёрхаць
пярхбта разм., -бце
пярхўн разм., перхунё, -нё,
-нбў
пярхўха разм. ўсе, -ўх /
пярцбвачны
пярцбвы
пярцоўка -ўцы
пярчынка -ицы, -пак
пяршак першака, -кў
пяршачка с.-г., -чцы [цц],
-чак
“часцей
пяршыпетва -ве,
першынствб
пяршынетваваць
незак.,
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць, часцей першынетваваць

пяршыць незак., -Біць
пяріна -не, пярызка -нцы, “нак
пярынны
пярэбары рагм., -раў
пярбірак абл., -рка, -рку,
“ркаў
пярэварацень -атня, -атню,
-атняў
пярэвітка -тцы [цц], -так

пярэдадзець

і

пярэдадне

адпаведна -дня, -ві, -пяў;

-пі

пярэдпесазіяцкі

пярэднежабравыя заал., наз.
пярэднепаднябённы лікгв.

пярэднеязійчны лінгв.
пярэдні
пярэдняя каз.
плрэзімак -мка, -мку, -мкаў
пярэймы: пайсці па пярэймы
пярэклець
абл.,
“ццю
[цьцю], -цей ў -цяў

пярэкуй разлм., -пу, -пе
пярэлетак -тка, -тку, -ткаў,
часцей псралётак
пярЭпалах-ху
пярэпалахі. (хвароба) -хаў,
адз. пярэпалах, -ху
пярэплат

абл.,

-ата,

-аце,

-атаў
пярэрва разм., -ве, -ваў
пярэемык -ка, -ку, -каў
пярэсна бат., -сце [сьне]

пярэспа

уст., -спе

[сьпе],

-спаў

пярэста прысл.
пярэстаплямённы
пярэстарак
разм.,

пясчёіцы [шч]
пяечыинка [шч] іцы, -пак
пята пяцб, мн, пяты, пят
пятак разм. пятакі, -ку,
-коў
пятакбвы разм.
пятачны

пятачок разм., -чка, -чку,
гкбў

пятка -тцы [цц]. -так
пятлісты і пятайсты
пятліца -іцы,-іц
пятліць незак., -лю, -ліш,

-ліць, -лім, петліцё, пятляць
пятлічка -чцы [цц], -чак
пятлібравсіц гіст.,

-рка,

старак
пярэстасць [сьць] -цю
пярэстатканы
пярбступ бат., -пу, пярэсты
пяр5еціна [сьці] разм., -не,
-н
-нцы,
пярэецінка [сьці]
-нак
незак.
пярбеціцца [сьці]

-ціцца, -цяцца

пярэеціць [сьці] незак., пя-

[сьці],

-ціць, дяць

пярэсып: з пярэсыпу разм.
пярэтрус разж., -су, -се
пярбхрыст уст., -ста, -сце

[сьце], -стаў
пярэціекгорн., -ку
[льне]
пярэчапне

пясчанка [шч] -нцы, -нак

пятлічны

“рку, -ркаў, часцей пера-

рэшчу, пярэсціш

пяечана-гліністы [шч]
пясчанік [шч] -ку, -каў
плечанікавы [шч].

“раўца,

“цу, -цаў

пятлібраўскі гіст,
пятлібраўшчына, гіст., -це
пятая-лі, мн. пбтлі. яў

пятлястыразм., часцей пятлісты
пятляць разм., незак., -яю,
-Яеш,-яе, яюць

пятнаццатыліч.
пятнаццацігадбвы
пятнаццацігбддзе

-ддзі

[дзьдзе]

пятнаццаць ліч., РДИ-цаца-

ді, Т -дцаццю [дцацьцю]

пятніца -іцы,-іц
пятнічны разм.
пятбк разм., -тка, -ткў
пятрбўка уст., -бўцы
пятрушка бат., -шцы
пятрушкавы

пятрдць разм., незак., -Эю,

-нні,

-пняў

пярэчка разм., -чцы [цц],
-чак
пярэчлівы
пярэчыць незак., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць
лясёц пясца, -цы, -цёў
плекі (пясчаны масіў; пясчаная глеба) -коў

пяскбвы часцей пясбчны
пясняр [сьпя] песпяра, -рў,

“рбў

пяспйрка [сьня] -рцы, -рак
пяспярескі [сьця]
пясбк пяску, пяскі, -кбў
плебчпік -ка, -ку, -каў
пясбчпіца -ды, -ц
пясбчны і пяскбвы
пясбчыць разм., -чу, “чыш,
-чыць, -чаць
пястбта -бце
пяетўн пестуна, -пё, -пбў
пястуха -ўсе, -ўх
пяецевы [сьце]
пясцбвы
пяець (сьць] -дю [сьцю],
-цей

-беш, -Эе, -Зюць
пяты ліч.

п'яўка п'яўцы, п'явак
пяхбта -бце
пяхбтны

пяхпёр аба., пехцяра, -ры,

-роў

пяцёлька -льцы, -лек
пяцёльны
пяцёльшчык -ка, -ку, -каў
пяцёльшчыца -цы, -ц
пяцерыкбвы
пяцёра ліч., зб., пецярых,
зям, -вімі
пяцёрачнік разм., -ка, -ку,
-каў
пяцёрачніца разх., -іцы, -іц
пяцёрка -рцы, -рак
пяціактбвы
пяцібальны

пяціббрац спарт,

-цаў

“рца, -цу,

пяціббр'е ў пяціббрстпа ад-

паведна -р'і; -ве

пяціббрка -рцы, -рак
пяцівёретка
[стц], -так

разм,

-тцы

пяцівугбльмік лат., -ка, -гу,
-каў
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пяцівугольны

пяцівугбльны
заал.,
пяцірустка
[стц],

-ТцЫ

“так

пяцівярстбвы
пяцігадовы
пяцігалбвы

,

[дзьдзе]

пяцігбддзе

-ддзь,

-ддзяў

,
]
ш
п
[
ы
ц
д
к]
[т
а
к
д
о
г
і
ц
пя

к
а
д
“
Пяцігбрск

г.

.
.
Пяцігорска,

Пяцігбрску
пяцігдрскі
пяцігрёнпік [ньні] -ка, -ку,
-каў

пяцігрённы

пяцідзесятнік (член пратэ-

станцкай секты; прагрэсіўны дзеяч 50-2 гадоў
ХІХ ст.) -ка, -ку, -каў

пяцідзеейтніца -іцы, -іц
пяцідзесяты ліч.
пяцідзесяцігадбвы
пяцідзесяцігбддзе [дзьдзе]

ў
я
з
,
д
зі
ад
пяпідзесяцікіламетроўка

рагм.,
спарт,
-бвак
пяцідзесяцірублёвы

пяцідзёнка

разм.,

-бўцы,

-нцДы,

-нак

пяцідзённы

пяцізарадны

пяцізначны

пяцікантбвік разлм., -ка, -ку,
-каў

пяцікантбвы разх.

пяціканцбвы
пяцікапёечны

пяцікласнік [сьві] -ка, -ку,
-каў
пяцікласніца [сьні] -ды, -ц
пяціклаены
пяцікніжжа рэл., -кжы
пяцікбрпусны
пяцікратна прысл.
пяцікратны
пяцікўпальны
пяцікутнік разм., -ка, -ку,
-каў
пяцікўтны разм.
пяцілінёйны
пяцілямпавы
пяцімёсячны

пяцімінўтка

[цц], -так

рабаўладальнік

разм.,

-тцы

пяцімінўтны

пяціна гіст., -не, -н

р [эр] (назва літары, якая
абазначае гук [р]) н.,
Меска
раё раба, рабё,
рабоў
раба -бё Ма РЎ
рабаванне [пьпе] -ппі і рабаўпіцтва
рабавёны
рабаваты

пяційны
пяціпавярхбвы

пячатаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

пяціпблале [льле] -ллі
пяціпбльны
пяціпрацэнтиы

...

пяціпуддвы

пяцірадкбўе [тк] -бўі [ўйі]
пяціразбвы
пяцірублёвы

пяцірублёўка разм., -ёўцы,
-ёвак

пяціскладбвы
пяціелбйцы і пяціелаёвы
пяцісотгадбвы [дг]

пяцісотгбддзе [дг] [дзьдзе]

-ддзі, -ддзяў

пялцісбтка разм., тцы [цц],

так
пяцісбты

пяціебценны
пяцістбпны
пяцісцёнка

-аецца,

-аюцца

пяціпальцы
пяціпластбвы

пяцістрўнны

незак.,

пячатацца

[сьце]

разм.,

-нцы, -нак
пяцісцённы [сьце] разм.
пяцітбнка разм., -нцы, -нак
пяцітониы
пяцітысячны

пяціхвілінка разм., -нды,
-нак
пяцца незак., пнуўся, пнёшся [сься], пнёцца, пнёмся, пняцёся, пнуцца і
пнўцца
пяць ліч, РДМ пяці, М

пяццю [цьцю]

пяць (напружваць) разм.,
незак., пну, пнеш, шпне,
шпнуць і
пнём, пняцё,
пнуць

пяцьдзесят [дзьдзе] РДМ
пяцідзесяці, 7 пяццюдзе([пяцьцюдзесяцьсяццю

цю]

пяцьсбт [пяцсот] ліч., пяцісбт, пяцістам, пяццюста-

мі, пяцістах
пяцярня разм.
пяцярня рагм., -ні, мн. пядярні, пяцярэЭнь
пяцярык уст. пяцерыка,
-ку, -коў
пяцярічны
пячайка абл., -йцы

пячатанне [пьне] -нні
пячатаны

пячатачнік -ка, -ку, -каў
пячётачны
пячаткавы
пячатніца -іцы, -іц
пячатцы фота
пячаць і пячатка адпавед-

на -дцю [цьцю], -цей і
“цяў; тцы [цц], так о

пячкур заал., печкурё, -ры,

оў
“р
пячнік

а
печніка, -ку, -коў

пячпі
пячбначнік
(грыб) -ка,
пячоцачны і
пячбнік абл.,

(мог)
-ку;
-ку, -каў
пячбнкавы
-ка, -ку, -каў

пячбнка -нцы, -нак
пячбра -бры, -бр ё пячэра
Пячбра р., Пячоры
пячбрны і пячзрпы
Пячбрекая, нізіна Пячбрскай нізіне
цячбрскі
пячбрысты і пячбрыеты
пячўра (ніша ў сцяне печы) абл., -ры, -р
пячўрка -рды, -рак
пячы незак., пякў, пячэш,

-15, -чбм, печацё, пякуць;
пёк, пякла, -лё, -лі; пячы
пячыся незак., пякўся, пя-

-чцца,
[сься],
чэшся
-чбмся, печацося, пякўцца; пёкся, пяклёся, -лося,
-ліся; пячыся

пячэнне [ньне] -нні

пячэра -ры, -р, часцей пячора
пячэрцы часцей пячбриы
пячбрыстычасцей пячбрыеты
пяшкбм прысл.
пяшчбта -бце
пяшчбтна прысл.
пяшчотнасць [сьць] -цю

пяшчбтны
пяшэчкам разм., прысл.
пяюн разм., пеюнё, -неё,

-нбў
пяюха разм., пяісе, пяюх
пяйцне [ньне] абл., -нні
пяяць абл., незак, пяю,
пябш, пяё, пяём, пеяцё,
пяюць; пяяў, пяяла, -лі

рабавацца незак., -буецца,
-буюцца
рабаваць
незак., рабую,

рабалёпстваваць

рабак разм., -ка, -ку, -коў
рабалёпна прысл.
рабалёпнасць [сьць] -цю
рабалёпны
рабалёнства -ве

рабатка

“ўеш, -ўе, -ўюць

незак.,

-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
Рабат г., Рабёта, Рабаёце
-так

сад.,

-тцы

[цц],

рабаўладальпік і рабаўласнік [сьці] для абодвух
-ка, -ку, -каў

рабаўладальціца
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рабаўладальціца і рабаўласніца [ські] для абодвух

“ЦЫ, -Ц

рабаўладальніцкі і рабаўласпіцкі [сьні]
рабаўладальніцтва і рабаўласпіцтва [сьпі] для абодв ут -ве

рабаўладашце [пьне] -ппі
рабаўнік -ка, -ку, -коў
рабаўніца -цы, -ц
рабаўніцкі
рабаўніцтва -ве, часцей рабавание
рабаўнічы
рабацёць і рабацініцца незак,

адпаведна

-ціць,

“цяць; -ніцца, -няцца

рабаціпісты
рабацінка разхм., -пцы, -нак
рабаціяне [цьпе] “нні
рабацць і рабацініць незак,
адпаведна
-дЯць; -ніць, -няць

-ціць,

рабацкі
рабацяга рама агульн., м.
ДМ -ягу,Т -ягам; ж. ДМ
-Язе, Т -ягай і -ягаю, мн.
Р -яг
рабачкбм (раббчы камітэт)

-ма, -ме
рабая наз.
рабёнькі
рабёць (станавіцца рабым)

незак.,

-бю,

-бвеш,

-ёе,

-бюць

рабізна -нё [зьне]
рабін -па, -пе, -наў

рабіна “не, -н
рабінавы

рабінаўка разм., “ўцы
рабінзанада -дзе

рабіпаби -па, -не, -наў
рабініна -не
рабінка разм., -нцы, -нак
рабінка -нцы, -нак
рабінпік [ньні] заал. -ка,
“ку, -каў; бат., -ку

рабінскі
рабіцца хкезак,
раблюся,
рббішся [сься], -біцца,
-бімся, -біцеся, -бяцца
рабіць незак., раблю, рббіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць,
рабебр [пк] (раббчы карэспандзнт) -ра, -ру, -раў
рабкбраўскі [пк]
Рабкрын [пкр] (Раббча-сялянская інспёкцыя) гіст.,

Рабкрына, Рабкрыне

рабкрынаўскі [пкр]
рабёта -бце, -бт
работадавец і работадаўца
адпаведна Р -аўца, ДМ

-ёўцу, Т -ёўцам, мн. Р

-аўцаў; Р -цы, ДМ -цу,

Т -цам, мі. Р -цаў
раббтка разм., -тцы [цц],

-так

раббтпік -ка, -ку, -каў
раббтиіца -цы, -д

радзейшы

раббтпічак разм., -чка, -чку,

-чкаў
раббча-сяляцскі
раббчая наз,
раббчы прых, наз.
раббчы-настаўнік раббчагапастаўніка, рабдчым-настаўціку, раббчых-настаўпікаў
рабрб -ры, мл. рэбры, -раў;
з ліч. 8, 8, 4- рабры
рабрби уст., -на, -не, -паў
рабрына разм., -не, -н
рабринка -пды, -пак

рабрыстасць [сьць]
рабрысты
раббелькёр [пс] (раббчы і
сёльскі карэспандЗнт) -ра,
-ру, -раў
рабселькобраўекі [пс]
рабскі [пск]
рабства [пств]
рабўнак уст., -нку, -нкаў
рабуха (гвароба тытуню)
-ўсе; (пярэстая жывёліна)

разм., -ўсе, -ўх
рабфак [пф] (раббчы факультэт) -ка, -ку
рабфакавец, [аф] “аўца, -аўду, -аўцаў
рабфакаўка
[пф] “аўцы,
-авак
рабфакаўскі [пф]
рабчык [пч] -ка, -ку, -каў
рабчыкавы [пч]

рабы прым., наз.
рабыня -ні, -нь
равелін ваен., уст., -на, -не,
гнаў
равепдўк і равентух адпаведна -ка, -ку; -ха, -ху
равёснік [сьні] -ка, -ку,
-гкаў
равёсніца. [сьні] -ды, -ц
равёсніцкі [сьні],

равбк раўка, -ку, кбў.
равўп

разм., ваайа.,

спец,

-на, -нё, -ноў
равўха разм., -ўсе, -ўх
рага [з выбухн. г] разе, раг
рагавбнь уст., рагаўня, -ві,
“нёў
рагавік (паліца)

-кбў; мін, -ку
рагавікбвы

-кё,

“КЎ,

рагатбк -ткў

рагатун разх., -па, пб, -нбў

рагатуха разм., гўсс, -ўх
рагатўшка разм, -юцы,
-шак
рагаты
рагаціна -не, -п
рагач заал., абл., -ча, -чы,

-чоў; (раганосец) разм.,
-ча, -чу, -чбў
Рагачоў г., Рагачова, Рагачбве
рагачоўскі
Рагачбўскі раён Рагачбўскага раёна

рагбжа -жы, -к

рагбжка [шк] -кды [шц],
-жак
рагбжны
рагбжына разх., -пе, -п
рагбз бат., -зу, -

рагбзавы
рагбзавыя бат., наз.
рагў н., нескл.
рагўліна разм., -не, рагулька -льцы, -лек
рагулькі бат., -лек
рагульнік бат, -ку
рагуля разм., -лі, -ль

рад рада, радзе, мн. рады,

радбў

рад прым.

рада -дзе, -д
радаббддзе

[дзьдзе]

абл.

-ддзі

радавацца кнезак., радуюся,
з“уешся
[сься], -уецца,
.гуюцца; радуйся
радаваць незак,

,
радую,

зуеш, -уе, -уюць; радуй

радавітаець [сьць] -цю
радавіты
радаві прым., наз.
рададзндравы бат.

рададзидрая (куст, дрэва)
“на, -не, “наў; зб., “ву, -пе

радаміп гім., -ну, раданід 2ім., -ДУ, “дзе
радапіт мін., -іту, -іце

радар радыё, -ра, -ры, -раў

радарны
радаелбўе -ўі [ўйі]
радаелбўная наз.
радаслбўны
радасна прысл.

рагавіца анат., -цы, -ц

радаенасць [сьць] -цю

рагавы

радасць [сьць] -цю
радаўніца рэл., -цы
радашкобвіцкі
РадашРадашковічы г.

рагавічны

рагазўб заал., -ба, -бе, -баў
рагалік -ка, -ку, -каў
рагаліснік [сьні] бат., -ку
рагаліспікавыя ]сьні] бат.,
паз.

раганбсец разж., рагацбсца,

“цу, -цаў

рагатапне [пьпе] -нпі
рагатаць хезак., рагачу, рагочаш, -ча, -чам, -чаце,
“чуць; рагачы
рагатка “тцы [пд], -так

рагатиўць зак. ду, -цёш,
-нё, -цём, -пяцё, -іўць

радаены

ковіч

раджа [д--ж] хм., ДМ -джу,
Т -джам, мн. Р -джаў

радзканне [пьпе) -пні

-ёюся,
пнезак.,
раджацца
[сься], -аецца,
-ёсшся
гаюцца
раджаць пезак., -аю, -аеш,
-де, -йюць

радзёй прыса. і радчзію
радзейшы і радчэйшы

радыёзона
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і
з
д
ра
радзіміч, -ча, чу
радзімка -мцы, -мак

;
радзімая наз.
радзімы прых., паз.
радзіна разм., -не

радзіны

радзіцы -

,
радзсі
радчэйшы [чч] часцей радзейшы
г

радчэць [чч] незак, -8е,
-бюць, часцей радзець
рады прым.

рады (састаў; месца гандлю) -дбў

[чч]
радыеадчувальнаесць
[сьць] -цю
радыеадчувальны [чч]
фіз.,
радыеактывацыійцы
гім.

радыеактыўнасць

[сьць]

фіз., гім., -цю

,

радзіраваць зак. і незак.
“рую, -руеш, -руе, руюць
незак., -дауся,
радзіцца
-дзішся [сься],

й
е
ц
с
а
ч
,
л.
ыс
пр
]
ч
ч
[
й
э
ч
д
ра

-дзіцца,

“дзяцца

радзіцца (даваць ураджай)
незак., родзіцца, -дзяцца;

(нарадзіцца) зак., рбдзіш-

ся [сься], -дзіцца, -дзім-

радыеактыўны
радыеахбўны
радыебіёлаг -га, -ту, -гаў
радыебіялагічны
радыебіялогія -іі [ійі]
радыевуглярбдны
радыевы

;

радыегеалагічны
радыегеалбгія -іі [ійі]
радыегённы
радыеграфічны
радыеграфія -і [ійі]

ся, -дзіцеся, -дзяцца

радыеізатопны

-дзіць, -Дзяць

радыелагічны
радыелюмінесцэнцыя

радзіць незак., -дагу, -дзіш,

радзіць (даваць
незак.,,

ураджай)
-дзяць;

родзіць,

(нарадзіць) зак., раджу,

родзіш, -дзіць, -дзім, -дзі-

це, -дзяць

радзюжка [шк] абл., -кцы
[шц], -жак

радкаадліўны [7к] палігр.
радкаваты [тк]
радкавы [тк] абл.
радкамёр [тк] палігр., -ра,
“ры, -раў
радкбвы[тк]
радкбм [тк] разм., прысл.
радніцца хезак.,

раднюся,

рбднішся [сься], -піцца,
“німся, -ніцеся, -пяцца
радпіць незак., радию, род-

піш, -ціць, -нім, -піце,
-вяць
раднб і разм. радніна адпаведна -пё; -це

радня -пі
радбвішча геал., -чы, -ч ў
-чаў

радбк радка [тк], зіў, -кбў
радон гім., -пу, -не
радднавы

зыі

[ыйі]

радыелячэнне [ньпе] -нні

радыеметрычны
радыепратэктар гіх., “ра,
“ры, -раў
радыерэзістэнтнасць [сьць]
біял., цю
радыесепсібілізацыя

біял.,

-ыі [ыйі]
радыетэрапеўтычны мед.
радыетэрапія -іі [ійі]
[сьць]
радыеўстбйліваець
-ю

радыеўстбйлівы
радыехімічны
радыеэкалёгія яі [ійі]
радыё н., нескл.
радыёабслугбўванне [псл]
[ньце] -нпі
радыёабсталяванние
[пст]
[ньне] -нні
радыёаглядальцік -ка,

“ку,

-ра, -ры,

Радбе Радбса, Радбсе
радоўка разм., бат., -бўцы,

радыбаматарскі і радыёлюбіцельскі

-бвак

радоўкавыя бат., наз.

радыёаматаретва -ве і радыёлюбіцельства

радуга -узе, -уг
радужніца заал., -цы, -ц

радыёантэна -пе, -п

радыёапавяданне

радужны

Радунь
г. п.,
(пьню]

[цьне]

“пі, -пняў

радупекі

Радуппю

радца [цц] м., ДЛ -цу,
-цам, ян. Р цаў

Т

радыбапарат
“атаў

-ёта,

-аце,

радыёбапаратлая наз.

радыёапаратўра -ры

-ме,

радыёастрапдмія лі р]
радыбатэльеё 1, нескл. .

радыёаўтаграфія -іі [йі]
радыёаўтограф

-фа,

а
аў
“ф
радыёаэранавігацыйны

радыёаэранавігацыя
рый]

-фе,

,
-ыі

радыёбачанпе [ньпе] -нні
радыёбачнаець [сьць] -цю
радыёбуй -ўя, -ўю, -ўем,
уі [уйі], мн. радыёбуі,

радыёвбжа -жы, -ж
радыёветрамёр -ра,

фаў.
радыёвўзел -зла, -злё

“ры,
[зьле],

-злбў

радыёвымяральны
[ньне]
радыёвымярённе
-нпі
радыёвыпрамёньвальны

-нні, -пняў

радыёаматар -ра, -ру, “раў
і радыёлюбіцель

раддскі

-ма,

радыёастранбм
-маў

радыёвыпрамянёбние [пьне]
-пні
радыёвыпуск -ку, -каў
(пьпе]
радыёвыступлённе

радыскарббпны фіз.

-каў
радыёакустычны
радыёальтымётр

радыёастранамічны

радыёбанератар -ра, -ру, -раў

[сьць]
радыёвытвбрчаець
-цю
радыёвышка -шцы, -шак
радыёвышынямёр -ра, -ры,

.
аў
тр
радыёвяшчальны

радыёвяшчанне [пьне] -пні
радыёгазёта -ёце, -ёт
радыёгаціёметр

7эг.,

.
а
ў
ра
ры
радыёгідраакустачны

тра,

хмар.

радыёгідралагічны
радыёгідралбгія -і [ійі]

радыёгідраметэаралагічны

радыёгблае -су, -се, мн. радыёгаласы, -сбў
радыёграма -ме, -м

аў
-ф
,
-фе
,
-фа
ф
ра
ёг
ды
ра
-ткў,
-тка,
радыёгуртбк
-ткоў
радыёгўтарка -рцы, -рак

радыёдальнамёр

-ра, -ры,

радыёдйныя

радыёдзёць -дня, -дні, -дзёп

радыёдиктар -ра, -ру, -раў

радыёдыпамік -ка, -ку, -каў
радыёдыепётчар [чч]
-ра,

-ру, раў
радыёдыяпаздн -пу,
-не,
-паў
радыёдэталь -ллю [льлю],
-лей і -ляў
радыёдэфектаскапія -іі [ійі]

радыёжурналіст -ста, -сце
[сьце], -стаў
радыёжурналістыка -ыцы

радыёзавбд -да, -дзе, -даў
радыёзапдзіраванне [пьдзі]

[пьпе] -нні

радыёзнбсіны-ин
радыёзбпа -це, -и

радыёзопд
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радыётэлемстрычны

анна

радыёзбид -да, -дзе [пьдзе],

“даў
радыёзбрка -рцы, “рак
радыбімпулье -су, радыёінжынёр.: гра, ВУ, граў
радыёінсцэпірбўка
-бўцы,
-бвак
радыёінтэрв“б к., неска.
радыёіптэрфербмстр астр.,
“ра, -ры, -раў
радыёішфармацыя “ыі [ыйі]
радыёкаманда -дзе [ньдзе],

радыёкамапдны
радыёкамбайі -та, -не, -паў
радыёкаментарый -ыя, -ыі
“Д

зе

Га

[ыйі], -ыяў
радыёкаментатар “ра, -ру,
“раў
,
радыёкамітэт. -та, -Зце

радыёкампазіцыя -ыі [ыйі],
-ый
радыёкампанія Чі [ійі]
радыёкампаратар -ра, -ры,
“раў
радыёканал -ла, -ле, -лаў
радыёкацтакт -кту, -кце,
-ктаў
радыёкантроль -лю, -лі
радыёканцЭрт -рта, -рце,
“ртаў

радыёкарпарацыя “ыі [ыйі]

радыёкарэспандзинцыя
[ыйі], -ый

-ыі

радыёкаскад “да, -дзе

радыёкінаўстанбўка -бўцы,
-бвак

радыёкіраванне [ньне] -нні
радыёклуб -ба, -бе, -баў

радыёкбмпае -са, -се, -саў.
радыёкбмилеке -су, -се, -саў

радыёметрыст ста, -сце
[сьце], -стаў
радыёмстэаралагічны
радыёмстэаралбгія -іі [ійі]

радыёметэарбграф-фа, -фе,

“фаў

радыёмстэардлаг
-таў
радыёметэацэптр

-га,

-гу,

“ра, -ры,

радыёмеханік-ка, -ку, -каў
радыёмбет -ста, -сце [сьце],

мн. радыёмасты, -тоў
радыёнавігатар -ра,
-ру,
радыёнавігаційны
радыёнавігацыя -ыі [ыйі]
радыёнавіны-н
радиёпавўшнікі -каў, адз.
радыёнавушцік, -ка, -ку
радыёнавядзённе
[ньне]
“нні
радыёназіранні
[шьпі]
-нняў, адз. радыёназірённе, -пні
радыёнарые -са, -се, -саў
радыёпаглынальны

радыёпазыўныя каз.
радыёпанарама -ме, -м
радыёпастанбўка
-бўцы,
-бвак
радыёпёленг -та, -гу, -гаў
радыёпеленгавённе [ньне]
-нні
радыёпелепгатар -ра, -ры,

“раў
;
радыёпеленгатарны

радыёпеленгацыя -ыі ў(ыйі]

радыёперагавбры -раў
радыёперадатчык [чч] -ка,
ку, -каў

радыёперадача -чы, -ч

радыёла -ле, -л
радыёлаг -та, -ту, -гаў

“чак
радыёперасбўка
-бўцы,
-бвак
радыёперахват -ёту, -ёце
радыёперашкбды -д, адз.
радыёперашткода, -дзе
радыбт'ёса -се, -с
радыёпілбт фіз., -бта, -бце,
-бтаў,
радыёпірат разм., -ата, -ёце,
-ётаў .
радыёпірацтва разх., -ве

радыёліпія зі [і], -ій
радыёлбт -бта, -бце, -бтаў
радыёлюбіцель -ля,
лю,

-ляў, часцей радыёаматар
радыёлюбіцельскі
часцей
радыёаматарскі

радыёлюбіцельства -ве, зас-

цей радыёаматарства

радыёлямпа -пе, -п і -паў

радыёмайстэрия -рні, -раць
і -рпяў
радыёмантаж -жу, -кы
радыёманцёр (ньцё] -ра,
“РУ, “раў

радыёмаскіроўка -ўцы
радыёмастацтва -ве
радыёмаўчанне [пьпе] -шпі
радыёмачта -чце, -чтаў
радыёмайк -ка, -ку, -коў
радыёмётад -ду, -дзе
радыёметр

“раў

фіз.,

-ра,

-ры,

радыёпераклічка -чцы [цц],

радыёпбшук-ка, -ку, -каў
радыёправадні

радыёпрагнбз -зу, -зе, -заў
радыёпраяізктар “ра, -ры,
.
,
“раў
радыёпразрысты
радыёпрамёцнь -бия, -ёпі, ми,
радыёпрамёці

і

[сьце], -стаў
радыёпубліцыстыка -ыцы
радыёразвёдка
[зьветк]

“дцы [цц]

радыёрўбка [пк] -бцы [пц],
-бак

радыёрупар-ра, -ры, -раў
радыёрэдакцыя -мі-

[ыйі],

“ый
радыёрэжысёр -ра, -ру, -раў
радыёрэлё н., леска.
радыёрэлёйны
радыёрэпартаж -жу, кы,
-каў

радыёрэпарцёр -ра, -ру, -раў
радыёрэпрадўктар -ра, -ры,

та
ў.
радыёрэфаёктар
“ра
ў,
радыёрэха -ху

-ра, -ры,

радыёсветлави [сьве]
радыёсейнс -са, -се, -саў
радыёсекстант астр., -ита,
“нце [пьце]

радыёсётка -тцы [цц], -так
радыёсігнал -пу, -ле, -лаў
радыёсістэма -ме, -м
радыёскапія мед», чі [ій]

радыёелўжба -бе
радыёелухач -ча, -чў, -чоў
радыёслухачка -чцы [цц],

-чак
радыёспартемён
[рцмэн]
-на, -пе, -наў
радыёспектакль [сьпе] -ля,
“лі, -пяў

радыёкрбпка “пцы, -пак
радыёкурсы-саў

радыёлакатар-ра, -ры, -раў
радыёлакаціыйны
радыёлакацыя -ыі [ыйі]
радыёлётапіс -са, -се, -саў
радыёліз -зу,-зе

радыёнубліцыст -ста, -сце

«мяш,

-мёпяўі -мяпёў
радыёпрамыслбвасць [сьць]
-цю

радыёпрапаганда
-дзе
[пьдзе]
радыёпрыббр -ра, -ры, -раў

радыёпрыём -му, -ме
радыёпрыёмнік -ка, -ку, -каў
радыёпрыёмны

радыёспёктр [сьпе]
“ра,
“ры, -раў
радыёспектраскапія [сьпе]
Чі [ійі]
радыёспецыяліст
[сьпе]
-ста, -сце [сьце], -стаў
радыёспбрт “рту, -рце
радыёстанцыя -ыі [ыйі],

-ый
радыёстўдыя -ыі [ыйі], -ый
радыёсўвязь -ззю [зьзю],
-зей і -зяў
радыёсхёма -мы, -м

радыётавары -раў
радыётрансляцяйны
[пасьля]
радыётранеляцыя
[нсьля]
зыі [ыйі]

радыётуманнасць
-цю

[сьць]

радыётэйтр -ра, -ры, “раў
радыётэлсвізійны
радыётэлсвымярЭнпе
[ньне] -нпі
радыётэлеграма -ме, -м

радыётэлеграф -фа, -фе
радыётэлеграфаванне
[пьпе] -пні

радыётэлеграфіст -ста, -сце
[сьце], -стаў

радыётэлсграфія -іі [ійі]
радыётэлстграфшы
радмётэлекіраванне [пьпе]
-пні

радыётэлеметрычины

,
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радыётэлемстрыя
,

радыётэлеметрыя -ыі [ыйі
радыётэлемехаціка -іцы

.
о
ы
н
ч
і
н
а
х
е
м
е
л
э
т
ё
ы
д
а
р

радыётэлескапія 21 (].

ў
а
п
»
е
п
а,
п
-п
ё
к
с
е
л
э
т
ё
ы
д
ра

.
]
і
й
[
і
-і
я
і
н
а
ф
о
л
э
т
ё
ы
д
а
р
радыётэлефби -на, -пе, -паў
.
радыётэлефбины
радыётэхнік -ка, -ку, -каў

радыётэхніка -іцы
радыётэхічны:

,

радыёуніверсітэт -эта, -эце,
-бтаў

радыёўзрывальнік -ка, -ку,
-каў

радыёўстанбўка
-бвак

-бўцы,

радыёфанія -іі [ійі]
радыёфестываль -лю,

глі,

радыёфізік -ка, -ку, -каў
радыёфізіка -іцы
радыёфізічны

радыёфікавённе [ньне] -нні

радыёфікаваны
радыёфікавацца зак. ё не-

вак., -кхўецца, -кўюцца
радыёфікаваць зак. і незак,
-нўю, -кўеш, -кўе, -кўюць

радыёфікацыя -ыі [ыйі]

радыёфірма -ме, -мі -маў

радыёфотатэлеграф -фа, фе
радыёхваля -лі, -ль
-дзе,

-да,

даў
о.
радыёхулігёпетва

-ве
радыёцеплалакацыя
[ыйі]

гыі

радыёцэнтр -ра, -ры, -раў
радыёчасбпіе -са, -се, -саў
радыёчастата -ацё

радыёчастбтиы

радыёшкбла -ле, -л

радыёшўм -му, -ме, -маў
радыёэлектроніка -іцы
радыёэлектрбнны

радыёэлемёнт -нта,
[ньце], -нтаў

-нце

радыёэстафёта -бце, -ёт
радый гхім., -ыю, -ыі [ыйі]
радыкал мат., хім., паліт,
“ла, -ле, -лаў
радыкалізацыя -ыі [ыйі]

радыкалізм паліт., -му, -ме
радыкал-еацыяліст паліт.,
радыкёл-сацыяліста, ра-

дыкал-сацыялісце [сьце],
радыкал-сацыялістаў

радыкальна прысл.
радыкёльпаець (сьць] -цю
радыкальны
радыкуліт мед., -іту, -іце
радыска -мсцы, -ысак

радіскавы

радыст -ста,
“стаў

-сце

[сьце],

радыстка “тцы [стц], -так

радыуўе -са, -се, -саў
радыуе-вёктар спец.,

ра-

дыус-вёктара, радыўус-вён-

тары, радыус-вёктараў

радыяграфія -іі йі]

[сься], -раёцца, -раёмся,

радыялёгія -іі [51]
радыйльна прысл.
радыйльна-вдсевы
радыйльна-поршиевы
радыйльна-евідравальны
[сьві]
радыйльна-еферычны

разаграваць

цё, раюць
разагрэты

разагрэцца зак., -Эюся,-эеш-

радыялярыя -ыі [ыйі], -ый
радыямётрыя -ыі [ыші]
радыйн мат., -на, -не
радыянны
радыйнт

астр., -нта, -нцде

[ньце]
радыйтар тэг., фіз., “ра, -ры,

радыйтарны- о.
радыяхімія -іі [ійі]
радыяцыйны
радыяцыя фіз., -ыі [ыйі]
раённе [ньне] пчам., -нні
рабшнік -ка, -ку, -каў
раёк райка, -кў, -коў
раён -на, -не, -наў
раённы
раёўня пчай., -ні, -няў

рёжанка -нцы
ражачка -чцы [цц], -чак

ражка [шк] -кды
как і рашка

[шц],

ражкі [шк] кул., -коў
ражкбвы [шк]
ражбк ражка [шк], -ку,
-коў
ражбн ражна, -нё, -ноў
ражбнчык -ка, -ку, -каў
ражбчнік жуз., -ка, -ку, -каў
раз разу, разе, мн. разы,

разоў

раз прысл., злучн.
разабраны

“рэцца, -ромся, разберапёся, разбяруцца; разбярыся
разабраць зак., разбяру
[зьбя], -рэш, -рэ, -ром,
разберацё,
разбяруць;
разбяры
разавы
разагітаваць разм.,
зак.,
-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць
разагнаны
разагнацца зак., разганюся,
разгонішся [сься], -ніцца,
-німся, -ніцеся, -няцца

зак.,

разгапю,

разгбніш, -ніць, -пім, -пі-

це, -няць
разагиўты
разагиўцца
зах,
-нёшеся
[сься],

ся [сься], -Зецца, -дюцца
разагрэць зак., -5ю, -Зеш,
-8е, -ЗЮЦЬ

-пўся,
-пёцца,

-пёмся, -пяцёся, -пўцца
разагаўць захк., -нў, -нбш,

-нб, -пём, -пяцё, -нўць

разаграванне [пьпе] -ппі
разагравадца лезак., -бюся,

“аешся
[сься], -аецца,
“аюцца і -раюся, -раёшся

,

разадзёты разх.

разадзёцца разм., зак., “ёну-

ся, -ёнешся (сься], -ёнецца, -ёнуцца; разадзёнься
разадзёць разм., зак., -ёну,
гёнеш, -бпе, -ёнуць; разадзёнь

разадзьмўтыі раздзьмуты
разадзьмуцца зак., -мўся,
[сься], -мёцца,
-мбшся
-мёмся, -мяцёся, -мўцца і
а
цц
раздзьмў
е.
”
разадзьмуць зак., -му, -мёш,

-мё, -мём, -мяцё, -муць і
раздзьмўць

разадзявацца разм., незак,
[сься],
-бешся
-дюся,

-бецца, -ёюцца

разадзявёць разх., незак.
-4ю, -беш, -ае, -ёюць
разаднёць зак., -ёе; -ёла і
разднёць

разадраны і раздзёрты

,

разадрацца зак., раздзяру-

ся [зьдзя], -рэшся [сься],

грэцца, -рбмся, раздзера-

цёся, раздзярўцца і раздзёрціея
разадраць зак., раздзяру
[зьдзя], “рэш,

разабрацца зак., разбяруся
[сься],
[зьбя], -рэшся

разагнаць

,

,

разагрэў слец., -Эву, -аве

.

радыялярыевы заал.

“аю,

,незак.,

-деш, -ае, -йюць і -раю,
грабш, -раб, -раём, -рая-

радыяльнаець [сьць] -цю

радыйльны

,

-раяцёся, граюцца

-раў

гляў

радыёхвалявбд

разапуць

-рэ,

гром,

раздзерацё, раздзярўць і
раздзёрці
разак (нож) -ка, -ку, -коў;
бат., -кў
разалгацца разм., зак., -лгўся, -яжэшся [сься], -лжЭцца, -лжбмся, -лжацёся,
-лгўцца і разылгаёцца
разам прысл.
разамкяўты і разамкиёны
разамкиўцца зак., -пёцца,
-нёмся, -няцбся, -нўцца

разамкиўць захк., -нў, -нёш,
-нё, -пём, -няцё, -нўць

разамлёлаець [сьць] разх.,
-цю
разамлёлы разх.

разамлёць разм., зак., -ёю,

“веш, -бе, -бюць
разаніліп хім., -ну, -не
разаніна разм., -пе

Разёпская вбблаець

[сьць]

Разанскай вабласці
разанскі
разапўцца разх., зак., -аўся, -пёшся [сься], -нёцца,
-аёмся, -няцёся, -нуцца
разанўць разм., зак., -ну,
-ибш, -пб, -пём, -няце,
-пўць

разбінтаваны
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Разаць

аша

Разёць г., Разённю ([пьпю]
,

разапнуты

разапнуцца разм., зак., -иў-

разассёцы

чашся

разассёцца зак,
[сьсе], -сеўцца

разассаць зак., -сеў, -ссёш

часцей распяцца

-сеўць
разасярбджапы
разасярбдзкваше
-нні

-нуцца,

разапиўць разх., зак., -пў,

-нбш, -нё, -пём, -няцё,
-нўць, часцей распяць
разаправанне [пьпе] -ині

разаправаць

незак,

-аю,

-4еш, -4е, -4юць
разапрэлы
разапроць зак., (разбухнуць
ад цяпла і вільгаці) -Эе,
юць; (моцна спацець)
разх., -ю, -беш, -зе, -Эюць
разапхёныразм.
разапхёць разм., зак., -ёю,
-деш, -ае, -аюць

разапхнўты і

разапхнёны

разм.
разапхиўць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-аўць
разараны

разарацца незак, -юся,
[сься], -аецца,
-аешся
-ўюцца
разараць, (ад

араць)

зак.,

“ру, -рэш, -рэ, -рбм, -рацё, -руць; (даводзіць да
-ёю,
незак.,
беднасці)
-4еш, -ёе, -4юць

разарванасць [сьць] -дю
разарванне [ньне] -нні
разарваны
-вуся,
зак.,
разарвацца
[сься], -вёцца,
-вёшся
-вёмся, -вяцёся, -вуцца

разарваць зак., -вў, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вўць
:
разарбны
[ыйі],
разарый -ыя, -ыі
гыяў, часцей ружоўнік
разарыцель -ля, -лю, -ляў

[сьсе], -ссё, -ссём, -сеяцё,

[ньне]
незак.,

зак.
разм.,
разаспацца
-плся, -пішся [сьпісься],
-піцца, -пімся, -піцбея,
-пяцца

-ліцца,

разбалтаваны спец.
разбалтаваць зак., -тўю,
-тўеш, -туе, -тўюць

-аеш, -ае, -аюць
разасярбдзіцца зак., -дзіцца,

-аеш, -ае, -аюць
разбалявацца зак., -лююся,

-дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
разасярбдзіць зак., -джу,

-лібешся [сься], -люецца,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
разатканы
разаткаць зак., -ткў, -тчэш
[чч], -тчэ, -тчом, -тчацё,
-ткуць
разахвбціцца зах., -бчуся,
-бцішся [сься], -бціцца,

разбамбіць зак., -блю, -біш,

-бцяцца

разахвоціць

зак.,

-бчу,

-бціш, -бціць, -бцяць

разахвбчаны
разахвбчванне [ньне] -нні
разахвбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

разахвбчваць

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
разахкацца разм., зак., -аю-

ца, -аюцца

разбалтоўваць незак., -аю,

-лоюцца

“біць, -бім, -біцё, -бяць
разбаранаваныс.-г.
разбаранаваць зак., “нўю,
“нўеш, -нўе, -пўюць

разбараніць зак., разбараню,

-ніць,

разбарбніш,

-нім, -ніце, -няць

разбаранбўвацца

с-г., не-

зак., -аецца, -аюцца

разбаранбўваць с.-г., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

разбараняць незак.,
-Яеш, -яе, -Яюць

-яю,

разбарбнены

разбарсаныразм.

разбарсёдцдца

разм.,

зак.,

-аецца, -4юцца

ся, -аешся [сься], -аецца,

разбарсаць разм., зак., -ёю,

разачхацца разл., зак., -ёюся, -4ешся [сься], -ёецца,
-ёюцца
разбавіцель тэх., -лю, -лі,
-пяў
-віцца,
зак.,
разбавіцца
-вяцца,
-ёўлю,
зак.,
разбавіць
-бвіш, -ёвіць, -ёвяць; раз-

разбартаваць спец., зак.,
“тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
разбартбоўка -бўцы
разбаўлённе [ньне] і раз-

-аюцца.

разбазарвацца незак., -аец-

-лем, -леце, -люць

зак.,

раздбалтбўвацца кезак., -аец-

разарыць зак., разару, разбрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць і разарў, разарыш, -рыць, “рым, -рыцё,
-раць
разарэнне [ньпе] -нпі

разаелёць зак., (паслаць у
розныя месцы) разашлію,
-лбёш, -лё, -лём, -ляцё,
глюць; (паслаць на якойн. паверхні) рассцялід,
[сьсьця], рассцёлеш, -ле,

зак.,

-аецца, -аемся, -аецеся,
“аюцца
разасярбджваць незак., -аю,

баў
разбагацёлы
разбагацёць зак., -ёю, -беш,

разасяйпы
разаелёцца зак., рассцёлецца [сьсьце], -люцца

разм.,

разбалбачу, разбалббчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць

“ляцца

разарицца зак, разарўся,
разбрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца і разарўся, разарышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцёся, -рацца

разбалбатаць
разбалёцца

разасярбджвацца

-чацца,

-чамся, -чацсся, -чуцца

-ссёцца

ся, -нёшся [сься], -цёцца,

-нёмся, -няцёся,

[сься],

-бе, -ёюць

разбазарваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
разбазарыцьзак., -ру, рыш,
“рыць, -раць
разбазираць абл., зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

разбалаббнены
разбалаббніць разх.,

зак.,

-пю, -піш, -піць, -няць
разбалавапасць [сьць] -цю

разбалавапы

,

-лусцца, -луюцца
разбалаваць зак., -лую, -лусш, -луе, -луюць
разбалбачуся,

разм.,

адпаведна

ы
“ўц
разбаўлены

-нпі;

разбаўляцца незак., -яецца,
-яюцца
-яю,
разбаўлйяць незак.,
-яеш, -яе, -Яюць

разбёг [зьбе] -гу
разбёгацца [зьбе] зак., -аю-

-аюцца
зак.,
разбёгчыся [зьбехч]
-бягўся, -бяжыишея [сься],

гбяжыцца, -бяжымся, -бежыцбся, -бягуцца; разбя-

жыся
разбедавйцца [зьбе]

разм.,
зак., разбядўюся, -дуешся
[сься], -дўецца, -дўюцца
разбёжка [зьбошк] -жцы
[шц], -жак

разбёжпаець [звбе]
-цю, -цей

разбалавацца разж., зак.,
-луюся, -луешся [сься],

разбалбатацца

баўка

ся, -аешся [сься], -аецца,

разбазараны
разбазарванне [ньне] -нпі
ца, -аюцца

-беш, -ае, -4юць

зак.,

разбалбб-

разбівяппе [зьбі]
-ппі
разбівацца [зьбі]
-бешся
-дюся,
-4ецца, -Аюцца

[сьць]

[пьпе]
іезак,
[сься],

разбіваць [зьбі] незак., -ёю,
г4еш, -4е, -4юць

разбіптавацы [зьбі]
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разбіптавацца

разбінтавацца [зьбі] разм.,
-тўешся
зак, -туюся,
[сься], -тўецца, -туюцца;

разбінтуйся
разбінтаваць [зьбі] зак.
-тўю, -туеш, -тўе, -туюць;
,
разбіцтуй
[зьбі]
разбіцтоўванне
,

[ньне] -пиі

.,
зм
ра
і]
ьб
[з
а
ц
ц
а
в
ў
о
т
н
і
разб
-аешся
незак, -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца
разбінтбўваць [зьбі] незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
разбіральшчык [зьбі] -ка,
:

-ку, -каў

разбіральшчыца [зьбі] -цы,
ц
разбіранпе [зьбі] ньне]
-нні
незак.,
разбірацца [зьбі]
[сься],

-дюся, -аешся
-бецца, -ёюцца

незак.

[зьбі]

разбіраць

-4ю, -аеш, -йе, -ёюць

[сьць]

[зьбі]

разбітасць

-цю
разбітнаець [зьбі]

[сьць]

разм., -дю

разбітны [зьбі] разл.
разбіты [зьбі]

разбіўка [зьбі] -“ўцы
разбіўны [зьбі]
разбіцца [зьбі] зак.,

ра-

[сься],

заб'юся, -б'ёшся

-б'ёцца, -б'ёмся, -б'яцёся,
-б'оцца; разбіся

разбіць [зьбі] зак., разаб'ю,
-б'ёш, -б'ё, -б'ём, -б'яцё,
-б'юць; разбі
разблакіраваць зак.,

-рую,

“руеш, -рўе, -руюць

разблітаны
разблытацца
-асшся

-аюцца

зак.,

[сься],

-аюся,
-аецца,

разблытаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
разблытванне [пьпе] -ппі
разблітвацца незак., -аюся,
-асшся
[сься], -аецца,
-аюцца

разблітваць

разбэрсацца

незак.,

-асш, -ае, -аюць

-аю,

разббжкацца [шк] разм.,
зак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
разбой -бтю, -бі [ойі], -бяў
разббйнік -ка, -ку, -каў
разббйціца -цЫ, -ц
разббйніцкі
разбойніцтва -ве
разббйпічаць незак., -аю
-аеш, -ае, -аюць
'
разббйны
разббльвацца невак., -аоцца, -аюцца
разбамблепы

разбёр -ру, -ры

разббрачная наз.
разббрачны

разбудбваныразх. і разбудавапы

разббрка -рды
разббрліва прыся,

разбудбўвацца разм., незак.,

разббрліваець [сьць] -цю

.
разббрлівы
разбёрна-металічны
разббрны

-аюся,

.

разббршчык -ка, -ку, -каў
разббршчыца -цы, -ц

-аешся

[сься],

гаецца, -аюцца
разбудоўваць разл., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

-аецца,

разбуйпёнце [пьпе] -шпі
разбуйнепы
разбуйніцца зак., піцца,

разббўтаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
разбоўтванне [пьпе] -нипі

-піць, -нім, -ніцё, -няць
разбуйняцца незак., -яецца,

разббўтаны
разббўтацца захк.,
-аюцца

разббўтвацца незак.,

-аец-

ца, -аюцца

-аю,
разббўтваць незак.,
,
-аеш, -ае, -аюць
разбракаваны спец. і разбракбвапы
разбракаваць зак., -кўю,
-кўсш, -кўе, -кўюць
незак.,
разбракаць
- юць

-ае,

разбраклы

разбракнуць зак., -не, -нуць

разбракбваныі разбракаваны
разбракбвачны спец.
разбракбўвацца незак., -аецца, -аюцца
разбракбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разбракбўка -ўцы
разбракоўшчык “ка, -ку,
-каў
разбракоўшчыца -цы, -ц

разбраніраваць зак.,

“руеш, -руе, -руюць

-рую,

зак.,
разбрахацца разм.,
(пра сабаку) -рэшацца,
“рэшуцца; (пра чалавека)
разбрашуся, разбрэшашея
[сься], -шацца, -шамся,

-шацеся, -пуцца

разбрахаць разлм., зак., разбрашу, разбрэшаш, -ша,

“шам, -шаце, -шуць

разбрыдацца незак., -аецца,
“аемся, -аецеся, -аюцца

разбрысціея
[сьці]
зак.
“ыдзёцца, -ыдзёмся, -ыдзя-

цёся, -ыдўцца
разбубпіцца разм.,
зак.,
[сься],
-нішея
-шося,
-пімся,

-ніцёся,

“няцца
разбудаваны разм. і разбудбваны
разбудавацца разм., зак.,
-дўюся,

-дўешся [сься],

“дуецца, -дўюцца
разбудавйць

разм,

зак,

“дўю, -дўеш, -дўе, -дўюць

разеўджаны
разбўджваць

пезак.,

'

-аю,

-аеш, -ас, -аюць
разбудзіць зак., разбуджу,
разбўдзіш,

-дзіць, -дзім,

“дзіце, -дзяць

-яюцца

разбуйняць

незак.

-яю,

-яеш, -яе, -Яюць
разбуральна прысл.
разбуральнаець (сьць] -цю
разбуральнік -ка, -ку, -каў
разбуральпіца -цы, -ц
разбуральны

разбураны

разбурацца і разбўрвацца
незак., адпаведна -аецца,

-бюпца; -аецца, -аюцца
разбураць і разбўрваць незгак., адпаведна -ёю, -аеш,
-бе, -ёюць; -аю, -аеш, -ае,

. -аюць

разбурванне [ньне] -ині
разбуркавацца разхм., зак,
-куецца, -кўюцца
зак.,
разбўркацца рази.,

-аешея
-аюся,
-аецца, -аюцца

[сься],

зак.,
разбурчацца разх.,
[сься],
-чышся
-чўся,
“цца, -чымся, -чыцёся,
чацца

разбурыцца зак., разоўрыц-

ца, -рацца

разбурыць зак. разбуру,
разбўрыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
[ньне] -шилі,
разбурэнне
-нпяў
разбуханне [пьне] -пні

разбухаць разм., зак., -аю,

разбрёд -ду, -дзе

“ніцца,

-няцца
разбуйціць зак., -ню, -ніш,

-аеш, -ае, -аюць
разбухаць незак., -ае, -4юць
разбухлы
разбуўхнуцьзак., -пе, -нуць;
разбух, -хла, -хлі
разбушавацца зак., (пра
стыгійныя 8'явы) -шуецца, -аўюцца; (пра чала-

века) разм., -пўюся, -шу-

-шуўецца,
[сься],
сшся
адпўюцца
разбуяніцца разл., зак., -ню-

ся, -нішся [сься], -піцца,
-пяцца
незак.,
разбывацца разл.,
[сься],
-аюся,
-4ешся
-аецца, -4юцца
разбыцца разм., зак., разбудуся, -дзешся [сься],

“дзецца, -дуцца

разбэрсаны

разм.,
разбзревацца
-аецца, -аюцца

зак.,
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разбэрсаць

развезці

анна

разбэреаць разхм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

разбзрсвацца разм., незак.,

гаецца, -аюцца

разббреваць

разм.,

пнезак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
зак.
[сьці]
разбэсціцца

бсцішся

-бшчуся,

[сьцісься], -Эсціцца, -с-

цяцца

[сьці]
разбэсціць
-эсціш
шчу,
“бсціць, -Эсцяць

зак.,

[сьці],

разбзшчана прысл.

разбзшчапасць [сьць]

-цю

разбэшчаны

разбзшчвальпік -ка, -ку,
-каў
разбэшчвальніца -цы, -ц

разбзіцчванне [пьне] -нпі

разбэшчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
разббшчваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

разбягацца [зьбя]
-аешся
юся,

незак,
[сься],

-йсцца, -аюцца

разбяр

[зьбя]

маст.,

-раё,

“ВУ, -роў
разбярны [зьбя]

разбярскі [зьбя]
разбярства [зьбя] -ве

разбярыць [зьбя] разм., незак., -ру, -рыш, -рыць,
“раць
развага -азе, -йг
развадзяшчы ваен., наз.
развадны

-нні,
[ньпе]
разважанне
“нняў
разважаны
-ёю,
незак,
разважаць
:
-аеш, -ае, -ёюць
разважванне [ньне] -нні
разважвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак., -аю,
разважваць
-аеш, -ае, -аюць
разважліва прысл.
разважлівасць (сьць] -цю
разважлівы
разважна прыса.
разважнасць [сьць] -цю

разважнічацца разм., зак.,

[сься],
-аюся, -асшся
-аецца, -аюцца
разважны
разважны
развяжыць зак.,, -ку, кыш,
-жыць, -жаць
развазиія
развал -лу, -ле
развалакапине і развалакванне [пьне] разм., для
абодвух -цпі

развалакацца і развалёквацца разм., незак., адпаведна -аецпа, -аюцца; -аецца, -аюцца
разпалакаць і развалакваць
разм., пезак., адпаведна

-а1о, -асш, -ае, -аюць; -аю,
-асш, -ае, -аюць
развалачи разхм., зак., -аку,
-ачэш, -ачэ, -ачбм, -ачацё, -акуць
развалачицца
разм., зак.,
-чўся,
развалбчышся
[сься], -чыцца, -чымся,

-чыцёся, -чацца
развалсцы
разваліна (пра чалавека)
разм., -пе, -п
разваліны (рэшткі чаго-н.)
гл. (сані) разм., -п, часцей развалкі
развалістыразм.
разваліцца зак., разваліцца,
-ляцца; (сесці або легчы
неакуратна) разм., разва-

люся, развалішся [сься],
-ліцца,

-лімея,

-ліцеся,

-ляцца.
разваліць зак., развалю,
разваліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
развалкі (сані) -лак і разваліны, рбзвальпі
развалбчаны разм.
развалы -лаў
развальванне [ньне] -ишпі
развальвацца незак., -аецца,
-аюцца; разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
незак., -аю,
развальваць

-аеш, -ае, -аюць
развальцаваны тэг.
развальцаваць зак.,

-цўю,

-дўеш, -дўе, -цўюць

развальцбўванине
“нні

развальцбўвацца

[ньне]

незак.,

-аецца, -аюцца
развальцбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
развальцбўка -ўцы
развалібха разм., -оюсе, -юх
развараны
разварванне [ньпе] -нні
разварвацца незак., -аецца,

гаюцца
незак,
разварваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

разварбт -бту, -бце
разварбчапы

разварбчаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
разварбчванце [пьне] -нпі
разварбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
разварбчваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
разварўшаны
разварўшвацне [пьпе] -ппі

разварўшвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

разваруіпяцца захк.,

рушуся,

-шыцсеся, -шацца

разварушыцьзак., развару-

шу, разварўшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шаць

разварыстасць [сьць] -цю

разварыеты
разварыцца зак., разварыц-

ца, -рацца

,

развариць зак., развару,
разварыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць

развар'яваны разм.
развар'явацца разм., зак.,
гр'ююся, -р'юсшся [сься],
гр'юецца, -р'ююцца
разваявйіцца

разлм.,

зак.,

развабюся, -гбешся [сься],

-децца, -ююцца

разведаддзёх [зьве] [дзьдзе]

(аддзёл

развёдкі)

-ла,

-ле, -лаў
развёданаець [зьве] [сьць]
--цю

развёданы[зьве]
развёдаць зьве] зак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
развёдачны [зьве]
разведбат [зьве] (батальён,
развёдкі) -ата, -аце, -атаў
развёдвальнік [зьве] -ка,
-ку, -каў
развёдвальны [зьве]
развёдванне [зьве] [ньне]
-нні
развёдвацца [зьве] незак.,
-аецца, -аюцца
развёдваць [зьве] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
разведгрупа [зьве] (грўпа
развёдкі) -по, -п
[зьведзвотк]
разведзвбдка
звдбдка)
(развёдвальная

ваен., -дцы [цц], -дак

развёдзены [зьве]
[зьвотк]
развёдка

“дцы

[цц], -дак

разведабшук [зьветпа] (развёдвальны
-каў

разведелужба

пбшук)

-ку,

[зьветсл]

(развёдвальная сяўжба)
-бе
разведузвбд [зьве] (узвбд

разварны

“аюцца
разварўшваць пезак.,
-аеш, -ас, -аюць

[сься], -шыцца, -шымся,

-аю,
разва-

разварўшыпся

развёдкі) -да, -дзе, -даў

разведцэнтр [зьвецд] (раз-ра,
вёдвальны цэнтр)

“ры, -раў

развёдчык [зьвечч] -ка, -ку,
-каў
развёдчыца [зьвечч] -цы, -ц

развёдчыцкі [зьвечч]
[зьветшк]
разведшкбла

(шкбла развёдчыкаў) -ле,

-д
развёзены [зьве]
развёзці [зьвесьці]

зак.,
развязу, -вязбш, -вязё,
“вязём, -возяцё, -вязуць;

-вёз, -вёзла, -вёзлі [зьлі];
развязі

развыцца
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ААА
развсівание

развёіівание [зьве]

“пні

развбйвацца [зьве]
“аюся, -аешся

[пьпе]
незак,
[сься],

-аецца, -аюцца
развёйваць [зьве] незак.
-аю, -аеш, -ае, аюць.

развёпчаны [зьве]

часцей

зак., -ёю,

развёяць, [зьве]

-беш, -ёе, -ёюць
развёрствацпе [зьвё] [цьне]
-ппі

развёрствацца [зьвё] незак.,

-аецца, -аюцца

развёрстваць [зьвё] незак.,

гаю, -асш, -ае, -аюць

-тцы

[зьвё]

развяпчаны

развёрстка

-нні

[пьне]
развіванне [зьві]
,
-нпі
развівацца [зьві] незак.,
[сься],
-ешся
-бюся,
-аецца, -ёюцца
развіваць. [зьві] незак, -4ю,
-4еш, 88, аюць.

развбнчванне [зьве] (цьнпе]

развёнчвацца [зьве] незак.,
-аецца, -аюцца
развбнчваць [зьве] незак,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
разверадзіць, [зьве] зак.,
разверадау, развярэдзіш,
“дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць
і развярэдзіць
развёрнуты і развёрнены
[зьве]
развёрчаны [зьве]
развёсісты [зьве]

развёсіцца [зьве] зак., -сіц-

ца, -сяцца
развёсіць Дзьве] зак., -ёшу,
-бсіш, -ёсіць, -ёсяць
[зьвесьці] зак,
развёеці

-вядў, -вядзёш, -вядзё,
-вядзём, -ведзяцё, -вядуць; -вёў, -вяла, -вяло,
-вялі

развёсціся [зьвесьці] зак.,
“вядуся, -вядзёшся [сься],

-вядзёцца, -вядзёмся, -ве-

дзяцёся, -вядуцца; -вёўся,
-вялёся, -вялося, -вяліся
развесяліцца

-люся,

[зьве] зак.,

развясёлішся

[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца і развесялюся, -лішся [сься], -ліцца,

“лімся,

развеселіцёся,

развесяляцца

развесяліць [зьве] зак., -лю,
развясёліш, -ліць, “лім,
“ліце, -ляць і «развесялі,
-ліш, -ліць, -лім, развеселіцё, развесяляць: развесялі
развесялйцца [зьве] незак.,
“яюся,
“яешся
[сься],
-Яецца,

-яюцца,

развясёльвацца

развееяляць [зьве]
-Яю, -Яеш, -Яе,

часцей

негак.,
-Яюць,

часцей развясёльваць

развёшапы[зьве]
развёшаць [зьве] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
развёшвапне [зьве] [ньне]
-ппі
развёшвацца [зьве] незак.,
“аецца, -аюцца
развёшваць [зьве]
незак.,
“4, -аеш, -ае, “аюць
ра
звёлны [Зьвеў

развбвяцца [зьве] вак.,
(ад
ветру) “ёецца,
-бюцца:

разм.,
-бюся,
-бешся
[сься], -бецца, -бюцц
а

,

[стц]

развідпёць

[зьві]

і

гак,

развіднецца

адпаведна

-ве, -бла; -ёецца, -ёлася
развідніваць, развідняць і

развідпівацца, развідняц-

ца [зьві] незак., адпаведна -ае, -ала; -яе, -яла;
-аецца, -алася; -яецца,

-Ялася
развіліна [зьві] -не, -н і
разгаліна
развілісты [зьві
развілка і развілак [зьві]
разм.,

адпаведна

-яцы,

-лак; -лку, -лкаў ёі разга-

лак
развінйёпне

разм., -нні,

[зьві]

[цьне]

часцей

гбртванне
развіпацца [зьві]
-бюся, гёешся

раз-

незак.,
[сься],

-ёецца, -бюцца
развінёць
[зьві]
незак.,
-йю, -аепі, -4е, -4юць
развінўты [зьві]
развінўцца [зьві] зак., -нёц-

ца, -аўцца

развінўць [зьві] зак, -яў,

-ибш, -цё,

-нём,

“пяцё,

“аўць,
развіпціцца [зьвіньці] зак.,

развінціцца,
-цяцца;
(стаць
нявытрыманым)
разм., развіпчўся, развіп-

цішся [сься], -піцца, -цім-

ся, -ціцеся, -цяцца

развінціць [зьвіньці]

зак.,

развінчу, развіпціш, -діць,
“цім, -ціце, -цяць
развіпчанасць [зьві] [сьць]
-цю
развіцчапы[зьві]
развіцчвапне [зьві] [пьпе]
-ннпі
развінчвацца [зьві] кезак.,

“аецца, -аюцца; разм., -аюся, -аешцся [сься], -аецца,

-аюцца

развіцчваць [зьві]

незак,

“аю, -аеш, -ае, -аюць

развіслы [зьві]
развітальны [зьгі]
развітапне [зьві]
[пьпе]
-нпі
развітасць [зьві] [сьць] цю

развітацца [зьві] зак., -4ю-

ся, -4ешся [сься], -аецца,

-дюцца
развітвацца [зьві]
-аюся, -аешся
-асцца, -аюцца
развіты [зьві]

незак.,

[сься],

развіты [зьві]
развіцца, [зьві] зак., разаўся, -ўёшся [сься], -ўёц-

па, -ўёмея, -ўяцёся, -ўюцца; -іўся, -ілёся, -ілбся,

аліся
развіццё [зьвіцьцё] -цці
развіць (звві] вак. разаўю,

-ўбш, -ўб, -ўём, гўяцё,
“ўюць; -іў, -іла, лё,“ілі
развішчацца
[зьві]
зак.,
“чуся,
“чышся
[сься],
-чыцца, -чымся, -чыцёся,
“чацца

развёд -ду, -дзе, -даў

разводдзе [дзьдзе] -ддзі

развбдзіцца незак., -джуся,
-дзішся
“дзяцца

развбдзіць

[сься], “дзіцца,

незак.,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць

-дды

развбдка [тк]
-дак
развбдны

развбдчык [чч]

-ку, -каў

[ца],

спец., -ка,

развбды (разведзеныя калёсы) разм., -даў

разебжаны абл.

развбз -зу, -зе
развбзіцца незак.,

-зіцца,

-зяцца
развбзіць

незак,
-бжу,
-бзіш, -бзіць, -бзяць

развбзка ўск] -зцы [ец]
развбзчык [шч] -ка, -ку,
-каў
развбзчыца [шч] -цы, -ц

развбіі спец., -бю, -бі [ойі]

развбйкацца разх., зак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-асцца, -аюцца

развбрванпе [пьпе] -яні

развбрвацца незак., -аецца,
-аюцца
развбрваць

хезак.,

“аеш, -ае, -аюць

-аю,

развбхгкацца разм., зак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
-аюцца

развўчапы
развўчвапне [ньне] -пні

развучвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца

развучваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

развучыцца зак., развучўся,
развўчышся [сься], -чыцца, “чымся, -чыцсся, -чацца
развучыць зак., развучу,
развўчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
развыцца зак., (пачаць доў-
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развэдзганы

разгаўкацца

аа

га выць) -ысцца, -июцца; (расплакацца) разм.,
-ысшся
-ыюся,
груб.
[сься], -ыецца, -аюцца

развэдзганы [з выбухн. г]
разм.

развэдзгаць [з выбухн. г]
разм., гак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
развявёпие [зьвя] [ньпе]
-нпі
развявацца [зьвя] незак,
-децца, -ёюцца
незак.,
[зьвя]
развяваць
-4ю, -деш, -4е, -аюць

развядзённе [зьвя] [ньпе]
-пці
развядзён [зьвя] разхм., -на,
-пе, -паў

рааж.,

развядзёнка [зьвя]
-нцы, -нак
развязаны [зьвя] .

развязацца [зьвя] зак., (пра
канцычаго-н. завязанага)
развяжацца, -жуцца; (парваць сувязь) разм., раз-

вВяўся,

развяжашся

[сься], -кацца,

-камся,

-жацеся, -жуцца
развязаць [зьвя] зак., развяжу, развяжаш, -жа,
-жам, -каце, -жуць
развязванне [зьвя] [ньце]
-нні
развязвацца [зьвя] незак.,
рагм.,
гаецца, -аюцца;
[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
развязваць [зьвя] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
-зцы
[зьвяск]
развязка
[сц], -зак
развязна [зьвя] прысл.
развязпаець [зьвя] [сьць]
-цю
развязны [зьвя]
развянчённе [зьвя] [ньне]
-нні
развянчаны[зьвя] і развёнчаны

развянчаць [зьвя] зак., -ёю,

-беш,-4е, -бююць
развяраўцца [зьвя] зак.,
развярнуся, развёрпешся
[сься], -пецца, -пемся,
-пецеся, -нўцца

развяриўць [зьвя] захк., развярнуў, развёрнеш, -не,

-пем, -пеце, -пуць
развярстаны [зьвя]
развярстаць [зьвя]

[зьвя]

зак.,

разгалінёнце

[пьне]

джу, -дзіш, -дзіць, -дДзяць,

саняў
разгалініцца

зак.,

часцей разверадзіць

развясблсны [зьвя]
развясбльвацца [зьвя]

не-

зак., “аюся, -аешся Вся,

-асцца, -аюцца і развесяляцца

развясёльваць [зьвя] незак.,
“аю, -асш, -ае, -аюць і раз-

всеяляць

развясёлы [зьвя]
разгаварыцца зак., разгава-

руся,

разгаворышся

[сься], -рыцца,

-рымся,

-рыцеся, -рацца

зак.,
разгаварыць разм.,
разгавборыш,
разгаварў,
“рыць, “рым, -рыце, -раць
разгавённе [ньне] уст., -нпі
разгавёцца уст., зак., -ёю-

ся, -бешся [сься], -ёецца,
-бюцца
разгадаваны
разгадавацца разх., зак.,
[сься],
-дўюся, -дўешся

-дўецца, -дўюцца ,

,

разгадаваць зак., -дую, -дўеш, -дўе, -дўюць
разгаданы
зак., -ёецца,
разгадацца
-аюцца
разгадаць зак., -ёю, -аеш,
-49, -аюць
разгадванне [ньне] -нні
разгадвацца незак., -аецца,

-аюцца.

разгадваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
разгадка [тк] “дцы [ц],
-дак
разгадбўвацца незак., -аецца, -зюцца

разгадбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, аюць
[чч] -ка, -ку,
разгадчык
-каў
разгадчыца [чч] -цы, -ц
разгайдёны і разгбйдапы
разгайдёцца зак., -ёюся,
-ёецца,
[сься],
“ешся
-бюцца і разгойдацца
разгайдаць зах., -Аю, -ёеш,
-де, “ўюць і разгойдаць

разгалак абл., -лку, “лкаў,
часцей развілка

разганасіцца згахк., разгалашуся, разгалбсішся [сься],
-сіцца,

-сімся,

-сіцеся,

зак,

вярчў, развёрціш, -ціць,

[зьвя]
развярэджапне
[пьпне] -ппі
развярэджаны [зьвя]
незак.,
развярёджвацца
-асцца, -аюцца
развярэджваць [зьвя] пнеЗак., -аю, -асіш, -ас, аюць

разгалёкацца разм., зак.,
[сься],
-аешся
-аюся,

-аецца, -аюцца

разгаліпа -не, -и,
развіліпа

часцей

разгаліпавапне [пьпе] -нші,
зшяў

,
разгалінаваны
разгалінавацца зах., -пўецца,ўюцца
разгаліпаваць

зак, -пўю,
гіўсш, -пуе, -аўюць

-ині,
-піцца,

-няцца
разгаліндўваппе [пьпе] -ппі
разгаліноўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца

разгалінбўваць кезахк., -аю,

-асш, -ае, -аюць
разгалінйцца і разгаліньвацца

-сяцца

гаю, -бсш, -ае, -аюць
развярцёць [зьвя] зак., раз-цім, -ціце, -цяць

развярэдзіць

адпаведна

незак.,

-Ясцца, -Яюцца; -аецца,
-аюцца
разгалісты
разгаманіцца разм., зак.,
разгамапюся, разгамбнішся [сься], -ніцца, -пімся,
-піцеся, -няцца

разганйцца незак.,
-яешся

-яюся,
-яецца,

[сься],

юцца
разганяць незак. -яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

разгар -ру, -ры

разгарадзіцца зак., разгараразгародзішся
джуся,
[сься], -дзіцца, -дзімся,
-дзіцеся, -дзяцца

разгарадзіць зак. разгараджу, разгародзіш -дзіць,
-дзім, -дзіце, -дзяць

разгаранне і разгарванне
[ньне] для абодвух -нпі
разгарацца і разгарвацца
незак., адпаведна -Аецца,
“аюцца; -аецца, -аюцца

разгарачаны

разгарачыцца

-ышся

зак.,

[сься],

-чуся,

-чыцца,

чымся, -чыцёся, -чацца
разгарачыць зак., -чў, -чыш,
-чыць, -чым, -чыцё, -чёць
разгарлапёніцца і разгарлапіцца разм., зак., для абодвух -пюся, -нішся [сься],
-ніцца, -няцца

разгарнённе [ньпе] -нні

разгарпўцца зак., разгараў-

ся, разгорнешся

[сься],

гнецца, -немся, -нецеся,
“нуцца

разгариўць зак., разгарпў,
разгбрнеш, -пе, -нем, -пе-

де, -нуць

разгарбджапы
разгарбджванне [пьпе] -нні

разгарбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

разгарбджваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
разгарбдка [тк] -дды [дц],
-дак
разгарэцца

зак,

разгаеціцца

[сьці]

-рёцца

,

“рыцца,
раз.

зак., -ашчуся, разгосцішся [сься], -ціцца, -цімся,

-ціцеся, -цяцца

разгйты разм. і разгацісты
зак.,
разгаўкацца разм.,
-асцца, -аюцца

разгрэбці
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разгаўляцца

ПАМ
разгаўляцца уст.
-ясішся
яюся,
-яецца, -Яюцца
разгаціна разхм., -пе,
разгацісты разм.,

разгаты
разгаціцца

разм.,

незак.,

[сься],
-н
часцей

незак.

-ціцца, -цяцца

зак.,
разгермстызавацца
-зўсцца, -зўюцца
зак.,
разгерметызаваць
-зўю, -зуеш, -зўе, -зўюць
разгерметызацыя -ыі [ыйі]

разгід -бу, -бе, -баў і разгін

разгібацне [пьпе] -шші, часцей разгінанне
разгібацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца, часцей разгінац-

ца
разгібаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -ёюць, часцей разгінаць

разгільдзяй разм., -яя, -Яю,
-яяў
разгільдзяйка разм., -Яйцы,
-яек
разгільдзяйнічаць разл, незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
разгільдзяйскі разм.
разгільдзяйства разм., -ве
разгінальны анат.

разгін -ну, -не, -наў і разгіб
разгіпённе
[ньпе] -нні і
разгібапне

разгінацца незак, -аюся,
-бешся
[сься], -аецца,
-юцца і разгібацца
разгінаць незак., -4ю, -аеш,
-йс, -йюць і разгібаць

разглагбльетваванне [ньпе]
разм., -нві, -пняў
разглагбльстваваць
разм.,
незак., -ствую, -ствуеш,
-ствуе, -ствуюць
разгладжаны
разгладжванне [ньне] -нні

разглёджвацца незак., -аецца, -аюцца
разгадджваць незак., -аю,
-аеш, -аё, -аюць
разгладзіцца зак., -дзіцца,
“дзяцца
разгладзіць зак., -джу, -дзіт,
-дзіць, -дзяць
разглёджаны
разглёдзецца зак., -джуся,
“дзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца
разгледзець

зак,

-джу,

“дзіш, -дзіць, “дзяць і разглядзець

разгляд -ду, -дзе
разглядённе ў разглядвапне

[пьпе] для абодвух -ппі

разглядацца і разглядвацца

незак. адпаведна -4юся,
“аешся
[сься], -аецца,
-“аюццаў -аюся, -аешся
[сься], “аецца, -аюцц
а

разглядаць і разглядва
ць
пезак.,
адпаведна -ёю,

-деш, -4е, -4юць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-джу,
разглядзёць, зак.
-дзіш, -дзіць, -дзім, разгледзіцё,

разглядзяць,

масцей разгледзець
разгиёваны

-аюся,
разгнёвацца зак.,
-аецца,
[сься],
аешся
,
гаюцца
разгниёваць
і
разгнявіць
зак., адпаведна -яўлю,

гявіш, -явіць, -явім, разгпевіцё, разгиявяць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць
разгняздзіцца [зьдзі]

зак.,

разгпёздзіцца, -дзяцца .
разгбйданы часцей разгай-

даны

разгбйдацца

-аюея,

зак.,

-асцца,
[сься],
-аешся
“аюцца, часцей разгайдац-

ца
разгбйдаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей разгайдаць

разгбидвацне [пьпе] -нні
разгбйдвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,

-аюцца
разгбйдваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
разгбн -ну, -не
разгбначныспец.
разгбніеты
разгбика -нцы
разгбнны
разгбрнены часцей разгбрпуты
разгбрніцца разж., зак., -нюся, -пішся [сься], -ніцца,

“няцца,

разгбрніць разм., зак., -ію,
-ніш, -піць, -пяць

разгбрнуты і разгбрнены,
развінўты
разгбртвальцы хат.
разгбртванне [ньпе] -пні і
развінапне
разгбртвацца незак., -аюся,
-аешся

“аюцца
разгбртваць

ўсься],

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аецца,

-аю,

разгбртка спец., -тцы[рц],

-так
разграбанце [пьне] -ипі
разграбацца гезак., -асцца,
-дюцца

разграбаць незак., -аю, -еш,
-ёс, -дюць
разграбіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
разграблённе [пьпе] -нні
разграблепы
разграбляцца лезак., -яецца, -яюцца
разграбляць
незак,
-Ясш, -Яс, -Яюць

-Яяю,

разграміць зак., -мліб, -міш,
“міць, -мім, -міцё, -мяць

разграфіць зак, -флю, -Фіш,

-фіць, -фім, -фіцё, -фяць

разграфлённе [цьпе] -цпі
,
разграфлёны
разграфляцца незак., -яецца, -Яюцца,
разграфаяць езак.,
гяеш, -Яс, яюць
разгрдм -му, -ме

-яю,

-аюцца
незак.,
разгружаць
-беш, -йе, -Зюць

,
-ёю,

разгрбмаены
,
разгромиы
разгружальнпік -ка, -ку, -каў
,
разгружаны
разгружацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-дешся

разгрўзачная наз.

,
разгрузачны
разгрузіцца зак., разгрулўся,

[сься],

разгрўзішея

-зіцца,

-зіцеся,

-зімся,

-зяцца.
разгрузіць зак.,

разгружў,
разгрўзіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць
разгрузка [ск] -зды [сц]

разгрузныспец.

разгрузчык [шч]
-каў

-ка, -ху,

разгрўзчыца [шц] -цы, -ц
-аюся,
разгрўкацца зак.,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца
разгрупавённе [ньпе] -нпі
разгрупавапы

разгрупавацца зах., “пўецца,
-пўемся, -пўецеся, -аўюц-

ца
разгрупаваць

зак.,

-аўю,

“пўеш, -пуе, -аўюць

разгрупбўвацца незак., -аец-

ца, -аемся, -асцеся, -аюцца
разгрупбўвадць лезак., -аю,
-веш, -ае, -аюць
разгрызёанне [пьне] -ші

разгрызаёцца гезак., -аецца,
“аюцца
разгрызаць
гезак.,
-аю,
-беш, -ас, юць
разгрызепы
разгрызці [сьці] зак., -зу,
-збіш,-зё, -зём, -зяцё, -зўць
разгрыміраваны
разгрыміравацца

зак., -ру-

юся, -русшся [сься], -ру-

ецца, -руюцца

,

разгрыміраваць зак., -рую,

“руеш, -рўс, -рўюць

разгрыміроўвапне

[непе]

-нпі
разгрымірбўвацца
кезак.,
-аюся,
-асшся
[сься],
-аецца, -аюцца
разгрымірбўваць гезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
разгрэбены
разгрэбці [пц] зак., разграбу, -бёш, -бС, -бём, -бяцё,

разгубіцца
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-буць; разгроб, разгрэбла,
глі

раздзьмуханы

раздабара разхм., агульн., м.
ДМ -ру, Т -рам;

разгубіцца гак., разгублюся, разгубішся
[сься],
-біцца, -бімея, -біцеся,
-бяцца

ж. ДМ

зры, Т -рай і -раю, мн. Р
-раў
раздабарваць разм., пезак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць

разгубіць зак., разгублю,
разгубіш, -біць, -бім, -біце, -бяць, часцей разгублаяць
разгублена прысл.
разгубленасць [сьць] -цю
разгублены
разгублівацца хезак., -аюся,
[сься], -аедца,
-аешся
-аюцца
разгўбліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разгубаяць зак., -яю, -яеш,

раздабарыразх., -раў
раздабрэлы
раздабрэць зак., -5ю, -Эеш,
-бе, -Эюць
раздабывацца незак., -аецз
ца, -юцца
раздабываць незак, -4ю,
-4сш, -бе, -4юць
раздабіяткі: пайсці ў (на)
раздабыткі
раздабыты
раздабиць зак., раздабуду,

разгудзёцца
разх.,
зак.,
-дўуся, -дзёшся
[сься],
“дзёцца, “дзёмся, -дзяцё-

раздаванне [пьне] -нні
раздавацца незак., -даёцца,
-даюцца; (таўсцець) разм.,
-даюся, -даёшся [сься],
-даёбцца, -даёмся, -даяцёся, -даюцца
раздаваць незак., -даю, -даёш, -даё, -даём, -даяцё,
-даюдць
раздавіць зак., раздаўлю,
раздаёвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць

-Яс, “яюць ё разгубіць

, “Аўцца; разгудзёўся,

“дзелася, -дзёліся, часцей
разгусціся
разеўлд -лу, разгўлле [льле] разм., -ллі
разгульванне [ньпе] -ппі
разгульвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца.
разгульваць незак.,
-аю,

“дзеш, -дзе, -дуць;
“ылё, зылб, -ылі

-ыў,

раздадзены

-аеш, -ае, “аюць

раздажджыцца разм., зак.,

разгўльна прысл.
разгульны

-ыцца; -ылася
раздаіцца [айі] зак., -дбіц-

разгультаіцца [айі] і разгультаявацца разм., зак.,
адпаведна -бюся, “бішся
[сься],
-дёіцца, -аяцца;

-абюся, -абешся [сься],
-аюбецца, -аююцца
разгультайвацца разлм., не-

зак., -аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца

разгуляны
разгуляцца
зак.,
-яешся
[сься],

-яюся,
-яецца,

-яюцца

разгуляць спарт., зак., -Яю,
“яеш, -яе, яюць
разм.,
[сьці]
разгусціся
зак., разгудўся, -дзёшся
[сься], -дзёцца, -дзёмся,

“дзяцёся, -дўццаў разгўўся, разгулёся, -лбся, -ліся
і разгудзёцца

разгўтарыцца разм.,

“руся,

-рышся

-рыцца, -рацца

зак,

[сься],

разгўшканы
разгуўшкацца зак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся

-аюцца

разгўшкаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
разгўшкванпе [цьпе] -ппі

разгушквацда хезахк., -аюся,

-асцца,
[сься],
-асшся
гаюцца
разгўшкваць пезак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

раздаіць [айі] зак., раздаю,

раздбіш [ойі], -біць, -бім,

-біце, -бяць

раздарожжа -кжы
раздарыць зак., раздарў,
раздбрыш, -рыць, -рым,

“рыце, -раць

раздатачшая наз.

[чч]

[сься],

ска), -ку,

-асцца,

-аюцца

раздвбйваць инезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
раздзёба [зьдзе] (частка чаго-небудзь) -ла, -ле, -лаў;

(дзеякне) -лу, -ае
[зьдзе]
раздзёлепасць
[сьць] -цю
раздзёлены [зьдзе]
раздзёльвацца [зьдзе] незак., -аюся, -аешся [сься],
часцей
гаецца, -аюцца,
раздзяляцца
раздзёльваць [зьдзе] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей раздзяляць
раздзёльпа прысл.
раздзельнапбласць [зьдзе]
[сьць] біял., -цю
раздзельцапблы [зьдзе]
раздзельпапялёсткавыя

[зьдзе] бат., наз.
раздзёльнасць
[сьць] -цю

[зьдзе]

раздзёльны [зьдзе]
раздзерці [зьдзе] зак., -дзя-

ру, -дзярёш, сдзяр9, -дзяром, -дзерацё, -дзяруць;
раздзёр,

раздзёрла,

зак.,
раздзёрціся [зьдзе]
-дзярэшся
-дзярўся,
[сься], -дзярэцца, -дзярбмся, -дзерацёся, -дзя-

руцца;

раздзёрся,
-піся,

раз-

часцей

разадрацца

раздзёты [зьдзе]

раздзёцца [зьдзе] зак., гбнуся, -ёпешся [сься], “бпец-

ца, -ёнуцца

раздзёць [зьдзе] зак., -бпу,
--ёпеш, -ёпе, -ёнуць
часцей
раздзёрты [зьдзё]
разадраны

раздзёўбаны [зьдзё] часцей
раздзяўбапы

-каў
раздатчыца [чч] -цы, -ц

раздзёўбванне

раздаўлены
раздацца зак., -дёсца, -да-

раздзёўбвацца [зьдзё]

дуцца: разм.,

раздёмся,

раздасіся, -даёсца, -дадзімсл, -дасцёся[сьце], -дадўцца;

-далася,

“даўся,

-далбся, -даліся
раздаць зак., раздам, раздасі, -дасць [сьць], -дадзім, -дасцё [сьце], -да-

дуць; -даў, -дала, -далё,
гдалі

раздача -чы

раздвабнпе [ньпе] -ппі
раздвбепасць [сьць] -цю
раздвбепы
раздвбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [сься], -біцца,
-бяцца

раздвбіць [ойі]

зак.,

-бю,

-біш, -біць, -бяць

раздвбйганне [цьце] -ппі
раздвбойвацца незак., -аюся,

злі,

часцей разадраць

дзёрлася,

ца [ойі], -дбяцца

раздатачны
раздатчык

гасшся

[зьдзё]

[ньпе] -нпі

не-

зак., -асцца, -аюцца
раздзёўбваць [зьдзё] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раздзімёальны [зедзі] спеў.
раздзімапне [зьдзі]

[ньне]

“нні
раздзімаёцца [зьдзі]
-бюся, -бешся

незак.,
[сься],

-4ецца, “аюцца
раздзімаць [зьдзі],

незак.,

-нпі
раздзірацца [зьдзі]

мезак.,

-бю, -аеш, -йе, -аюць
раздзіранне [зьдзі] [пьпе]
-дешся
-дюся,
“аецца, -аюцца

раздзіраць [зьдзі]

[сься],
незак.

-ю, -феш, -йс, -аюць
раздзьмўты [зьдзь] часцей
разадзьмўты
раздзьмухапы [зьдзь]

ра здзьмухаць

раздзьмўхаць [зьдзе] зак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
[зьдзь]
раздзьмўхванне
[пьпе] -нпі
раздзьмухвацца [звдзь] незак., -аецца, -аюцца

раздзьмўхваць [зьдзь]

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

раздзьмўцца

зак.,

[зьдзь]

[сься],
-мўся, -мёшся
-мёцца, -мёмся, -мяцёся,
часцей

-мўцца,

муцца

раздзьмуць

разадзь-

зак,

[зьдзь]

-мў, -мёш, -мё, -мём, -мя-

цё, -муць, часцей разадзь-

мўць

раздзявальны [зьдзя]

раздзявальня і разм. раз-

дзявалка [зьдзя] адпаведна -льні, -лець і -льняў;

-лцы, -лак
раздзяваённе [зьдзя] [ньне]
“нні
раздзявацца [зьдзя] незак.,

-юся,

-ёешся

[сься],

-ёецца, -а4юцца

раздзяваць [зьдзя] незак.,
-аю, -беш, -ае, ёюць
раздзялённе [зьдзя] [ньне]
“нні
раздзяліцца

[зьдзя]

зак.,

раздзялюся, раздзёлішся
[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца
раздзяліць
[зьдзя]
зак.,
раздзялю,
. раздзёліш,
зліць, -лім, -ліце, -ляць

раздзяляльны [зьдзя]
раздзяляцца [зьдзя] незак.,
-яЯюся,
-яешся
[сься],
-яецца, -Яюцца і раздзёль-

вацца
раздзяляць [зьдзя] незак.,
“яю, -Яеш, -Яе, -Яюць ёі
раздзёльваць
раздзяўбаны [зьдзя] і раздзёўбаны

раздзяўбці

[зьдзяўпці]

раздзяўбаць [зьдзя] зак.,

адпаведна -бу, -бёш, -бе,

-бём, ,раздзеўбяцё,

раз-

дзяўбўць; -дзёўб, -дзяўб-

ла, -дзяўбло, -дзяўблі; -аю,

“деш, -ае, -аюць; раздзяўбаў,-бла, -ёлі

раздпёць зак., -бе; -ёла, часцей разаднёць
раздббрапыразм.

раздббрывацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],
“аецца, -аюцца
раздббрываць разм., незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць

раздббрыцца

“руся,

раздымацца
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разм.,

-рышся

“Рыцца, -рацца

зак.,
[сься],

раздббрыць разм., зак., -ру, з
“Выш, -рыць, -раць

раздоешу

раздбй -бю, -бі [ойі]

раздойванне Г[пьне] -нпі

раздойвацца кнезак., -аецца,

-аюцца

раздбйваць

-аю,

незак,

-аеш, -ае, -аюць
,
раздойны
разддлле [льле] -ллі
раздбльна прысл.

раздбрвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак,
раздбрваць»
о.
-аеш, -ае, аюць

раздрабіцца захк., -рббіцца,
,
-рббяцца
раздрабіць зак., раздраблю,

раздрдбіш, -біць, -бім, -бі-

.
це, -бяць
раздраблённе [ньне] -нні

раздрабляцца незак., -яец-

ца, -яюцца

раздрабляць незак., -яю,
,
“яеш, -яе, яюць
раздрабнёпне [ньне] -нні
раздрабпіцца зак., раздўббніцца, -няцца

раздрабніць зак., раздраб-ніць,
ню, раздрббніш
“нім, -ніце, -няць

-ку,

-ка,

-каў
,
раздрабияцца незак., -яец-

ца, яюцца

раздрабняць незак., -яю,
-Яеш, -Яе, -Яюць
раздражнённе [ньне] -нні
раздражнены
раздражнёнасць [сьць] -цю

раздражнёны
раздражніванне [ньне] -нні
раздражніцца зак., -нюся,
раздражнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няц-

ца

раздражніць зак., -ню, раздражніш, -ніць, -нім, -ні-

це, -няць

.

раздражняльнаесц

[сьць]

-цю

раздражняльнік
-каў

-ка,

-ку,

раздражняльны
раздражняцца незак.,

-яю-

ся, -яешся [сься], -яецца,

-яюцца

раздражняць незак,
“яеш, -яе, яюць

-яю,

раздракбніць разм., зак.,
“ню, -піш, -ніць, -няць
раздракбньваць разм.,
не-

Зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
раздрбблепасць [сьць] -цю
раздрбблены
раздрббнепы
раздрббпыразм.
раздружіяцца разх., зак.,
раздружўся, раздружышся [сься], -кыцца, -кым-

ся, -кыцёеся, -жацца

раздружиць разм., зак., раз-

дружу,

-ЖЫым,

-жыце,

раздуванне [ньне] (перабольшванне) -нні

раздувёцца (перабольшвацца) незак., -аецца, -ёюц-

раздбльны
,
раздбраны
раздбрванне [пьпе] -нні

раздрабняльнік

-жыць,
-каць

раздружыш,

ца
раздуваць (перабольшваць)
незак., -ёю, -йеш, -8е,
-дюць
раздўмацца
зак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
-аюцца.
раздўмаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

раздўмванне [ньне] -нні

раздўмвацца глезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гагшся

гаюцца

раздўмваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раздум'е разм., гі [міі]
раздумліва прысл.
раздумліваець [сьць] -цю
раздўмлівы

раздура разм., агульн., ж.

ДИ -ру, Т -рам, ж. ДМ

гры, Т -рай і -раю, мн. Р

“раў

раздўранасць [сьць]

разм.,

-цю

раздураныразм.
раздурванне [ньне] разм.,
-нні
раздўрваць разм.,
незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
раздурыцца разм., зак., раз-

раздурышся
дурўся,
[сься], -рыцца, -рымся,
-“рыцеся, -рацца
раздурыц» разм., зак., раздуру, раздўрыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць
раздурэлыразм.
раздурэцца разм., зак., -зюся, -Зешся [сься], -Зецца,
-Бюцца

раздурэць разм., зак., -5ю,
-беш, -зе,юць
(перараздўтасць [сьць]
большанасць) -цю

раздўты (перабольшаны)
раздўцца (перабольшыцца)
зак., -ўецца, -ўюцца
(перабольшыць)
раздўць

зак., -ўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
раздўшапы
раздўшванне (ньпе] -нні

раздўшвацца кезак., -аецца,
-аюцца
раздўшваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, аюць
,
раздушыцца звак., разду-

шыцца, -шацца
раздушыць зак., раздушу,
раздўшыш, -шыць, -шым,
-шыце, -шаць
раздым таг., -му, ме .
раздымённе [пьпе] -пві
раздымацца невак., -аецца,

-Аюцца
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раздымаць

разлапушыць

аа

раздымаць незак,
-деш, -ае, -юць

-аю,

[с»ся], -ніцца, -пімся,-пі-

раз'ёдзены [зьйе]
(дзеянне)
раз'бёзд [зьме]

цеся, -няцца
разжаніць [жж] разм., зак.,
“шб, разжэпіш, -піць, -нім,
-ніце, -няць

ў
“да
раз'ёзджаны

згак.,
-туюся,
-туешся
[сься], -тўецца, -тўюцца
разяўбўванне [жж] [ньне]

раздымны тэг.

-ду, -дзе [зьдзе]; (чыгуначны) -да, -дзе [зьдзе],

[зьйеждж]

раз'ёзджвацца

[зьйеждж]

раз'ёзджваць

[зьйеждж]

разм.,
-аюцца

незак.,

-аецца,

разхм., -аю, -аеш, -ае, -аюць
[зьйезьдзі]
раз'ёздзіцца
-джуся
зак.,
разм.,
[зьнеждж],
[зьпезьдзісься],
“дзяцца

“дзішся
-дзіцца,

[зьйезьдзі]

раз'ёздзіць

джу
зак.,
разм.,
-дзіш
[зьнеждж],
[зьйезьдзі], -дзіць, -дзяць

разеін [ейі] гім., -ну, -не

раз'ёнчыцца [зьйе] разм.
зак., -чуся, чышся [сься],

-тыцца, -чацца

разебла хед., -ле, -л
зак.,
раз'ёсці [зьйесьці]
раз'ёсць, раз'ядўць
раз'ёсціся [зьйесьці] раз,
зак., раз'ёмся, раз'ясіся,
раз'ядзімся,
раз'ёсца,

раз'ясцёся [сьце], раз'я-

дуцца

разёта аргіт., -ёце, -ёт
разётка -тцы [цц], -так
раз'ёхацца [зьйе] гак., раз'[сься],
ёдуся, -дзешся

6.
шо
-дзецца, дуцца
разёд разца [сц], -цы, -цоў

разжаваны [жж]
разжавацца [жж] зах., -жу-

ёцца, -куюцца

разжаваць [жж] зак., раз-

жую, губш, -уе, -уём, -уяцё, -ўюць

разжалаванне [жж] [ньне]
-нні

разжалаваны [жж]
разжалаваць [жж] “лую,
-луеш, -луе, -луюць
разжалены [жж]

разжаліцца [жж] зак., -лю-

ся, -лішся [сься], -ліцца,

-ляцца

разжаліць [жж] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

разжалббіцца [жж]
-блюся,
зак,

разм.
-бішся

[сься], -біцца, -бяцца

разжалдбіць [жж] разм.
зак., -блю, -біш, -біць,
“бяць
разжальвацца [жж] незак,
-аюся,

-аешся

-аецца, -аюцца

разкальваць [кж]

[сься],

незак,

-аю, -асш, -ае, -аюць
разм.
[жж]
разжапіцца
зак., -нюся,

разжэпішся

разжартавацца [жж] разм.,

-нні
разжбўвацца [жж]
-аецца, -аюцца
[яж]

разжбўваць

незак,
незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

разжыва [як] разм., -во
разжывацца [жж] незак.,

-бюся,

[сься],

-йешся

-бецца, -ёюцца.

разжітак [яж]: на разжытак
разжыцца [кж] зак., -ыву-

раззнаёмлівацца рагх., не-

зак., -аюся, -аешся ўсься],

-асцца, -аюцца

раззикацца

зак.,

разм.,

“аецца, -аюцца

раззюзюкацца [зьзю] разх.,

зак., -аюся, -асшся [сься],
-асцца, -аюцца
разік разм., -ка, -ку, -каў і
разбк
разлагацне [пьпе] -нні
разлагацца незак., -аюся,
[сься], -ёецца,
“ешся
-аюцца
разлагёць незак., -бю, -ёеш,
-4е, -аюць
разлагбдзіць разж.,
зак.,

“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

разлагодпець разм., зак.,
-ею, -веш, -ве, -гюць
разлад -ду, -дзе

ся, -ывбшся [сься], -ывёцца, -ывёмся, -ывяцёся,
-“ывуцца; -ыўся, -ылаёся,
“ылбся, -ыліся
разжньвацца [жж] разм.

разладаваць зак., -дўю, -дў-

[сься], -аецца, -аюцца

разладжвацца кезак., -аец-

незак...

-аюся,

разжзньваць

незак.,

-аю,

-аешся

[жж]

-аеш,

разм.,

-ае,

“аюць

раззалаціць зак., -лачў, -лб-

ціш, -лбціць, -лбцім, -лобціце, -лбцяць
раззалбчаны

раззбраённе [ньне] -нні
раззбрбены
раззбрбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [ойісься], -біц-

ца, -бяцца

раззбрбіць [ойі] зак., -бю,
-біш [ойі], -біць, -бяць
раззбрбиванпе [ньне] -нпі
раззбрбйвацца незахк., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

раззбройваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раззваніцца разм., зак., разраззвбонішся
званюся,
[сься], -ніцца, -німся, -піцеся, -няцца

раззвапіць разм., зак., раззвапіб, раззвбніш, -піць,
-нім, -ніце, -няць
раззвінбцца [зьзьві] разм.,
зак., -віцца, -пяцдца
раззвонены

раззвбцьваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

еш, -дўе, -дўюць

разладдзе [дзьдзе] (разлад)
разм., -ддзі
разладжацы

разладжванне [цьце] -нлі
ца, -аюцца
разладжваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
разладзіцца

зак.,

-аю,

-дзіцца,

“дзяцца

разладзіць зак., -джу, -дзіш,

“дзіць, -дДзяць

разладбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разлажыцца зак., разлажўся, разлбжышся [сься],
-жыцца, -кымся, -жыцеся,
-жацца
разлажыць захк., разлажў,
разлбжыш, -кыць, -Жым,
жыце, -жаць
разлажэнне [ньне] -нні

разлазіцца разм., (распадацца на часткі) незак.,
-дзіцца, -аёзяцца; (пачаць
многа лазіць) зак., -ёжуся, -азішся [сься], -азіцца, -дзяцца
разлайдачыцца разхм., зак.

[сься],
-чуся, -чышся
-чыцца, -чацца
разламаёныі разлбмапы

разламацца зак., разлбміц-

-ца, -мяцца
разламаць зак., разламлю,

разлбміш, -міць, -мім, -мі-

це, -мяць

раззлаваны
раззлавацца зак., раззлуюся, -убшся [сься], -уёцца,
гуёмся, -уяцёся, -уюцца
раззлую,
раззлаваць зак.,

разлапатацца зак., (пра пту-

гуюць
раззпаёміцца

разлапісты разх.

-уёш, -уё, -уём, -уяцё,
-млюся,

разхм.,

-мішся

-міцца, -мяцца
разм.,
раззпаёміць

зак.,

[сься],

зак.,
-млію, -міш, -міць, -мяць

шак) разлапбчацца, -чуцца; разм. разлапачуся,
[сься],
разлапдчатшся
“ацца, -чамся, -чацеся,
“чуцца

разлапушыцца разм.,
-ппяцца, -шацца

зак.,

разлапушыць разм. зак»,
-шў, “шыш, -шыць, “шым,
-шыцё, -шаць

разлютавана
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разлёсаваныразм.

разлёсавацца разм, зак,
-суюся, -суешся [сься],

“суецца, -суюцца

зак,

разм.,

разлаеаваць

-сую, -суеш, -суе, -суюць

разлаты абл.

разлахмёціцца разм. зак,
“чуся,

-ацішся

[сься],

-аціцца, -бцяцца

разлінёйка [зьлі] -йцы
разліпацца [зьлі] раг, не-

не-

разм.,

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

разлйяцца разм., зак., -аюся, -фсшся [сься], -аецца,
-аюцца

разлёгласць [зьле]

[сьць]

-цю

разаёглы [зьле]
разлбгчыся [зьлехч] разм.,
вак., -лягуся, -ляжашся
[сься], -ляжацца, -лягуцца; -лёгся [хс], -ляглася,
-лягдбся, -лягліся
разлёжвацца [зьле] разм.,
незак,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца

разаёзлік [зьлезьлі] разм.,
-ка, -ку, -каў

разлёзлы [зьле]

разлёзціея [зьлесьці] разл.,

зак., -зецца, -зуцца

разлепавацца [зьле] , зак,
разлянўюся,
-ўешся

[сься], -ўецца, -ўюцца

разлёплены [зьле] разм.
разаёплівацца [зьле] разлм.,
незан.,

-аецца,

-аюцца і

разляплаяцца
разлёпліваць [зьле]

разм.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць і разляплйць
разлёт [зьлё] -ёту, -ёце
разаётацца [зьлё] зак., -аюся, -асшся [сься],
ца, “аюцца

разлівальны [зьлі]
разлівённе [зьлі]
“нні

-аец-

часцей распаяцца

разлівацца [зьлі]
лезак.,
-аецца, -фюцца
разліваць
[зьлі]
незак.
-ёю, -беш, -4е, -4юць
разлівачны [зьлі] спец.
разлік[зьлі] -ку, -каў г раз-

рахўнак
разлікбвы [зьлі]

разліпбены [зьлі]
разлінёіць [зьліпейі]
сю,

біш

[ейі],

зак.,
-ёіць,

-ёяць
разліпёйвапне [зьлі] [цьне]
“пі
разлінёйвацца [зьлі] незак,
;
“аедца, -аюцца
разлінёйваць [зьлі]

-тую, -тўсш, -тўе, -тўюць,
часцей распайць
разлітоўванне [зьлі] [цьпе]

вапне
уст.,
разлітоўвацца [зьлі]
незак. -аецца, -аюцца,

часцей распайвацца
разлітоўваць [зьлі] уст., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей распайваць
разліты [зьлі]
разліў зьлі] -іву, -іве
разліўка [зьлі] -ўцы
разліўнія [зьлі]
разліўшчык [зьлі]
-ка, -ку, -каў

разліўшчыца [зьлі]

“цы, -Ц

спеў,

спец.,

разліцца
[зьлі] зак., разальбцца, -льюцца ёі -іёцца, -іюцца; разліўся,-ілася, -ілбся, -іліся

разліццё [зьліцьцё] -цці

разліць
[зьлі] зак.,
разалью, -льбш, -льё, -льём,
-льяцё, -льюць; -ію, -іёш,
-16, -іём, -іяцё, -іюць; разліў, -іла, -ілё, -ілі; разлі,
-ліце
разлічаны [зьлі] і разраха-

ваны
разлічваппе [зьлі] [пьпе]
-нні і разрахавённе
разлічвацца [зьлі] незак.
-аюся,
-асшся
[сься],
-аецца, -аюцца і разрахбўвацца

разлічваць

[зьлі]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць і раз-

[ньне]

незак.,

“аю, -аеш, -ае, -аюць

абодвух

разлузацца

уст., -нці, часцей распай-

разлахмачваць

для

разлітавацца [зьлі] уст.,
гак., -тусцца, -тўюцца,

цей распайяцы

зак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца.

незак.,

-аецца, -аюцца
разабмліваць і разабмваць

разлітаваць [зьлі] уст.,зак.,

разм., не-

ца

зак., -децца, -аюцца
разліпнуцца [зьлі] разж,
зак., -нецца, -нуцца
разлітавёаны [зьлі] уст., час-

разлахмаціць разм., зак.,
сачу, -аціш, -аціць, -ацяць
разлахмачаныразм.

разлахмёчвацца

разломлівацца і разлабмвац-

рахбўваць
разлічыцца [зьлі] зак., раз-

пічўся, разлічышся [сься],

-чыцца, -чымся, -чыцсся,
-чацца і разрахавёцца
разлічиць [зьлі] зак., разлічу, разлічыш, -чыць,
“чым, -чыце, -чаць і раз-

рахаваць
разябг і разлбга рагх., адпаведна -ту, -гаў; -бзе, -бт
разлогі прым.

разлбжжаны
разлбжны
разабжысты
разлбм -му, -ме

разлбмапы і разламёны
разлбмка -мды
разлбмлівапне і разлбмваппе [пьпе] для абодвух
-нці

незвак., для абодвух -аю,

гаеш, -ае, -аюць

разлузйны
зак.

-ёецца,

“аюцца
разлузаць зак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць
разлузванне [пньпе] -нні
разяўзвацца неагак., -аецца,

-аюцца
разлўзваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
разлука -ўцы

разлупіцца разх., зак., разлупіцца, -пяцца

разлупіць разм, зак., разлуплю, разлупіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць

разаўпленыразл.
разаўпліваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
разлучальцік тэх., -ка, -ку,
-каў
разлўчацасць [сьць] -дю
разаўчаны
разлучацца ё разлўчвацца
незак., адпаведна -аюся,
-дешся
[сься], -аецца,
-ёюцца; -аюся,
-аешся
[сься], -аецца, -аюцца

разлучаць і разаўчваць кезак., адпаведна -ёю, -ёеш,
-ёе, “аюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць
разлаўчнік разл,

-ка,

-ку,

-каў
разаўчніца разл., -цы, -ц

разлучыцца захк., разлучуся,
разлўчышся (сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца
разлучыць Зак., разлучу,
разлўчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
разлучбине [ньпе] -плі

разаўшчаны
разаўшчваць кезак.,
-асш, -ае, -аюць

-аю,

разаўшчыцьзак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць

разлыганы
разлыгацца
“аюцца

зак.,

-йаецца,

разлыгаць зак, -4ю, -асш,
-йе, -йюць
разлыгванпе [пьче] -ппі
разлигвацца кнезак., -аецца,

-аюдца

разлигваць

незак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
разлюбіць [зьлю] зак., разлюбліб, разліобіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць

разлюблепы [зьлю]
разлюбайць [зьлю] разм.
незак., -яю, -ясш, -яе,

-Я1цЬ

разлютавана [зьлю] прыс.
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разлютаванасць

[зьлю]

[сьць] -цю

размажджэрваць разм., не-

зак., -аю, -асш,-ае, -аюць

размажджэрыцца

разлютаваны [зьлю]

разм.,

разлютавацца [зьлю] зак.,
ў(сься],
-туюся, -тўешся

зак., “рыцца, -рацца
размажджэрыць разм, зак.,

ак.
разлютаваць [зьлю]
“тўю, -тусш, -тўе, -тўюць
разлягацца [зьля] разх., неразлегчыся)
(да
зак,
[сься],
гдюся, -йасшся
-асцца, -йюцца; (поўніцца
гукамі) -аецца, -бюцца

размазаны
размазацца зак., размажац-

“туецца, -туюцца

разляжацца [зьля] разх.,
-кышся
-куся,
вак,
[сься], -жицца, -нівімея,
разлежыцёся, разляжацца
зак.,
[зьля]
разляйцаць
-4ю, -асш, -ае, -4юць
разаяпаны [зьля] разм.
разм.,
разайпацца [зьля]
зак., -аюся, “аешся [сься],
-аецца, -аюцца
разям.,
[зьля]
разляпаць
зак. -аю, -аеш, -ае, -аюць
разаяпвацца (зьля] разм,
-аешся
незак., -аюся,
[сься], -аецца, -аюцца

разляпваць [зьля] разм.
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
разляпіцца [зьля] зак., разлёпіцца, -пяцца

разляпіць [зьля] зак., разляплю, разлёпіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць

разляяляцца [зьля] незак.,
-яецца, -яюцца, часцей
разлёплівацца

незак.,
разляпайць [зьля]
-яю, -яЯсш, -яе, -яюць, часцей разлёпліваць

разлятайка

[зьля]

-айцы, -бек

разлятацца [зьля]
(раз'язджацца)

разм.
незак.,
-асцца,

-Аемся, -асцеся, -аюцца;
значэннях)
іншых
(у
гаецца, “аюцца
зак.
[зьля]
разляцёцца

(раз'етацца)

-ляціцца,

-ляцімся, -леціцёся, -ля-.
цяцца: (у іншых значэнпях) -ціцца, -дяцца
размагиіціцца зак., -пічуся,
-піцішся [сься], -ніціцца,

-піцяцца
размагніціць зак.,-пічу, -віціш, -піціць, -піцяць

размагцічанасць [сьць] -цю
размагнічапы
размагпічвацне [пьпе] -ппі
размагнічвацца незах., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

-аюцца
размагпічваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
размажджраны разм.
размажджэрвацца разм., незак., -асцца, -аюпца

“ру, “рыш, -рыці, -раць
ца, -жуцца

размазаць зак., размажу,
зкаш, -ка, -жуць
размазванне [пьце] -ппі
размазвацца незак., -аецца,
“аюцца
размазваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
(страва)
размазня [зьня]
і; (пра чалавека) разм,
агульн., м. ДМ -ню, Т
-нёй і -пёю, ж. ДМ -ні, Т
ёй і -нёю, мн. Р -нбй

размаітасць

[айі]

[сьць]

разм., -дю

размакёць незак, -ёе, -4юць
размалаціцца разх., зак.,
размалбціцца, -цяцца
зак.,
размалаціць разх.,

размалёбціш,

-ціць, -цім, “ціце, -цяць

размалёваныі размаляваны
размалёўванне [ньне] -нні

размалёўвацца незак., -аюся, -авгшся [сься], -аецца,

-аюцца

-аю,

размалёўваць незак.,

-адш, -ае, -аюць

размалёўка -ёўцы, -ёвак
размалёўшчык -ка, -ку, -каў

размалёўшчыца -цы, -ц

размалбцца зак., размёлецца [зьме], -люцца

размалбць зак., размялю,
-ле,
[зьмя], размёлеш,
-лем, -леце, -люць
размалбчаны разм.
размалбчвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
размадбчваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
размаляваныі размалёвапы
размалявёцца разх., зак.,
-дююся, -люешся [сься],

-лібецца, -ліююцца
-люю,
зак.,
размаляваць
-люсш, -люе, -лююць

размапціравание
[пьпе] -ппі

-руся,
зак,
размарыцца
рышся [сься], -рыцца,
-рацца
зак,
разм.,
размарицца
размаруся, размдорышся
[сься], -рыцца, -рымся,
грыцсся, -рацца
размарыць разм., зак., -моб-“рыць; -марыла
разматапы
разматацца
-аюцца

-аецца,

зак.,

разматаць зак., -ю, -аеш,
-4с, -дюць
разматлашиць разм., зак.,
-лашў, -лбшыш, -лбшыць,
-лбшым, -абшыце, -лошаць і -лашу, -лашы,

-ла-

-лациць, -лашым,
шыцё, -лашёць
незак.,
размаўляць

-яю,

-Яеш, -яе, -яюць

размаіты [айі] раз.

размалачў,

размаріш бат., -цу, -пе
размарипавы

[пьці]

разманцірбўка [пьці] -ўцы

размаркіравяны
размаркіраваць зак., -рую,

“руса, -рўс, -рўюць

размарбжаны
размарбэжванне [пьпе] -нпі
размарожвацца незак., -аецца, -аюцца
размарбжваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
размарбзіцца зак., -зіцца,
-зяцца
-бжу,
зак,
размарбзіць
-бзіш, -бзіць, -бзяць

размах -ху

размахацца раз»м., зак., -4ю-

ся, -4ешся [сься], -аецца,
-дюцца
размахёць разхм., зак., -ёю,

-деш, -ае, -юць
размахвание [ньне] -ші
размёхвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
размахваць

-аю,

пезак.,

-аеш,-ае, -аюць
размахиўцца зак.,

-нўся,

[сься], -пнёцца,
-гёшся
гнёмся, -няцёся, -нўцца
размахиаўць зак., -аў, -нёш,

-нб, -нём, -няцё, -пўць
размахрицца разм., зак.

,

-рыцда, -рёцца

размахрыць раз.м., зак., -рУ,

“рыш, -рыць, грым, -рыцё,

граць

размацаванне [ньне] -нні

размацавані слец.
размацавацца зак., -уўсцца,

,

-дўюцца

,

размацаваць зак., -цўю, -цу-

еш, -цўе, -цуюць

размацбўвацца незах., -аец-

ца, -аюцца
размацбўваць незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
размачалены
размачаліцца зак., -ліцца,
-ляцца

размачаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць

размачальванне [льпо] -илі
размачальвацца гезак., -асцца, -аюцца
размачальваць хезак.,

-аю,

гаеш, -ас, -аюць
размачыцца гак., размдчыцца, -чацца
размачыць

зак,

размачу,

размочыш, -чыць,
“ыце, -чаць

размашыста прысл.

“чым,

размякчыць
680
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размашыстаець [сьць] -цю
размашысты і размашпы
размежавальпік [зьме] -ка,
-ку, -каў
размежавальны [зьме]

размежавапие [зьме] [ньце]
-дні
размежавёпы [зьме]

размежавацца [зьме] , зак.

р -ўсшся

размяжўюся,

[сься], -ўецца, -ўюцца

размежаваць [зьме] зак,
-ўе,
-ўеш,
размяжўю,
-ўюць
размён [зьме] -ну, -не
размёпены [зьме]
размённаець [зьме] [сьць]

.
-ю
размённік [зьме] [ньні]
разм., -ка, -ку, -каў

размёпны [зьме]
размёньванне [зьме] [ньне]
-яні
размёньвацца [зьме] незак.,
[сься],
-аешся
-аюся,

-аецца, -аюцца

размёньваць [зьме] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

размёр [зьме] -ру, -ры, -раў
размёрапаець [зьме] [сьць]

-цю
размёраны [зьме]

размёраць [зьме] зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

размёрванне [зьме] [ньпе]
-нні
размёрвацца [зьме] незак.,
-аецца, -аюцца і

размя-

рацца
размёрваць [зьме]
-аю,

-аеш,

-ае,

незак.,
-аюць

і

размяраць
размеркавальнік [зьме] -ка,

“ку, -каў

размеркавальны [зьме]
размеркаванне
[зьме]
[ньне] -нпі
размеркаваны [зьме]
размеркавацца [зьме] зак.,
размяркуецца,
-уемся,
-ўецеся, -ўюцца
размеркаваць [зьме] зак.,

размяркўю,
-ўюць

-ўеш,

размёрнасдць [зьме]

-цю
размёрпы[зьме]

-ўе,

[сьць

размёсці , [зьмесьці] звак.,
размяту, размяцёш, -цё,

-цём, размецяцё, размятуць; размёў, размяла,
-лб, -лі

размётачны [зьме]
размётка [зьме] -тцы [цп]
размётчык

[зьмечч]

раауётчыца

[зьмечч]

“ку, -каў

-ка,

-цы,

размёцены [зьме]
размёціць [зьме] зак.,
-ёчу,
“9Ціш, -ёціць, -бцяц
ь
рагмёчаны (зьме]

размёшаны [зьме]
размёшванпе [зьме] [ньне]
-ині
размёшвацца [зьме] незак.,
-аецца, -аюцца
размёшваць [зьме] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
размёшчаны [зьме]
разміп [зьмі] -ну, -пе
размінёнпе [зьмі] [ньне]
-нпі

размінёцца

[зьмі]

незак.,

-йешся

[сься],

-бецца, -йюцца
разміпаць [зьмі]

незак.,

-ёюся,

-ёю, -беш, -ае, -ёюць
размініравапие
[зьмі]
[ньне] -нні
размініраваны [зьмі]
размівіравацца [зьмі] зак. і
незак., -руецца, -руюцца
разміпціраваць [зьмі] зак. і
незак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць
,
размінка [зьмі] -пцы, -нак
размінуцца [зьмі] зЗак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца,
-нёмся, -няцёся, -нуцца
размітынгавацца
[зьмі]
разм., зак., -гуюся, -гуешся [сься], -гуецца, -гуюцца
размнажальнасць

-цю

[сьце]

размнажальны тэг.
размиажацца і размибжвацца незак., адпаведна -аец-

ца, -бюцца; -аецца, -аюц-

ца

размпажаць і размнбжваць
незак., адпаведна -аю,
-йеш, -4е, -йюць; -аю,

-аеш, -ае, -аюць

размнажэнне і размнбжванне [цьце]
для абодвух
-нні

размнбжыцца зак., -кыцца,
-жацца
размибжыць

зак.,

жыш, -кыць, -жаць
размбва -ве

ку,

размбвы (чуткі, пагалоскі)
-ду

размбклы
.
размбкнуць зак., -не, -нуць

размбд -лу, -ле

размолаты і размблапы
размблванпе [ньне] -ппі
размблвацца незак., -аецца,

-аюцца
размблваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

размбраныразл.
размбрвацца разл.,
-аюся,
-асшся
-аецца, -аюцца

разморваць разм.,

-аю,
незак.,
[сься],
пезак.,

ае; -ала
размбтванне [пьпе] -нні

размбтвацца незак, -аецца,

-аюцца

размбтваць

-аю,

незак.,

-аеш,-ае, -аюць

размбтка -тцы [цц]
размбтчык [чч] -ка,

-ку,

“каў
размбтчыца [чч] -цы, -ц

размбўнаець [сьць] “цю
размбўнік -ка,-ку, -каў

размоўны
размбчаны
размбчванне [ньпе] -нні
размбчвацца незак., -аецца,
-аюцца.
незак.,
гаю,
размбчваць
-аеш, -ае, -аюць
размбчка -чцы [ци]

размрбіцца [ойі] разм., зак.,
-бюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца
размывальнасць [сьць] -цю

размывальцік тэг., -ка, -ку,
-каў
размывапне [ньне] -нні
размывацца лезак., -аёецца,
гаюцца

размываць незак., -4е, -ёюць
размівіна -не, -п

размыкальнік тэг., -ка, -ку,
-каў
размыканне [ньне] -пні

размыкацца незак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -ёюцца
размыкёць

незак.,

-аю,

-ёеш, -йе, -аюць
размыеліць [сьлі] разм.,
вак., -лю, -ліш,-ліць, -ляць
разміяты
размиў -ыву, -ыве, -ываў
размыўка -ўцы
размыўны
размяцца
зак.,
-ыецца,
-“ыюцца
размыць зак., -Ые, -Ыюць

размяжбўвацне
[ньне] -ппі

[зьме]

размяжоўвацца [зьмя] пезак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
размяждўваць [зьмя] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
размякаць [зьмя] незак.
-4ю, -беш, -4е, -бюць

размяклаець [зьмя] [сьць]
-дю
'
размяклы [зьмя]
размякнуць [зьмя]
зак.,
-ну, -неш, -не, -нуць

размякчальны [зьмя]

размякчапасць
[сьць] -цю

[зьмя]

размякчаць [зьмя]

лезак.,

размякчаны [зьмя]
размякчацца [зьмя] пезак.,
-йюся,
-ешся
[сься],
“аецца, -фюцца

-бію, -4еш, -ае, -аюць
размякчыцца [зьмя]
зак.,
-чўся,
-чышся
[сься],
-чыцца, -чымся, -чыцёся,
“чацца
размякчыць [зьмя]
захк.,
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размякчэнне

чым,

-чў, чыш, -чыць,

-чыцё, -чаць
размякчэнне [зьмя] [цьпе]
-пні

размяпіць [зьмя] (грошы)
зак., размяню, размёніш,

-піць, -нім, -піце, -пяць

размянйны [зьмя]

размянйцца [зьмя] зак,
[сься],
-яешся
-Яюся,
-Яецца, -яюцца

размяняць [зьмя] (грошы;
абмяняць) зак., -яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць

незак.,

размярацца [зьмя]

-Яецца, -бюцца,
размёрвацца

размяраць [зьмя]

разпавагавы
разпавіднасць [сьць] -цю,
-цей
разпавідны
разпавокасць [сьць] -цю
разнавбкі
разнадзіцца
разм.,
зак.,
-джуся, -дзішся
[сься],
разпадзіць разм., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

разнадбмиыя бат., наз.
разнадўмнасць [сьць] -цю

размёсціш,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць
[ньне]
незак.,

разназначны

разиайтбўліваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

(сьць]
разнакблернасць
-дю, часцей рознакалярёвасць
разнакблерны часцей рознакалярбвы

разналёсее [сьсе] -ссі
разналісты
разнамаснасць [сьць] -цю
разнамёсны
разнамёрны:
разнамоўе -ўі [ўйі]
разнамбўны
разпамыенасць [сьць] уст.,

-цю
разнамесныуст.
разнапланавасць [сьць] -цю
разпаплёнавы
разнапблы

разнарадка [тк] -дды [цц],

-пўцца

цё, -нўць

разцастаіць [айі] кніжн.
невак., -ёю, -біш, -аіць,

размятаць [зьмя] незак,
-ёю, -аеш, -ае, -ёюць
размяты [зьмя]
размяўкацца [зьмя] разж.,
зак., “аецца, -аюцца
размяцца [зьмя] зак., разамаўся, -нбшся [сься],
-нбцца, -пёмся,

-няцёся,

размяць [зьмя] зак., разампў, -пёш, -пё, -нём, -няразмячацца [зьмя] незак.,
-ёецца, -4юцца
размячаць [зьмя] незак.
-бю, -Зеш, -ае, -аюць
размяшаны [зьмя]
размлшёцца [зьмя] зак.,
-бецца, -дюцца
размяшаць [зьмя] зак., -аю,
-аеш, -ае, -ёюць
размяшчацца [зьмя] незак.,
[сься],
-дюся, -йешся
“ецца, гёюцца
размяшчаць [зьмя]

незак.,

-4ю, -ёеш, -46, -аюць
размяшчэнне [зьмя] [пьпе]
-пні

разнаспбравыя бат., наз,

-ёяць
разнастайна прысл,
разнастайнасць [сьць] -цю
разпастайны
разнастдпны

разпаецежапы [сьце] паэт.
разнёсцежыць [сьце] паэт.,
гак., -жу, -Жжыш, -жыць,
экаць
разнатбиннасць [сьць] -цю

разнатопны

разнатраўе -ўі [ўві]

разпатраўпны

разначынед
-нцаў
разначынны

сца,

разиерваванаець
[сьць] -цю

[зьне]

разнерваваны [зьпе]
разпервавацца [зьпе] зак.,
разпервуюся,
-ўсшся
[сься], зўецца, -ўюцца

разнёсены[зьпе]

[зьцесьці]

зак.,

разнясў, -сёш, -сё, -сём,
разпесяцё,разняеўць; раз-

пёс, разпбсла, -лі [сьлі]
разнёсціся [зьпесьці] зак.,

разнясёцца, -еўцца; разнёсся [сься], разнёслася,

-ліся [сьлі]
разнізаны [зьні]
разнізацца [зьні] зак., разніжацца, зкуцца
разнізаць зак,
разніжу,

разніжаш, -жа, -кам, -жа-

разнаквёцце [цьце] -цці

-дак
разпарбднаець [сьць] -цю
разнародны
разнасіцца зак., разносіцца,
-сяцца
разнасіць гак, разнашў,
разнбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
разнасбл уст. кул. -лу, разнасбртны
разнаспбравы бат.

-4ецца, -дюцца

разнашбрсны
разнайкасты

разиёсці

“дзіцца, -дзядца

зак.
разпайтбвіць хжар.,
-бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць
разпайтоўлены

[зьмясьці]
размясціцца
зак., размяшчўся, размёсцішся [зьмесьцісься], -ціцца, -цімея, -ціцеся, -цяцца
размяеціць [зьмясьці]зак.,

размятацца [зьмя]

разнаббішы

незак.

зак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
размяркоўваць [зьмя] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
размясіцца [зьмя] разм.
зак., размёсіцца, -сяцца
размясіць [зьмя] зак., размяш, размёсіш, “сіць,
гсім, -сіце, -сяць

-нні

разнашэрснасць [сьць] -цю

разнадўмны

[ньне] -нні
размяркбўвацца [зьмя] не-

размятанне [зьмя]

разнабой -бю, -бі [ойі]

часцей

-ёю, -ёеш,-ае, -аюць, часцей размёрваць
[зьмя]
размяркбўванне

размяшчуў,

разнюхапы

це, -жуць

“аецца, -аюцца
разнізваць [зьпі] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
разнік зьні] -ка, -кў, -коў
[ньне]
разнімённе [зьні]
-ипі
разпімацца [зьні] незак,
-бецца, -дюцца
разнімаць

незак.,

[зьні]

-бюо, -деш, -ёе, -ёюць

разпітавёны [зьні]
разнітавацца [зьпі] зак.,
разнітўецца, -ўюцца
разпітаваць [зьні] зак., раз-

пітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

разнітоўвацца [зьні] незак.,
“аецца, -аюцца
разнітбўваць [зьні] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
разніца [зьні] разм. -цы,
“д

разнбе-су, -се, -саў

разнбсіцца незак.,

-сіцца,

-сяцца
разнбсіць незак, разнбшу,
разнбсіш, -сіць, -сяць
разибска -нбсцы
разнбены
разнбечык [шч] -ка, -ку,
-каў
разпдсчыца [шч] -цы, -ц

разибтаны
разношванпе [ньне] -нні
разнбшвацца незак., -аецца,
гаюцца
-аю,
разнбшваць незак.,
-аеш,-ае, -аюць
разны і разьблёпы, разьбяны
разняцца зак., -ыюся, -мешся [сься], -лецца, -яюцца
разпібпіцца [зьцю] разм»,
неадабр.з Зак.,

-пцу,

незак,

разнізвацца [зьні]

-пбпюся,

-пбпішся [сься], -нюпіцца, -нюняцца
разлібханы [зьню] разм.

разрыхляльцы
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разшюхаць

разшдхаць

[(зьпю]

разм,

зак., -аю, -асш, -ас, -аюць

разшбхвацца [зьню] раз»,
незак., -асцца, -аюцца
разнюхваць [зьцю] разм.,
незак., -аю, -асш, -ае,

“аюць

разня [зьпя] -пі
разнявбленне [зьня] [пьне]
-пні
разпявблены [зьня]
[зьня] зак.,
разнявбліцца
[сься],
-лішся
люся,
зліцца, -ляцца

зак.,
разнявбліць [зьня]
-лю, -ліш, -ліць, -ляць
[зьня]
разнявбльванине
[ньпе] -пні
разнявбльвацца [зьпя]

не-

зак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
разнявольваць [зьня] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
разнягбджвацца
[зьпя]
разм., незак., -аецца; -алася
разнягбдзіцца [зьня] разм.,
Зак., -дзіцца; -дзілася

разияты [зьня]
разпяцца [зьня] зак., разпімецца, -мудца; разняўся, разнялёся, -лбся, -ліся
разняць [зьня] зак., разпімў, разнімеш, -ме, -мем,
“меце, -муць; разняў, разняла, -ло, -лі
разняшчаены [зьня] раза,
разбкразм., разка [ск], -ку,
-кбў і разік
разбра -ры, -р
разбрка -рцы, -рак
разбрына разм., -не, -н
разбрысты

разрабаейны
разрабаваць згак., разрабўю,
-уеш, -ўе, -ўюць
разрабіцца зак., разрббіцца,
“бяцца

разрабіць

гак.

разрабліс,

разрббіш, біць, “бім, -біце, -бяць

разраблённе [ньпе] -нпі і
разрбблівание
разрабляцца незак., -Яецца,
раараваа і разрбблівацца
азрабляць
пезак.,
-яю,
Реш, -Яе, -Яюць і разрббліваць
разрагатёцца разм., зак.,
разрагачўся, разрагочашся [сься], -чацца, -амся,

-“чацеся, -чуцца

разрад “ду, -дзе, -даў

разраджапны
разраджёцца кезак., -бецца,
“аюцца
разраджаць
незак., -аю,
“аеш, -ёе, юць

разраджбние [цьпе]
-нві
разрадзіцца
зак.,
(пра
зброю, глектрычнас
ць) і

“дзяцца;

перан., -дзіцца,

(радзіць) разм., разраджўся, разродзішея [сься],
-дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,

“дзяцца

разрадзіць зак., -дкў, -дзіш,
-дзіць, -дзім, -дзіцё, -дзяць
[тк]

разрадка

-дцы

[цп],

-дак
разрадпаець [сьць] -цю
разраднік -ка, -ку, -каў
разрадпіца -цы, -ц

разрадны
разразальны
-ку,
разразальшчык -ка,
-каў
разразёльшчыца -цы, Д.
разразанне [ньце] -нпі
,
разрэзваццше
разразацца незак. -аецца,
-ёюцца і разрэзвацца,
разразаць незак., -4ю, -деш,
-ёе, -аюць і разрэзваць
,
разразн
разраёпіцца абл., зак., -ніцца, -пяцца
разрастанне [ньце] -нні
разрастацца незак., -аецца,
-аюцца

разрасціся

[сьці]

зак,

-сцёцца, -етуцца; фразрёс-

ся [сься], разраслёся, -лб-

ся, -ліся Ісьлі]
разраўнаваны
разраўнавацца зак., разраў-

яўецца, -ўюцца

разраўнавёць зак., разраўиўю, -ўсш, -ўе, “ўюць
разраўнбўванне [ньне] -ппі
разраўнбўвацца гезак., -ваецца, -аюцца
разраўпбўваць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
разраўняпы
разраўняцца зак.,
“яюцца

-ясцца,

разраўняць зак., -яю, -Ясш,
-яЯе, -Яюць
разраўціея разм., зак., разравуўся, -вбшся [сься],
-вбцца, -вёмся, -“вяцёся,
-вуцца; разрбўся, разраўлася, -лося, -ліся

разрахаванпе [пьпе] разм.,
“нпі, часцей разлічвапне

разрахаваны разх.,
разлічаны

часцей

разрахавацца разх., зак.,
разрахўюся,
“ўешся

[сься],

-Ўўецца,

-ўюцца,

часцей разлічыцца
разрахаваць разм., зак., разрахўю, “ўеш, :Ўе, -ўюць,
часцей разлічыць
разрахбўвацца разх., негак.,
“аюся,
-асшся
[сься],
-аецца,

“аюцца,

часцей

разлічвацца
разрахбўваць разх., пезак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей разлічваць

разрахўнак

разм.,

-нку,

“нкаў, часцей разлік

разрбблепасць [сьць] -цю
разрбблепы
разрёблівапне [ньне] -ппі і
разраблённе

разрёблівацца негак., -аецца, -аюцца і разрабляцца

разрббліваць

-аю,

лезак.,

-гаеш, -ае, -аюць і разрабаЯць

разрознена [зьне] прысл.

разрбзиенаець [зьне] [сьць]
-цю
разрбзнены [зьпе]разрбзнівацца [зьні] незак.,
“аецца, -аюцца
разрбзніваць [зьні] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
разрбзліцца [зьні]
-піцца, -няцца

разрбзніць [зьні] зак., -ню,
-піш, -ніць, -няць

разрбхкацца зак.,
-аюцца
разруб -ба
разрўмзацца

-аецца,

разл.,

зак.,

-аюся,
-аешся
-аецца, -аюцца
разрумянены

[сься],

разрумяніцца зак.,

-нюся,

-нішся
“няцца

[сься],

-ніцца,

разрумяніць зак., -ню, -ніш,
-ніць, -няць
разрумяньвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

разрумяньваць кезак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
разруха -ўсе і рбзрух
разрыванне [пьне] -нпі
разрывацца незак., -аюся,

-аешея

-аюцца

[сься],

-4сцца,

разрываць незак., -аю, -деш,
-ае, -Яюць
разрыдацца зак.,
-аюся,
-аешся
[сься], -аецца,

-аюцца
разрыеаваны
разрысаваць зак.,

разрысую, -ўеп, -уе, “ўюць
разрыебўвацца незак., -аецца, -аюцца
разрыебўваць незак, “аю,
“аепі, -ае, -зюць
разрысбўка -ўцы
разрыты
разрыў “ву, “ыве, -иваў
разрыўка -ыўцы, -мвак
разрыўныя
разрыхлённе [пьпе] -ші
разрыхлены
разрыхліцца зак., -ліцца,
“пяцца

разрыхліць вак., -ліб, -ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць

разрыхляльнік
-каў
разрыхляльны

-ка,

-ку,

раз'ярыцца
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разрыхляцца

анна

разрыхлйцца пезак., -яецца,

гяюцца

разрыхайць незак,

-яю,

-яеш, -Яе, -Яюць
разрыць зак., -ыю, -меш,
-ые, -ыюць

разрэдагапасць [сьць] -цю

разрэджаны
разрэджвальнік

ху,

-ка,

-каў

разрэдзванце [ньпе] -ші
разрэджвацца незак., -аецца, аюцца
разрэджваць пезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
разрэдзіцца зах., -дзіцца,
“дзяцца

разрэдзіць зак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць

разрэз -зу, -зе, -заў
разрэзаны
разрэзацца зак., разрэжацца, -куцца

разрэжу,
разрэзаць зак,
зкаш, -жа, -жуць
-нні,

разрэзванне [ньце]
часцей разразанне

разрэзвацца незак., -аецца,
-аюпца, часцей разразац-

ца
-аю,
незак.,
разрэзваць
-аеш, -ае, -аюць, часцей

разразаць
разрэкламаваны
разрэкламаваць зак., раз-ўе,
-ўеш,
рэкламую,
-ўюць
разувённе [цьце] -вні
разувацца незак, -бюся,
[сься], -аецца,
ешся
-аюцца

разуваць незак., -ёю, -ёеш,
-8е, -йюць

разумённе [ньне] -нні

разумёцца лпезак.,
-ёюцца

-ёецца,

разумёць незак., -ёю, -сеш,
-ёе, -ёюць

разўмна прысл.

разўмпасць [сьць] -цю

разумней прысл.
разумниёйшы
разумпёць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -ёюць
разўмнік -ка, -ку, -каў
разумніца -ды, -ц
разумнічанне [пьпе] разжх.,
-нні
разўмцпічаць разм.,

незак,

гаю, -аеш, -ае, “аюць
разўмны
разумова прысл.
разумсвасць [сьць] -цю
разумбвы
разупэўпение [пьне] -ті
разупэўнсны
разупэўніванне [ньпе] -нпі
разупэўпівацца гезак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,

гаюцца

разунэўніваць гезак.,

-асш, -ае, аюць

,
-аю,

разупэўніцца

зак.,

-пюся,

-пішся
[сься], -ніцца,
ляцца
разупёўпіць зак., -цю, -піш,

-піць, “пяць

разуты
разуха -ўсе

разухабіста раз.м., прысл.
разухабіетасць [сьць] разл.,
-цю

разухабісты разм.
разуцца зак., -ўюся, -ўсшся

[сься], -ўецца, -ўюцца

разуць гак., -ўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць
разуючаны
разуючванце [цьце] -нні

разучгацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,
-аюцца
разуючваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, аюць
разуючыцца
зак.,
-чуся,
[сься], -чыцца,
“чышся
“чацца.
разуючыць зак., -чу, -чыш,

“чыць, -чаць

разцбвы [сц]

разыграцы
разыграцца
зак.,
-йюся,
[сься], -аецца,
-ёсшея
-аюцца
разыграць зак., -ёю, -аёеш,
-бе, -бюць
разыгрыванне [ньне] -пні
разыгрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

разыгрываць

кезак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

разылгёцца разм., зак., раразылжэшся
ЗЫЛЕўСЯ,
[сься], -кЭцца, -жомся,
-жацёся, разылеўцца, часцей разалгёцца
разіинкавы

разынкі -пак, адз. разышка,
ацы.

разысціся [сьці] зак., разыдўся,
разыдзешся
[сься], -дзецца, -дземся,
-дзецеся, -дуцца; разышоўся, разышлася, -лёся,

-ліся

разыход -ду, -дзе
разыхбджанце [ньне] -ші,
-пНяў
разыходзіцца зак., -джуся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзяцца і раехбдзіцца

разьба -б6
разьбамёр -ра, -ры, -раў
разьбарэЭз -за, -зе, -заў
разьбаўшчык тэг, -ка, -ку,
-кбў
разьбаўшчыца -ды, -ц

разьбярства -во
разьбйрыць разхм.,

незак.,

“ру, -рыш, -рыць, -раць

раз'юшана [зы] прысл.

раз'бшанасць [3ью] [сьць]
-цю
раз'юбшацы [зью]

[(ньпе]

раз'іошваше [зью]
-нні

раз'юшвацца

кезак.,

[3ью]

-асшся

[сься],

раз'юшваць [зью]

незак,

-аюся,

-аецца, -аюцца

-аю, -аеш, -ас, “аюць
зак.,
[зыо]
раз'іошыцца
-шуся, -шышся [сься],
-шыцца, -шацца
раз'і9ошыць [3ью] зак., -шу,
-шыш, -цыць, -шаць

разява разм., агульн., м. Д
-яву, Т -явам, М -яве, ж.
ДМ-яве, Т -явай і -яваю,
мн. Р -яў
разявака разм., агульн., м.

ДМ -ёку, Т -ёкам, ж. ДМ
. “бцы, Т -йкай і -ёкаю, мн.
Р -дк
разявацтва разм., -ве
разявіўшы

разявіцца разм., зак. раразявішся
зяўлюся,

[сься], -віцца, -вяцца
разявіць рагх., зак., разяў-

лю, разявіш, -віць, -вяць
[пьпе]
раз'ядйнне [зья]

“пні
раз'ядацца [зья] разм., незак., -дюся, -бешся [сься],
-бецца, -аюцца

раз'ядёць [зья] незак., -ёе,

-аюць

раз'яднальнік [зья]
-ка, -ку, -каў
раз'яднёльны [зья]

тэх.,

раз'ядніпа [зья] прысл.
раз'ядпанасць [зья] [сьць]
-цю
[ньне]
раз'ядпёцпе [зья]
-иці

раз'яднйпы [зья]

зак.
[зья]
раз'яднацца
[сься],
-бешся
аюся,
-4ецца, -ёюцца.
раз'яднёць [зья] зак., -ёю,
-4еш, -йс, -4юць
раз'яднбўвапне [зья] [ньпе]
-нпі
раз'яднбўвацца [зья] незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
раз'яднбўваць [зья] кезак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць

[зьяяіджа-

раз'язджапне

цьне] -нпі
раз'язджацца [зьяждж] незак., -4юся, -аешся [сься],
-4ецца, -йюцца

разьблёцы часцей разныя
разьббвы
разьбйцы часцей разы

раз'язджаць [звяждж], не-

разьбярлы
разьбярскі

разярйяцца

разьбяр -ра, -ру, -поў

зак., -4ю, -аеш, -ас, -аюць

раз'язны[зья]
раз'яраны [зья]
і

раз'ярЭць

рамбічцы
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раз'ярыць
ц
ыны
[зья] зак., адпаведна -рУся, -рышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцёся, -раёцца; -9ю, -Зеш, “бе, -бюць
раз'ярыць зья] зак, -рЎ,
“рыш, -ріць, грым, -рыцё,
“раць:
раз'яснёць ([зьясьне] гак.,
,
-6е; -ёла
[зьясьні]
раз'яенівацца
незак., -асцца; -алася
раз'ясніцца [зьясьні] зак.,
“ніцца; -пілася
раз'яснйцца [зьясьня] незак., -Яецца; -Ялася
раз!'ятраны [зья]:
раз!'ятрыванне [зья] -нні

раз'ятрывацца [зья] незак.,

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
раз'ятрыцца [зья] зак., -руся, рышся [сься], -рыц-

ца, -рацца

раз'ятрыць [зья] зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
раз'яўкацца [зья] разм,
зак., -аецца, -аюцца
разйўлепы
разяўлйцца разм, незак,
-яюся,
-яешся
[сься],
“яецца, -яюцца
разяўляць разм.,
незак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць

раісты [айі]
раіцца [айі] незак., раюся,
раішся [сься], раіцца,

раяцца

раіцца [айі] незак., раіцца,
раяцца
раіць [айі] невак., раю,
раіш, раіць, раяць
раіць [айі] незак., раю, раіш, раіць, раім, раіцё, раЯць
рай раю, раі [айі]

райана (раённы аддзёл нарбднай асвёты) м., неска.

райваенкамат (раённы, ва-

ённы камісарыят)
-ёта,
-ёце, -ётаў
райвыкапкбм (раённы выканёўчы каміт5т) -ма,
“ме, -маў.

райвыкапкбмаўскі разм.
райграе бат., -су, -се
райза (раённы аддзёл

рыттбвак) м., неска,

райздраўаддзёл

на-

[дзьдзе]

(раённы аддзёд азбвы
здарбўя) -ла, -ле, -лаў

райковы
райкбм (раённы
-ма, -ме, -маў

камітёт)

райкбмавец разм. -маўца,
“маўцу, -маўцаў
райкохаўскі разм.
райнікі райніца адпаведна
“ка, -ку, -кёў: “цы, -ц
райпрамкамбінёт (раё
нны,
прамыслбвы
камбінат)
гёта, -ёце, -ётаў

райсаббе (раённы, а
ддзёл са-

цыяльнага габеспячёння)
“са, -се
райсавёт, (раённы савёт)

-бта, -ёце, -ётаў
райскі
райфа (раённы фінёнсавы
аддзёл) м., нескл.

райцэнтр (раённы
“ра, -ры, -раў

цэнтр)

рак рака, раку, ракаў; (твароба) рака, рёку
Ракастр., Рака, Раку

рака царк., рацы
рака рацэ, мн. рэкі, рэк

ракавіна -пе, -н

ракавіцка -пцы, -нак
ракавінкавы

ракавінкавыя наз.
ракавінны
ракавісты

ракавы
ракада ваен., -дзе

ракадны
ракайль арзіт., ж., нескл.

ракакб н., нескл.

ракам разм., прысл. і ракачбм
ракамббль бат., карт., -лю,
“лі
ракападббны

ракападббныя наз.
ракатанне [ньне] -пні
ракатаць незак., ракачу,
ракбчаш, -ча, -чам, -чаце,

-чуць
ракатлівы
ракаўстойлівы

ракачбм разм., прысл., чае-

дей ракам
ракель палігр., -ля, -лі, -ляў
ракельны
ракёта -ёце, ракетабудаванне
[ньне]
“нні
ракетабудаўнік -ка,
-ку,

-коў
ракетавбз разм., -за, -зе,
“зваў
ракетадрбм “ма,-ме, -маў

ракетанбсец -нбсца, -ибсцы, -нбсцаў
ракетанбены
ракёта-нбсьбіт [зьбі] ракёты-нбсьбіта, ракёбце-нёсьбіце, ракбт-пбсьбітаў
ракстападббны
ракёта- перахватчык:
[чч]
ракёты-перахватчыка, ракбце-перахватчыку,
ракбт-перахватчыкаў
ракетаплан -на, -пе, -паў
ракётка -тцы [пц]; -так

ракётнпіца -цы, -ц
ракётны
ракётчык [чч] -ка, -ку, -каў
ракіравёаны
ракіравацца

зак. і незак.,

ракіруюся, -ўешся [сься],

“ўецца, “ўюцца

ракіравацьзак. і незак., ракірую, “ўеш, -ўе, ўюць

ракірбўка “бўцы, -бвак

ракіта -іце, -іт
ракітавы
ракітнік -ку
ракіціша -не

ракія зі (1й1]

ракліет тэкст.

-ста,

-сце

сьце], -стаў

ракля тэкст., -лі
ракуре клізн., -су, -се, -саў
ракурспы
ракўшачнік г ракўшнік для
абодвух -ку
ракўшачны

ракўшка -шцы, -шак

ракфёр-ру, -ры

рала рале, рал
ралаваты
ралі спарт., н., нескл.
раліна абл., -не

раліст

слпарт.,

-ста,

-еце

сьце], -стаў

ралісты
ралля[льля] раллі
ральгёнг тэх., -га, -гу, -гаў
рама раме, рам
рамавы часцей рамны
рамазаён -на, -не
рамён -на, -не, -паў
раманізаваны
раманізавёцца зак. і незак.,
“зўецца, -зўюцца
раманізаваць зак. і незак.,

раманізую,

-ўеш,

-ўе,

“ўюць

раманізацыя -ыі [ыйі]
раманізм -му, -ме
раманіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
раманістка -тцы [с7ц], -так
раманістыка -ыцы
раманічны
раманны
рамане -са, -се, -саў

раманеавы
раманскі
рамантавённе [ньне] -нпі
рамантаваны
рамаптавацца нкнезак.,
мантўецца, -ўюцца

ра-

рамантаваць незак., рамантую, -ўеш, -ўе, -ўюць
рамантызаваны
рамантызавёцца незак., рамаптызўецца, -ўюцдца
рамаптызаваць зак. і незак.,

рамантызўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць
рамантызацыя -ыі [ыйі]
рамантызм -му, -ме
рамёптык -ка, -ку, -каў
рамантыка -ыцы
рамантычпа прысл.
рамантычнасць (сьць] -цю
рамантычны

рамётуе разм., -су, -се
раматуспы разм.
рамачцпік -ка, -ку, -каў

рамачны
рамбаідальны [айі] спец.

рам ваэдрычаы спец.

рамбічныспец.

расказваць
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рамбоід

ААА

рамббід [ойі] мат., -да, -дзе,
-даў

рамбдідны Гойі]

рамбдэдр мат., зра, -ры, -раў

рамёншы
рамёньчык -ка, -ку, -каў
рамёньчыкавы
рамёсцік

-каў

[сьці]

-ка,

-ку,

ранжір -ру, -ры
ранімасць [сьць] -цю
рапімы
раніца -цы, -ц

раніцай і рапіцбй прысл.
раніць зак. і незак., раёню,

рёпіш, рапіць, раняць
рацічка -чды [цп], -чак
рапішні

рамёсніца. [сьпі] -ды, -ц
рамёспіцкі [сьні]
рамёспіцтва [сьні] -ве

ранішнік -ка, -ку, -каў

рамёсны

ранні [ньні]

рамёснічаць [сьш] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
рамі бат., н., неска.

рамізкарт., спарт., -зу, -зе,
-заў
рамізіцца карт., незак., раміжуся, рамізішся [сься],
“зіцца, -зяцца
рамізіць незак. раміжу, рамізіш, -зіць, “зяць
рамізнік [зьні] -ка, -ку, -каў

рамізніцкі [зьні]
рамізніцтва [зьні] рёміна разм., -не, д"
рамка рамцы, рамак
рёмны і рамавы
рамби і рамбнак адпаведна
-ну, -не; -пку, -нкаў
рамдикавы і рамбнны
рамбнт “нту, -нце [ньце]

рамбнтна-механічны
рамбптнік -ка, -ку, -каў
рамбнтны
рамбўка абл., -бўцы, -бвак
рёмпа -пе, -п і -паў
раме карт., -су, -се
рамштэке -са, -се, -саў

рамшчык-ка, -ку, -каў
рамянёц-нца, -пцы, -нцоў
рамяствб -вё, жн, рамёствы,
-ваў
раёна ране, ран
рапа прысл.
ранавата прысл.
ранавы
рапак рёнку, ранкаў
ранг рангу, рангаў
рангавы
рангаліт гім, Ату, -іце
рангалітавы
рангбўт -ўта, -ўце, -ўтаў
рапгбўтны
Рапеўн г., Рангўпа, Рангўпе
рангўнскі
рапдб н., нескл.
рапдэву разл, н., неска.
рандзляк абл., -лька, -льку,
-лькаў

ранёй прысл.

ранёйшае каз.
рапёйшиы
рапёнпе ([пьпе] -нпі, -пняў
рапепы
рапепька прысл.
рапёт -бту, -бце, -бтаў
ранётка ІТЦЫ [цц], “так,

ранец раёпца, рапцы, ран-

цаў

рёпка -нцы, -пак

рапкам прысл.
рапкі абл., -каў,
ранне [пьпе] рёшпі
ранцяспёласць
[сьць] -цю

[ньнясьпе]

раппяспёлы іпьнясьпе]

рапт ранта, рёнце [ньце],
раёнтаў
рантавы

рёпцавы
раццьё [ньць] м., нескл.
ранча н., нескл.
рань рапню [ньню]
рапібсенька разм., прысл.
рашбтка разм., прыса,
раняць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць

рапа спец, рапб
рапак-ка, -ку, -кбў
рапаравённе [пьне] разм.,
-нні
рапаравёны разм.

рапаравацца разм., незак.

рапарўецца, -ўюцца

рапараваць разхм., незак,

рапарўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

рапарацыя разж., “ыі [ыйі]
рапарт -рта, -рце, -ртаў
рапартавацца уст., незак,

-тўецца, -тўюцца

рапартаваць

вак.

і

незак.,

рапартўю, “ўеш, -ўе, “ўюць

рапарцпічка -чцы [цц], -чак

рап'ём абл., прысл.
рапіра -ры, -р
рапірист -ста, -сце [сьце],
-стаў

рапіристка -тцы (с'ц], -так
рапныспец.
рапе бат., рапсу, рапсе
рёпеавы
рапеадычны

рапебд -да, -дзе, -даў

рапебдыя -ыі [ыйі], -ый
раптам прысл,
раптбўца прысл.

раптоўнасць [сьць] -дю

раптбўны
рапўха -ўсе, -ўх
рапушка -шцы, -шак

рарытэт -бта, -бце, -зтаў
рарытэтны

раса расе, рас
раса расё, мн. росы, рос
расавы
расада “дзе

раеадапаейдачиы
расадасаджалка -лцы, -лак

расадпік -ка, -ку, -каў
расады

расазнаўства -ве
расамаха -масе, -мах
расамахавы
расахаты
расізм -му, -ме
Расійская Савёцкая ФедэСацыялістычратиўная
пад Рэспўбліка Расійскай
Федэратыўнай

Савбцкай

Сацыялістычпай Рэспубліцы
расійскі
расіна -не, -п
расінка -пцы, -пак
-сце

расіст. -ста,
-стаў
расісты.
расісцкі

[сьце],

расіцца незак., рапіўся, рб-

сішся [сься], рбсіцца, рб-

сімся, рбсіцеся, росяцца
расіць разм., незак., раш,
рбсіш, росіць, рбсім, рбсіце, рдсяць
расічка бат., чцы [цц], -чак
Расія Расіі [ій1]
расіяне уст., -н

расіянін уст., -па, -не, мн.
расіяпе, -н
расійцка уст., -ицы, -нак
раска рёсцы
раскабалепы

раскабаліцца зак., -люся,
[сься], -ліцца,
“лішся
-лімся, -ліцёся, “ляцца
раскабаліць зак., “лі, -ліш,

“ліць, -лім, -ліцё, -ляць
раскабалйцца незак., -Яюся,
[сься], -яецца,
-Яешся

-яюцца
раскабаляць незак.,
-яеш, -Яе, -Яюць

-ЯЮ,

раскаванаець [сьць] -

раскаваныі раскбваны,раекўты,
раскавацца зак., раскуюся,
згубшся

[сься],

гуёцца,

“уёмся,

гуяцёся,

-уюцца

і раскўцца

раскаваць
зубш,

7У6,

зак.,
-уём,

раскую,
-уяцё,

зуюць і раскўць
раскавёлены разм.
раскавёльваць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

раскавыя бат., наз.

раскавяліцьрагм.,зак., расраскавёліш,
кавялю,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
раскадзіраваны спец.
раскадзіраваць зак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
расказ -зу, -зе, -заў
,
расказаны
расказаць зак, раскажу,
раскажаш, -жа, -жам,
зкаце, -куць
расказвапне [пьпе] -пні
расказвацца мезак., -аецца,
-аюцца
расказваць незак., -аю, -аеш,
-ас, аюць

раекатурхвацца
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расказчык

МАД”
расказчык

[шч]

-ка, -ку,

-каў

расказчыца [шч] -цы, -ц

раскайвацца незак., -аюся,

гасшся

[сься],

-аецца,

“аюцца.
раекалаціць зак., раскалараскалбціш, -ціЦЬ,
чў,
-цім, -ціце, -ДЯяцЦь

раскалашмёціць разм., зак,

-йчу, -аціш, -ёціць, -ацяць
раекалашмачаны

раскалмаціцца зак., раскалраскадмацішоя
маёчуся,

[сься], -ціцца, -цяцца
раскалмаціць зак., раскалмёчу, раскалмёціш, -ціць,
-ЦяцЬ
раскалмачаны
раскалмачвацца хнезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
раскадмаёчваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
раекалбцца
зак.,

-люся,
раскблешся [сься], -лецда, -лемся, -лецеся, -люцца
раскалабць зак., -лю, раскблеш, -ле, -дем, -леце,
-люць
раекалбчаны
раскалбчваць лезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
раскатупёны
раекалупаць зак., -ёю, -аеш,
-ёе, -аюць
раскалупвацца і раскалўплівацца незак., для абодвух -аецца, -аюцца

раскалўпваць і раскалўпліваць незак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскалыханы
раскалыхёцца зак., раскалыпіўся, раскалишашся
[сься], -шацца, -шамся,
-шацеся, -цшуцца
раскалыхёць зак., раскалышуў, раскалышаш, -ша,
-шам, -шаце, -шуць
раскалыхванне [пьпе] -нпі
раскалыхвацца незак., -аюся, -аешся [сься], “аецца,

-аюцца

раскадыхваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раекамандзіраваць
(цьдзі]
спец. зак., -рўю, -руеш,

“рўе, -рўюць

раскамандзірбвачны [льдзі]
спец.
раекамандзірбўвацца
[ньдзі]

незак.

-аецца,

-аюцца
раскамапдзірбўваць [пьдзі]
незак. -аю, -асш, -ае,
-аюць
раекамапдзірбўка

“ўцы

раскамёчацы

[чьдзі]

раскамёчвацца незак., -асцца, -аюцца
раскамёчваць незак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць
раекамалсктаванце [ньне]
ші
раскамплектавапы
зак.,
раекамплектавёць
-тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць
раскамплектбўвацца незак.,
-асцца, -аюцца
раскамплектоўваць незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскамячицца зак.,
мёчыцца, “чацца

раска-

раскамячыць захк., раскамячў, раскамёчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць

-ціц-

зак.,

раеканапаціцца

,

ца, -цяцца

расканапёціць зак. -йёчу,
-ёціш, -ёціць, -ёцяць
расканапачаны
[пьпе]
расканапачванне
-ані
расканапачвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
раеканапачваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
расканваіраваць [айі] зак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
расканвертаваць зак., -тўю,
-тўеш, -тўе, -тўюць
расканвертоўваць
незак.,
-аю, -асш, -ае, “аюць
раскансервавёны
раскансерваваць зак.,

рас-

кансервўю,
“уеш,
-Уе,
-ўюць
расканеервацыя -ыі [ыйі]
расканспіраваць

[нсьці]

зак., -рўю, -руеш, -рўе,

-рўюць
расканспірбўваць
[нсьпі]
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
раскапаны і раскбпаны
раскапаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -аюць
раскапризіцца

разм., зак.,

жуся, -ызішся
“ызіцца, -изяцца

[сься],

раскапўсціцца [сьці] разм.,

зак.,

-ўшчуся, “ўсцітся

[сься], -ўсціцца, -ўсцяцца

раскарака разм., агульн.,
м. ДМ -ёку, Т гёкам, ж.
ДМ -ёцы, Т -акай і -ёкаю,
мн. Р -ак і раскірЭка

раскарачаны разм, і раскірэчаны

раскарйчвацца разх., незак.,

“аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца і раскірэчвацца

раскарачваць разм., незак.,
“аю, -асш, -ае, -аюць і
раскірэчваць
раекарачыцца разм., зак.,
“чуся,
-чышся
[сься],
“чыцца, -чацца і раскірэчыцца

раскарачыць разл, зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць і раскірэчыць
раскаркаваны
раекаркавацца зак., -кўецца, “куюцца

раскаркаваць

зак.,

-кўю,

-кўеш, -кўе, -кўюць
раскаркацца разм., зак.
-аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца

раскарміцца зак.,

“маюся,

раскормішся [сься], -міц-

ца, -мімся, -міцеся, -мяцца
раекарміць зак., раскармлю,
раскбрміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць
раекараёпы разм. і раскбрпаны
раекарпёць разм., зак., -аю,
-беш, -ёе, -ёюць і раскбрпаць
раскарчаваны

ё раскарчб-

раскар чаваць

зак, ,раскар-

ваны

чую, -ўеш, -ўе, -ўюць

расекарчбўвапне [ньне] -нні
раскарчбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
раскарчбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
раекарчбўка -ўды
раскасіраваны уст.
раскасіраваць

уст.,

зак.,

раскасірую, -уеш,
-ўе,
-уюць
раскасіць зак., раскашу,
раскбсіш, -сіць, -сім, -сіца, -сяць
раскасмёаціцца разх., зак.,
-ёчуся, -ёцішся
[сься],
-ёціцца, -ёцяцца

раскаемаціць разх., зак,
-ачу, “ёціш, -аціць, -Ацяць
раекаемачаны разх.
раскасмачвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
раскасмачваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
раскат -ёту, -ёце, -йтаў
раскатацца разх., зак., -4юся, -4ешся [сься], -ёецца,юцца

раскатаць зак., -дю, -аеш,
-йе, -йюць
раскатвацца разм.,

-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца

пнезак.,

[сься],

раекатваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
раскатурханы раз.

раскатурхацца разм., зак»,
[сься],
-асшся
-аюся,

-аецца, -аюцца

раскатурхаць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
[пьне]
раекатурхвание
разм., -нпі

раскатурхвацца разх.,

не-

раскатурхваць
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раскісляць
а

нан

зак., аюся, -аешся [сься],
гаецца, -аюцца

раскатурхвацьразлм., незак.,

-аю, -асш, -ас, -аюць
раскаціста прыса.
раскацісты
раскаціцца зак., раскоціцца, -цяцца
раскачу,
зак.,
раскаціць
раскбціш, -ціць, -цім, -ціЦС, “цяць
раскачаны
раскачацца зак., -ёецца,
-аюцца

раскачаць зак., -4ю, -беш,
-4е, юць
раскачванне (пьне] -ппі
раскачвацца незак., -аецца,
гаюцца

-аю,

кезак.,

раскёчваць

-асш, -ае, -аюць

раскачка -чцы [цц]
раскашаванне [ньне] -нні

раскашавацца, раскашаваць
і раскашацца разх., незак.,

адпаведна -шўюся,

апўешся [сься], “шуецца,

лиўюцца; -аўю, -шуеш,
-шуе, -шўюць; -пўюся,
“лаўешся (сься], -шуецца,
-пўюцца і раскашбўвацца
раекашлёціць разм., зак.,
-ёчу, -ёціш,-ёціць, -ёцяць
раскйашлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца
раекашляцца
-яешся

зак.,

[сься],

,
-яюся,

-яецца,

“яюцца
раскашнёйшы
раекашнёць разх., незак,
-ве, -бюць
раскашбўвацца разм., не-аешся
-аюся,
зак.,
[сься], -аецца, -аюцца,
часцей раскашавацца
раскашбліцца разм., зак.,
гдюся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца
раекашбльвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
раскаянне [ньне] -ші

раскаяццазак., -аюся,-бешся [сься], «ецца, гаюцца

раеквакацца разм., зак.,
-аецца, -аюцца
расквактацца разм. зак,
расквакчуся, расквбкчашся

[сься],

-чацца, -чам-

ся, -чацеся, -чуцца і рае-

ецца, -руўсмся,

-русцеся,

“руюцца
раскватараваць зак., -рўю,

-ўсш, -руе, -рўюць

раскватароўвацца
кезак.,
гасцца, -асмся, -асцеся,
гаюцца
раскватарбўвацьгезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
расквахтацца разм., зак.,
расквахчуўся, расквбхчашся [сься], -чацца, -чамся,
-чуцца

-чацеся,

і

рас-

квактацца
расквашаны разм.
расквашвацца разх., незак.,
гаецца, -аюцдца
расквашваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расквёціцца

зак.,

“ёціцца,

-ёцяцца і расквяціцца

расквёціць зак., “ёчу, -бціш,

-ёціць, -бцяць і расквяціць

расквбчаны
расквёчванне [ньпе] -нні
расквёчвацца незак., -аецца, -аюцца
расквёчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-аюся,
зак.,
расквітацца
-бешся
“аюцца

[сься],

-ёецца,

расквітвацца незак., -аюся,
-асшея

[сься],

-аецца,

“аюцца.
расквітнёлы
раеквітнёць зак., -ёе, -бюць
расквяціцца зак., -ціцца,
цяцца,
ціцца:

часцей

расквё-

расквяціць зак., -ячў, -яціш,
-яціць, -яцім, расквеціцё,
расквяцяць, часцей раеквёціць

раскёўзаны разм.

зак.,
раскёўзацца разм.,
-аецца, -аюцца
раскёўзаць разж., зак., -аю,
-аепі, -ае, -аюць
раскёўзванне [пьне] разм,
-нні
раскёўзвацца разм., незак,

-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
раскёўзваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расківаны
-ёюся,
зак.
расківацца
[сься], -аецца,
-бешся
-Яюцца

расківаць зак., -ёю, -аеш,
-4е, -4юць
-ку,
раскідальшчык -ка,

квахтацца
разм, ' зак»
-каў
расквасіцца
раскідальшчыца -ды, -ц
-сіцца, -сяцца
раскідапа прысл.
расквасіць разм., зак, -ашу,
' раскіданасць [сьць] -цю
-асіш, -йсіць, -ёсяць
[цьпе]
раскідае ёі раскідвапне
раскватаравание
[пьпе] для абодвух -ппі
-нні
;
раскіданы
расі: ватаравёны
зак.,
-аюся,
раскідацца
раскватаравацца зак., -ру-

-асшся
[сься], -аецца,
-аюцца
раскідацца і раскідвацца
незак., адпаведна -аюся,
-аешся
[сься], -а4ецца,
“юцца; -аюся, -асшся
[сься], “аецца, -аюцца

раскідаць зак., -аю, -аеш,
“ас, -аюць
раскідаць ў раскідваць, незак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, -аюць; -аю, -аеш,-ае,
гаюць
:
т
раскідвальнік-ка, -ку, -каў
раскідзісты
раскідлівасць [сьць] разх.,
-дю
раскідлівы раза.
раскідиы
раскілзацы
раскілзёцца зак., -асцца,
аюцца
раскілзаць зак., -ёю, -асш,

-де, -юць
раскілзванне [ньце] -нні
раскідзвацца кезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
раскілзваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
раскінуты
раскінуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -пуцца

раскінуць зак., -ну, -неш,

-пе, “нуць

зак,
раскіпёцца
пяцца; разм.

-піцца,
-плюся,

-пішся [сься], “піцца, -пім-

ся, -піцёся, -ляцца

раскірэка разм., агульн, м.
дм -бку,Т -Экамі зе. ДМ
-Эцы, Т -зкайі -бкаю,, мн.
Р гЗ, часцей раскарака.
раскірэчаны разм., часцей

раекарачаны
раекірэчвацца разх., незак.,
[сься],
-аешся
гаюся,
гаецца,

часцей

-аюцца,

раскарачвацца
раскірэчваць разл., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць, часцей раскарачваць
раскірэчыцца

-чуся,

-чыцца,

разм.

-чышся
-чацца,

зак.,
[сься],

часцей

раскарачыцца
раекірэчыць разх., незак.,
зу, -чыш, -чыць, “чаць,
часцей раскарачыць:

раскіейнне [пьге] -ші
расківаць незак., -бю, -йеш,

-ёе, -дюць
раскіелёнпе
спец, “пі

[сьленьне]

раскіеліць. [сьлі] спец., зак.,
-люб, -ліш, -ліць, -лім,
-ліцё, -ляць
раскіелы
раскіеляльпік [сьля] спец.,
-ка, “ку, -каў
раекіеяйць [сьля] незак.,
-Яю, -Ясш, -яс, -Яюць

раскручвацца
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ААА
раскіснуць

раскіснуць зак., -пу, -неш
[сьне], -не, -нуць

расклад -ду, -дзе

раскладальнасць [сьць] “цю
,
раскладёльны
раскладёшие і раскладванне (пьне] для абодвух
-нні
раскладацца і раскладвацца незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -йюцца; -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца

раскладаць і раскладваць
-аю,
незак., адпаведна

-4еш, -4е, -аюць; -аю, -аеш,
-ае, -аюць
раскладачны

раскладзены

раскладзісты
раскладка [тк] -дды [ца]
раскладни
раскладўшка разм. -шцы,
“шак
расклёньвацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,
-аюцца
расклёняцца зак., -яюся,
[сься], -яецца,
-яешся
“яюцца
раскласці [сьці] зак., рас-

клад, -дзбш, -дзё, -дзём,
-дзяцё, -дўць; раскладзі
раскласціея
зак.,
[сьці]
раскладўся,
[сься], -дзёцца,

-дзёшся
-дзёмся,

-дзяцёся, -дўцца

расклёены
расклёіцца [ейі] зак., -ёіцпа, -бяцца; разм., -ёюся,
-бішея
[сься],
-віцца,
“бяцца

расклёіць

[ейі]

зак., -ёю,

-біш, -біць, -ёяць

раеклёйванне [ньне] -нні
расклёйвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца; разм., -аюся,

-аешся
[сься], -аецпца,
“аюцца,
расклёйваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
расклёйка -йцы
расклёйшчык спец., -ка, -ку,
-каў

расклёйшчыца -цы, -ц

раскаёпаны часцей раекля-

пёны
расклёпванпе [пьпе] -нні
расклёпвацца
ца, -аюцца
расклёпваць

незак., -аецнезак.,

-аеш, -ае, -аюць
расклёпка -пцы

-аю,

расклёпшчык тэгх., -ка, -ку,

-каў
расклёўванне [пьпе] -пні
расклёўвацца

ца, -аюцца

расклёўваць

хезак., -аец-

невак.,

“аеш, -ас, -аюць

-аю,

расклёшаны

расклёшванне [пьпе] -нці

расклёшвацца незак. -аецца, аюцца

расклёшваць

пезак.,

-аю,

расклёшыць

зак.,

-шу,

-аеш, -ае, -аюць

ацыш, -цыць, -шаць
расклінаваны
раскліпавацца зак., -нўец-

ца, -аўюцца

зак., -аўю,
расклінавёць
,
“нўеш, -пўе, -нўюць

раекліцбўванне [пьпе] -нпі

расклінбўвацца незак., -аецца, -аюцца
раскліпбўваць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

,
расклявёны
раскляваць зак., расклюю,
-юбш, -юё, -юём, -ояцё,
-ююць
раскляпёны і расклёпаны
раскляпацца зак., -аецца,
-Яюцца
раскляпаць зак., -ёю, -аеш,
-йе, аюць

раскбваны часуей раскаваны

раскба -лу, -ле

раскблаты
раекблванне [ньне] -нні

раскблзвацца незак., -аюся,
[сься],

-аешся
-аюцца
расколваць

-аецца,
-аю,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

раскбліна -не, -н

раскбльнік -ка, -ку, -каў
раскбльніца -цы, -ц
раскбльніцкі
раскбльніцтва -ве
раекбп спецу., -пу, -пе

раскбпваппе [ньне] -нні
раскбпвацца незак., -аецца,

-аюцца

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

раскбпка -пцы

раскбрмлены
раекбрмлівание [ньне] -нні

раекбрмлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

раекбрмліваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
раскбрпаны разм., часцей
раекарпаны
раекбрпаць рагм., зак., -аю,
-аеш,

-ае, -аюць,

раскбўзацца зак., -аюся,
-аецца,
гаешся [сься],
-аюцца
раскбўзаць зак., -аю, -аеш,
-аё, -аюць

раскоўзвацца незак., -аюся,

часцей

раскарпаць
раскбрпванце [пьпе] разм.
-вні
раскбрпвацца разм., незак.,
-аецца, -аюцца
раскбрпваць рагм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскде спец., -су, -се, -саў
раскдсаець [сьць] -цю

раскбем
раскбўванне [пьне] -нні

-аецца,

[сься],

гаешся

гаюцца

-аю,

раскбўзваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

раскбўка -ўцы

раскбчаны
раскбчвапне [ньпе] -нні

раскбчвацца незак., -аецца,

-аюцца
-аю,
незак.,
раскбчваць
-аеш, -ае, -аюць
раскбша -шы і рбекаш
раскошна прысл.

раскбшнаець [сьць] -цю
,
раскбшны
раскрадальнік -ка, -ку, -каў
раскрадальніца -цы, -ц
раскраданне і раскрадван-

не

абодвух

для

[ньне]

-нні

і раскрадвац-

раскрадацца

ца незак., адпаведна -аецца, -йюцца; -аецца, -аюц-

ца
раекрадаць

і

раскрадваць

адпаведна

-аю,

-аюць;

-аю,

-ёе,

-аеш, -ае, -аюць
раекрадзены
раскрасці [сьці] зак., раскраду, -дзеш, -дзе, -дуць

раскрбены
раскрбіць [ойі]

зак., -бю,

-біш, -біць, -бяць
раскрбй -бю, -бі [ойі]

раекройвапне [ньне] -нні
раекройвацца

раскопкі -пак

-аю,

раекбўзаны

-деш,

ны

незак.,

-аюцца
раскбўваць
пнезак.,
-аеш, -ае, -аюць

незак.,

раскбпаны часцей раскапа-

раскбпваць

раскоўвацца кнегак., -аюся,
гаешся [сься], -аецца,

незак., -аец-

ца, -аюцца

раскрбйваць незак.,
“аеш, -ае, -аюць
раекрбйны

-аю,

раекройшчык -ка, -ку, -каў
раскройшчыца -цы, -ц

раекружыцца

зак.,

-жўся,

раскружышся

[сься],

-жыцца, -хжымся, -жыцеся,
жацца

раскрўтка -тцы [цц]
раскруціцца зак., раскручу-

ся, раскрўцішся

-ціцца,

-цімся,

[сься],
-ціцеся,

“цяцца

раскруціць зак., раскручу,
раскруціш,

“ціце, -цяць

-ціць,

-цім,

раскручаны

раскручвапне [ньне] -нпі
раскручвацца лезак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

“аюцца.

раскручваць
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распадак

аа

раскручваць

хнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раскрывавіць зак., -аўдлю,
-двіш, -авіць, -авяць
раскрывацца хезак., -4юся,
-ешся
[сься], -ёецца,
-дюцца

раскрываць
незак.,
-аю,
-деш, -ае, -ёюць
раскрыжаванпе [ньне] -нні,
-нняў

раскрыжаваны
раскрыжавацца зак., -яіўюся, зкуешся [сься], -еў-

ецца, -куюцца

раскрыжаваць зак., -жуўю,
-кўеш, -куе, -жўюць
раскрыжоўванне [ньне] -нні
незак.,
раскрыжбўвацца

-аюся,
-зешся
[сься],
-аецца, -аюцца
раскрыжбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
раскрыліць зак., -лю, -ліш,
-діць, -ДЯць

раскрыты

раскрытыкавапы
раскрытыкаваць зак., -кўю,
-“кўеш, -кўе, -кўюць
раскрытыкбўваць
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскрыцца
зак.,
-ыешся [сься],
-ыюцца

-ыюся,
-ыецца,

раскрыць зак, -ыпо, -ыеш,
“ые, -ьцоць
раскрычёцца разх.,
зак.,
-чўся, “чышся
[сься],
“чыцца, -чымся, -чыцёся,
-чацца

раекришаны
раскрышванне [ньне] -нні
раскришвацца незак., -аец-

раекришваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раекрышыцца зак., раскрышыцца, -шацца
раекрышциць зак., раскрышу, раскрышыш, -шыць,

-шым, -шыце, -паць

раскудахтаццазак., -хчацца,

-хчуцца;
-хчашся

рагм.,

-хчуся,

[сься], -хчацца,

-Хчуцца

раскудзёлены
раскудзёліцца разл.,
гліцца, -ляцца

раскудзёліць

разм.,

зак.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

раскудлараекудлаціпца
чыцца разм., зак., адпа-

ведна
-ачуся,
-ацішся
[сься], -йціцца, -адяцца;
23 Зак. 1565

на -ачу, “ціш, -аціць,
“цяць; -чу, -чыш, -чыць,
-чаць
раскудлачаны разм.
раскудлачванне
[цьпе]
разм., -пні
раскудаачвацца разм., незак., -аюся -аешся[сься],
-аецца, -аюцца
раскудлачваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскукавацца гак., раскукуецца, -уюцца

раскулачаны
раскулачванне [ньпе] -нні
раскулачвацца незак., -аецца, -аюцца

раскулачваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
раскулачыць
зак.,
-чу,
“чыш, -чыць, -чаць
раскумёкаць разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раскупіць зак., -плю, раскўпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
раекўплены
раскупляцца і раекўплівац-

ца незак., адпаведна -яец-

ца, -Яюцца; -аецца, -аюц-

раскусіць зак., раскушу,
раскусіш, “сіць, -сім, -сіце, -сяць
раскусціцца [сьці]

зак.,

“ціцца, “цяцца

а

раскуты часцей раскавйны
раскўцца зак., -уюся, -уёшся [сься], -уёцдца, -уёмся, -уяцёся, -уюцца, час-

цей раскавацца
раскўць зак., -ую, -уёш, -уё,
зуём, -уяцё,

зуюць,

час-

цей раскаваць

раскўшаны
расліна [сьлі] -пе, -н
раелінавдод [сьлі] -да, -дзе,

“даў

раслінаводства [сьлі] (цтв]
-ве
раслінавбдчы [сьлі] [чч]
расліпазнаўства [сьлі] -ве
расліцка. [сьлі] -нцы, -пак

раслінцаёдны [сьлі]
расліннаёдныя [сьлі] заал.,
наз.

раслінна-жывёльны [сьлі]
расліннасць [сьлі] [сьць]

-ю

раслінны [сьлі]

распічасты [сьні]
раенічкі [сьні] -чак, адз.
раснічка, “цы [цц]

распічны ўсьні]

расба -лу, -ле, -лаў

раскупляць і раскўпліваць
незак., адпаведна -яю,
-яеш, -яе, -яюць; -аю,

раебльнік -ку
расбльны
расбнскі
Раебискі раён Расбнскага
раёпа

раскупбрванне [ньне] -нні
раскупбрвадца незак., -аец-

Раебныг. л., Расбнаў
расбха абл., “«бее, -бх
раебшка аба., -бшцы, -дшак

-аеш, -ае, -аюць
раскупбраны
ца, -аюцца

раскупбрваць незахк., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
раскупбрыцца зак., -рыцца,

“рацца

раскупбрыць зак., -ру, -рыйш,

“рыць, -раць

раскупчаеціцца [сьці] зак.,

“ціцца, -цяцца

раскуражыцца разм., зак.,
[сься],
“жуся, -жышся
-жыцца, -кацца
раекураны
раекурванне [ньне] -нпі

зак., -раскўрваць

[ньне]
раскудзёльванне
разм., -нпі
раекудзёльвацца разм., незак., “аецца, -аюцца
разм.,

раскудааціць ў раскудаачыць разл., зак., адпавед-

раскурвацца незак., -аецца,
-аюцца

-дю, -ліш, -ліць, -ляць

раекудзёльваць

[сься],

ца

раскрыццё [цьцё] -цці

ца, -аюцца

“чуся,
-чышся
-чыцца, -чацца

кнегак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

раскўрка разм., -рцы
раскуріицца зак., раскуру-

ся, раскурышся
“рыцца, -рацца

“раскурыць

зак.,

[сься],
,

раскуру,

раскурыш, -рыць, -рым,
“рыце, -раць
раскўсванце [ньце] -нпі

раскўсвацца незак., -аецца,
гаюцца
раскўсваць

гезак.,

“аеш, -ас, -аюць

-аю,

распавівацне [ньне] -нні
распавівацца незак., “ёюся,
[сься], -ёецца,
-4ешся
-дюцца
-йю,
распавіваць незак,
-деш, -ёе, -ёюць
распавіты
распавіцца зак., распаўюся,
зўецца,
-ўбшея [сься],
“ўёмся,, .-ўяцёся, “ўбцца;

распавіўся, распавілася,
-лбея, -ліся
распаўі,
распавіць зак.,

-ўбш,

-ўё, -ўём, -ўяцё,

-ўбць: распавіў, распавіла, -лоб, -лі

распагбджвацца
-аецца; -алася

незак.,

распагбдзіцца зак., -іцца;
“ілася
распагбдзіць зак., -дзіць;

“дзіла
распад -ду, -дзе
распадабпёнпе [пьне] ліхгв.,
-пці
распадабийцца лінгв., незак., -Ясцца, яюцца
распёдак -дка [тк], -дку,
гдкаў

распачыпанне
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распазнаць зак., -ёю, -аеш,
-ае, -Зюць
,
распазычаны

распазычаць і распазычваць
невак., адпаведна -аю,
-дсш, -4е, -ёюць; -аю,

-асш, -ае, -аюць
зак,
распазычыць

-чу,

“чыш, “чыць, -чаць

распазяхёцца зак., “йюся,
-гбешся
[сься], -аецца,
-ёюцца

распаіць [айі] зак., распаю,
распбіш [ойі], -біць, -бім,

-біце, -бяць
распайванне [ньне] -нві і

разлітоўванне

распайвацца незак., -аецца,
-аюцца і разлітбўвацца
-аю,
незак.,
распёайваць
-асш, -ае, -аюць ў разлі-

тоўваць
распакаваны і распакбваны
распакавацца зак., -кўюся,

-еўешся

[сься], -куецца,

-куюцца

распакаваць зак., -кую, -еўеш, -кўе, -кўюць
распакёўвапне [ньве] -нні
распакоўвацца знезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аіюцца
распакбўваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

распакбўка -ўцы
распакоўшчык -ка, -ку, -каў
распакбўшчыца -цы, -ц

распал -лу, -ле
распалавінелы разм.
распалавіпіцца разжм., зак.,
“пюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца

распалавіціць разм.,

зак.,

-ню, -ніш, -ніць, -няць

грэцца; пачаць гарэць)
распаліцца, -ляцца; (раз-

гневацца) -люся, распалішся [сься], “ліцца, -лімся, -ле іцеся, -ляцца, а

распаліць зак., -ліб, распаліш,

-ліць,

-ліце,

-лім,

-ляць
распёлка -лцы
дак,
распалубіць спец.,
“блю, -біш, -біць, -бяць
распалубка [пк] -бцы [па]
распалубшчык [сшч] -ка,
.

“ку, -каў

распальванне [ньце] -нні

распальвацца незак., (моцна награвацца, пачынаць

гарэць)

-аюцца;

-аецца,

(гневацца) -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца

незак.,

распальваць

-аеш, -ае, -аюць
распаляцца незак.,

-аю,

-яюся,

[сься], -яецца,
-Яешся
-гяюцца
распаляць незак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

,

распанблы разм.

распанёць разх., зак., -ёю,

-беш, -бе, -ёюць
распарадак -дку [тк]
распараджацца незак., -4юся, -4ешся [сься], -аецца,
гаюцца

распараджэнне [ньне] -нні,
“нняў

распарадзіцца зак., -джўся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзімся, -дзіцёся, -дзяцца

распарадліваець [сьць] -цю
распарадлівы

раепарадчасць

[зчасьць]

“цю

распарадчы [чч]
распарадчык [чч] -ка, -ку,

-каў

распарадчыца [чч] -цы, -ц
распараны

распарванне [ньне] -нпі

распарвацца кезак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
гаюцца
распарваць
кезак.,
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
распарка -рцы

распарбцца зак., распорац-

ца, -руцца

,

раепалавіньвацца разл., незак., -аюся, -аешся [сься],

распарбць зак., -ру, распб-

распалавіньваць разм.,

“руць
распарыцца

-аецца, -аюцца

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

распаласавйны разл.

распаласагаць разм., вак.,
“сую, -суеш, -сўе, -сўюць
распаласбўваць разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
распалацца зак., -бсцца,
-бюцца
раепалачны
распалены

распаліцца зак., (моцна
на-

раш,

'-ра,

“рышся

-рам,

-раце,

зак.,

-руся,

[сься],

-рыцца,

“рацца

раепарыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
распасаваць зак., -сўю, -еўеш, -суе, -сўюць
распас
гак бўка спарт.,
-соўцы, -сдвак
распасцёрці
[сьце]

карт.
захк.,

распастру, -рэш, -рэ, -ром,
“раце, -руць

распаецёрдіся [сьце] зак.
распастрўся, -рэшся [сься], -рэцца, -ромся, -ра-

дёся, -рўцца

распасцёрты [сьцё]
расласціранне [сьці]
не] -нні

[нь-

распасцірацца [сьці] кезахк.,
[сься],
-ёешся
-йюся,
-бецца, -ёюцца
распасціраць [сьці] незак.,

-4ю, -аеш, -ае, -аюць
[сьці]

распаеціся

зак.,

-адзёцца, -адўцца

,
распатлёны разл.
распатлаць разм., зак., -ёю,
-беш, -ае, -4юць
распатрашыць зак. -шу,
-шыць,
распатрбшыш,
-шым, -шыце, -шаць
распатрбнепы разл.
распатрбпіць разм., зак,
-ню, -ніш, -піць, -пяць

распатрбньваць разх., незак., -аю, -асш,-ае, -аюць

распатрбшаны
распаўзанне [ньпе] -нні

распаўзацца незахк., -асцца,
-бемся, -аецеся, -4юцца ёі
раепбўзвацца

распаўзціеся
-зёцца,
гзўцца

зак.,

[сьці]

-зяцёся,

-зёмся,

распаўпёлы
раепаўнёць зак., -ёю, -ёеш,
-бе, -ёюць
распаўсюджанасць

[сьць]

-дю
распаўсібджацпне [ньне] -нні
распаўсюджаны

-ка,

распаўсіюджвальнік

-ку, -каў

-цы,

распаўсюджвальніца
іа

.

ж

а

распаўсюдясвальніцкі
[пьне]
распаўсюджванне
-ипі
распаўсюджвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
распаўсюджваць гезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,

распаўсюдзіцца
“дзіцца, -дзяцца

,

распаўсіддзіць зак., -ДджУ,
“дзіш, -дзіць, -дзяць

распацёлы разл.
распацёць разм., зак., -бю,
-беш, -ёе, -ёюць
распачаты
распачацца

зак.,

-чпёцца,

распачаўся,
-чнуцца;
-алёся, -алося, -аліся

распачаць зак., -чиў, -члёш,
-чне,

-чаўць;

-чнём,

-чпяцё,

распачаў,

-ала,

гало, -алі; распачні
распачлівасць [сьць] разх.,

-цю

распачлівы разм.,
рбспачны

часцей

распачынанпе [пьпе] -нпі
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распачынацца

расплсеціся
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распачынёцца незак., -аец-

ца, -йюцца
распачынйць

незак.,

-4ю,

-дсш, -йе, -дюць

распашбика -ццы, -пак
распайцы і разлітаваны
распаяцца

зак.,

яецца,

-яе, -яюць і разлітаваць

расперазёны [сьпе]
расперазацца [сьпе] зак.,
расперажуся,
распяра[сься],

-жацца,

-жамся, -кацеся, -жуцца
расперазаць [сьпе]
зак.,
расперажу, распяражаш,

жка, -жам, -жаце, -жуць
распёрці [сьпе] зак., раза-

прў, -рэш, -рэ, -рбм, -ра-

цё, -руць; расцёр, распёрла, -лі
распёсціцца [сьпесьці] зак.,
-бшчуся, -ёсцішся [сься],
“ціцца, -цяцца

распёсціць [сьпесьці]

-ёшчу,
-ёсціш,
-цяць
распётрыць [сьпе]
зак.,

-ру,

-рыш,

зак.,

-ціць,
разм,

-рыць,

зраць
расиёў [сьпе] -ёву, -ёве
распёўнаець [сьце] [сьць]
-цю

распёўны [сьпе]
распёцца [сьпе] зак., -пяюся, -пяёшся [сься], -пяёцца,

-пяёмся, -пеяцёся,

-пяюцца

распёць [сьпе] зак., -пяю,
-пяёш, -пяё, -цяём, -пеяцё,
-пяЮюць

распёшчанасць

-аецца, -аюцца

распілбўваць [сьш] незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
распілбўка [сьпі] ўцы
распілоўшчык

“яюцца і разлітавёцца
распайць зак., -Яю, -яеш,

жашся

распілоўвацца [сьпі] незак,

[сьпе]

[сьць] -цю

распёшчаны [сьпе]
распёшчвацца [сьпе] незак., -аюся, -аешся [сься],

[сьпі]

-ка,

-ку, -каў

распіпанне
-пці

[сьпі]

[цьпе]

распінёцца [сьпі] незак.,
-ёюся, -аешся [сься], -бец-

ца, -4юцца
распінаць
[сьпі] незак,
-Аю, -беш, -4е, -ёюць

раепіраць
[сьпі], незак.,
-4ю, -аеш, -4е, -4юць
распісаны [сьай]

распісацца [сьпі] захк., -ішўся, распішашся [сься],
-шацца, -шамся, -шацеся,
“шуцца; распішыся

распісаць [сьпі] зак., -ішу,
распішаш,

-ша,

-шам,

распісвацца [сьпі]
-аюся,
-аешся

незак.,
[сься],

распісваць

незак.

-шаце, -шуць; распішы
распісванне [сьпі] [ньне]

-нні

“аецца, -аюцдца

[сьпі]

-аю, -аеш, -ае, -аюць

распіска [сьпі] -ісцы, -Ісак
распіснія [сьпі]
распіты [сьпі] разм.
распіхёанне ў распіхванне
[сьпі] [ньне] для абодвух -нні
распіхацца і распіхвацца
[сьпі] разм., незак., адпаведна

-аецца,

-юцца;

-аецца, -аюцца
распіхаць і распіхваць (сьпі], разм., незак., адпаведна -йю, -аеш, -4е, -аюць;

-аю, -аеш, -ае, -аюць
раепіхнўты [сьпі]
распіхнўць

[сьпі]

разж.,

-аецца, -аюцца.
распёшчваць [сьпе] незак.,
-аю, -аепі, -ае, -аюць
распёрты [сьпё]
распіванне [сьпі] [пьне]

зак. -нў, -пбш, -неё, -пём,
-няцё, -иўць
распіцца: [сьпі] разм., зак,

-нні
распівацца

цёся, -п'ібцца; распіўся
[сьпі], -ілася, -ілбся,-іліся
распіць, сьпі] разм., зак,
разап”0,бш, -п'6, г'ём,
распіў
-шгюць;
-гяцё,
[сьпі], -іла, -іло, -ілі
распішчёцца [сьпі] разм,
зак., -чўся, чытся [сься],
цца, “чымся, -чыцёся,
-чацца.

-бюся,

[сьпі]
-ёешся

незак.,
[сься],

-аецца, -аюцца
распіваць[сьпі] незак., “ёю,

-беш, -йе. -4юць
распівачна
[сьпі]
прысл,

уст.,

распівачная [сьпі] уст., наз.
распівачпы [сьпі]
распіл [сьш] -лу,распілавапы сн
распілавацца

[сьпі]

-лўецца, -лўюцца

зак.,

распілаваць
[сьпі]
зак.,
“лўю, -лўеш, -лўе, -аўюць
распілбвачны [сьпі] спец.
распілбўванпе [сьпі] [пьпе]

-ппі
23"

разап”Юся,

п"ёшся

[сь-

ся], -д ёцца, агёмся, п'я-

плбдзіш,
-дзіць,
-дзім,
“дзіце, -дзяць
расплакацца зак. -ёчуся,

-дчашся [сься], -ёчацца,
-ачуцца
распланаванне [пьпе] -цці
распланаваны
раааланатаца зак., -аўсц, “яўюцца
распланаваць зак., -ную,
-яўсш, -пўе, -нўюць

распланбўвацца незах.,

“аец-

ца, -аюцца

расплапбўваць кезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
распластаванне [пьпе] -ппі
распластаваны і распластбваны
распластавацца зак., -тўец-

ца, -туюцца

распластаваць зак., -тую,
-тўеш, -туе, -тўюць
распластапы
распластацца зак., -аюся,
-аешся [сься],
-аецца,
-йюцца
распластаць зак., -ёю, -аеп,
-ёе, -йюць
распластвание [ньпе] -нні
раеплаёствацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
расплёстваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
раепластбваны і распластавапы

распластбўванне

[ньне]

-нні
распластбўвацца

незак.,

-аецца, -аюцца
распластбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
распластёўка спец., -ўцы

расплата -ёце
расплаў спец., -ёву, -ёве
расплаўка спец., -ўцы

расплаўлёнпе [ньне] -нні
расплаўлены
расплаўліванце [ньне] -нні

расплаўляцца незак., -Яецца, -яюцца

раеплаўляць незак., -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
расплаціцца зак., -ачуся,
расплёацішся [сься], -ціц-

ца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

расплачвацца хезахк., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
расплёскванне [пьне] -пні
расплёсквацца незак., -аец-

па, -аюцца
расплёекваць

лезак.,

-аю,

дзіцца, -дзімся, -дзіцеся,

-авш, -ае, -аюць
расплёсці [сьці] зак., -ляту, -ляцёш, -ляцё, “ляцём,
-лецяцё, -лятуць
расплёсціся [сьці] (развіцца) зак., -ляцёцца, -ля-

“дзяцца
раенладзіць гак., -дніў, рас-

туцца; (распаесці сабе косы) -лятуся, -ляцбшся

распл4віцца

-вяцца
распл4віць

зак.,

-віцца,

зак.,
-аўлю,
-двіш, -авіць, -авяць
распладзіцца зак., расплб-

распрасоўванне
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гаецца, -аюцца, часцей
расплятацца
-аю,
незак,
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часцей расплятапне
расплёцены
расплёскацца зак., -аецца,

-аюцца

расплёскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
расплёсквацца незак., -аец-

ца, -аюцца

расплёскваць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
расплікацца абл., незак.

-бюся,

-ёешся

-децца, -бюцца

расплікаць

абл.,

[сься],

незак.

-бю, -деш, -ёе, -зюць
расплікиўтыабл.
раеплікнўцца абл., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца,
-нёмся, -няцёся, -нўцца
расплікнўць абл., зак., -нў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,

шўць

расплінтаваць

спец., зак.,

-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
раепабд разм., -ду, -дзе

распабджаны
расплбджванне [ньне] -нні

распябджвацца незак., -аецца, -аемся, -аецеся, -аюцца
расплбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
расплывацца кезак., (пра
вадкасці) -бецца, -йюцца;
(пра чалавека) разм., -аюся, -йсшся [сься], -ёецца,

-ёюцца
расплывістасць [сьць] -цю
расплывісты

расплысціся зак., (пра вад-

касці) -ывёцца, -ывўцца;

(пра
чалавека)
“ывуся, -ывёшся

разм.,
[сься],

“ывёцца, -ывёмся, -ывяцёся, -ывўцца; -ыўся, -ылася, -ылбся, -ыліся і расплмцца

раепліыіўчата прысл.
расилыўчатаець [сьць] -цю
раеплыўчаты
расплицца зак., (пра вадкасці) -ывёцца, -ывўцца;
(пра
чалавека)
разм.,

“ывуся, -ывёшея

[сься],

“ывецца, -ывёмся, -ывяцёся, -ывуцца і распліясціся

расплюснуць

разм.,

зак.,

“пу, неш [сьпе], -пе, -нуць
раесплюханы

расплюхацца зак.,

-аепца,

гаюцца; разх., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

расплюхаць зак., -аю, -аеш,
,
-ае, -аюць

расплібхванне [ньпе] -нні

расплбхвацца лезак., -аед-

ца, -аюцца; разм., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
гаюцца
расплохваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
,
расплюшчаны

расплібшчванпе [ньне] -нні
расптошчвацца

-аецца, “аюцца

зак., -чыц“чу,

-юбцца, -юёмся, -юяцёся,
-ююцца

разм., зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
вак.,
распяяжыць разм.,

-жу, гныш, -жыць, -жаць
раеплясканасць [сьць] -цю
расплясканы
распляскацца разм., зак.,
-аешся

[сься],

-аецца, -аюцца.

распляескацца зак., -лёшчацца, -лёшчуцца; разм., распляшчуся, расплёшчашеся
[сься], -чацца, -чамся,
-чацеся, -чуцца
распляскаць зак., распляшчу, расплёшчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
расплятанце [ньне] -нні і
расплётванне
расплятацца кезак., (развівацца) -аецца, -аюцца;
(расплятаць сабе косы)

-дюся,

-бешся

[сься],

-аецца, -ёюцца і расплё-

тацца
расплятаць

незак.,

-аю,

-деш, -ае, -ёюць ё расплё-

таць

распбйваць
незак.,
-аю,
-аеш,-ае, -аюць
распоквацца разм., незак,
“аецца, -аюцца
распбкнуцца разм., зак.,

“пецца, -пуцца
распбр тэг., -ру, -ры

раепёбрак -рка, -рку, -ркаў
распбраты і раепбраны
распбрвальны кравец.
распбрванне [пьпо] -шші
распбрвацца незак., -аецца,

“аюцца

раепбрваць

незак,

“аеш, -ае, -аюць
распёрка -рцы, -рак
раснпёрныспец.
раепбўзацца

разм.,

-авяцца

-аўлю,

зак,

расправіць

-ўвіш, -ёвіць, -ёвяць

раепрагапне [ньне] -нні

-аю,

расплявацца разм., зак., расплююбся, зобшся [сься],

-аюся,

(сься], -ёвіцца,

-ёвішся

-аюцца.
-ёю,
незак.,
распрагаць
-4еш, -4е, “аюць
распрагчы [хч] зак., рас-

ца, -чацца

раеплявузгаць

распоўзвацца незак., -аецца,
-аемся, -аецеся, -аюцца,
часцей распаўзацца
распбўзлы
0.
расправа -ве
расправіцца зак., -аўлюся,

распрагёцца незак., -аецца,

-аеш, -ае, аюць

зак.,
расплюшчыць
-чыш, -чыць, -чаць

[сься],

незак.,

расплюшчваць незак.
расплбшчыцца

-аюся, -аепіся
-аецца, -аюцца

прагу, распражэш, -жэ,
-кбм, -жацё, распрагуць;
распрёг, распрагла,

-л;

-лё,

часцей

распражы,

распрэгчы
распрагчыеся [хч] зак., распражЭцца, распрагўцца;
распрбгея [хс], распрагдася, -лбся, -ліся, часцей
распрэгчыея
распрадавацца незак., -да,

ецца, -даюцца

распрадаваць незак., -даю,
-дабш, -даб, -даём, -даяцё,
-даюць

раепрадёдзепы і раепраданы

распрадажа -жы
распрадажны
зак.,
распрадацца разм.,
-дамся, -дасіся, -дасца,
-дадзімся, -даецёся [сьце],

“дадуцца; -даўся, -далася,
-далося, -даліся

распрадёць зак., -дём, -дасі, -дасць [сьць], -дадзім,

-даецё

[сьце],

-дадуўць;

-даёў, -дала, -далё, -далі

распраклятыразл.

раепрамёніць

зак.,

-ню,

-ніш, -ніць, -няць

распрамёньваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
распранённе [ньне] -ипі

распранацца незак., -йюся,

-Аешся
-ёюцца

[сься],

распранаць

незак,

раепранўдца

зак.,

-аецца,
-аю,

-аеш, -де,юць
раепранены і распрануты
-пуся,

-нёшся
[сься], -нёцца,
-нёмся, -пяцёся, -аўцца

раепранўць зак., -пў, -нёш,
-пё, -пём, -няцё, -пўць

распрапагандаваны
распрапагапдаваць

зак.,

-дўю, -дўеш, -дуе, -дўюць

раепрасаваны
-аю,

раепрасавацца зак., -сўецца,
-суюцца

зак.,

-сўю,
раепрасаваць заь.,
,
-сўсш, -суе, -сўюць
распрасбўвание [пьпе] -ппі

распрасоўвацца
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анна

распрасбўвацца незак., -аец-

ца, “аюцца

распрасбўваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
распрастёны
распрастацца зак.,
-ешся

[сься],

-аю,

-аюся,
-аецца,

аюцца
распрастацьзак., -йю, -аеш,
-4е, -бюць
распраўлены

распраўляцца незак., -яюся, -Ясшся [сься], -яЯецца,
распраўляць незак,
-яеш, -Яе, яюць

-Яю,

распрацаванасць [сьць] -цю

распрацавёны
распрацавацца гак. -дўец-

распрацавёаць

-цўю,

зак.,

-цуеш, зцуе, -аўюць

распрацбўванне ўпьне] -нні
распрацбўвацца незак., -аецца, -аюцца

распрацбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
распрацбўка (дзеянне) -бўцы; (праца) -бўцы, -бвак
распрацоўкі (месца) -бвак
раепрбдаж -жу, -кы

распрбстванпе [ньне]

-нні

распрбствацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца.
распрбстваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
распрыгбйены
распрыгбніць
зак.,
-ніш, -ніць, -няць

-ню,

распрыгбньванне

[ньне]

“нні
распрыгбньваць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
распрэгчы [хч] зак. раепрагў, распражэш, -жэ,
-кбм, гзкацё, распрагўць;

распрбт, распрэгла,

рас-

прэглі ў раепрагчы

распрэгчыся [хч] зак., распражэцца,

распрагуцца;

распрбгся [хе], распрэгіё

лася, распрэгліся

рае-

прагчыея

распрэжаны
распўджаны

распўджванне [пьце] -нні
раепўджвацца незак., -аец-

да, -аюцца
раепўджваць незак.,
-аеш, -ае, “аюць

-аю,

распўдзіць і распужіаць зак.,
адпаведна -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; -ёю, -аеш,
-ае, -йюцдь
распўквацца незак., -аецца,

-аюцца
раелукиўты
распукаўцца зак.,

“нўцца

[сься],

-бешся

-бецца, -ёюцца

распускапие [пьпе] -нпі

распускацца незак., -аецца,
-юццаў
разм,
-аюся,
-дешся
[сься], -асцца,
-дюцца
распускаць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -4юць
раепўспа прысл.
распўснасць [сьць] -цю

распўснік [сьні]
-каў

-ка, -ку,

распўспіца [сьпі] -цы, -ц

“яюцца

ца, -цўюцца

-ёюся,

-пёцца,

распупсавёцца разм.,

зак.,

раепуснічаць [сьпі] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
распўсны
распўста (свавольства) -сце
[сьце]; агульн., разм., м.
Д -сту, Т -стам, М -сце
[сьце]; ж. ДМ -сце, Т
-стай і -стаю, мн. Р -ст і
-стаў
.

распусціцца
[сьці]
зак.
(раскрыцца; расплесціся)

“цяцца;

распўсціцца,
(стаць

распушчаным)

разм., распушчуся, распусцішся [сься], -ціцца,
“цімся, “ціцеся, -цяцца

распусціць [сьці] зак., распушчу, распўсціш, “ціць,
-цім, -ціце, -цяць
распўтаны
-аецца,
распўтацца зак.,
гаюцца
распўтаць зах., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
распўтванне [ньне] -нні
распўтвацца незак., -аецца,
гаюцца
распўтваць

незак.,

-аеш, -ае, “аюць

-аю,

распухённе [ньне] -нні
распухёць незак., -ёю, -аеш,
-бе, -дюць
распухлы
распўхнуць зах., -пу, -неш,

-не, -нуць; распух, -хла,

-хлі
распўшаны
раепуўшвацца

незак.,

-аец-

незак,

-аю,

ца, -аюцца
распуўшваць

-аеш, -ае, -аюць
распўшчанасць [сьць] -цю
распўшчаны
распушыцца зак., распушыцца, -шацца
распушыць зак., распушў,
распушыш, -шыць, -цым,
-шыце, -паць
распыл спец., -лу, -ле

распіяленаець [сьць] -цю
распылённе [пьне] -нні
раепылепы
распыліцца зак., распылідца, -ляцца; разм., распылюся, распылішся [сься],
-ліцца, -лімся, -ліцеся,
“ляцца
распыліць зак., -лю, распы-

ліш, зліць, -лім, -ліце,
-дяць
распяльванне [пьпс] -иші
распыляльнік -ка, -ку, -каў
распыляльны
распыляцца і распыльвацца
незак., адпаведна -йецца,

-яюцца; -аецца,

-аюцца;

[сься], -яецца,

-яюцца;

разм,

-яюся,

-яешся

-гаюся,
-аешся
[сься],
гаецца, -аюцца
распылйць ё распальваць
негак., адпаведна -йю,
-Яеш,

-яе,

-яюць;

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
распірсканы
раепярекацца зак., -аецца,

гаюцца
распырскаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
распырсквальнік -ка,
-каў

-ку,

распырскванне [ньне] -нні
распыресквацца незак., -аец-

ца, -аюцца

распыірекваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
распыренуць зак., -пу, -пеш
[сьне], -не, -нуць
,
распытаны
раепытаць і распытацца
зак., адпаведна -йю, ёеш,

-бе, -бюць; -ёюся, -бешся
[сься], -бецца, -аюцца
распытванне [ньне] -нні,
“нняў
распытвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аюцца
незак.,
расцытваць
-аеш, -ае, -аюць
распэцканыразм.
распзцкацца разхм.,
-аюся,

-аешся

-аецца,

-аю,

зак.,
[сься],

-аецца, -аюцца
распбцкаць разм., зак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
распявёнце [сьпя] [ньце]
-нні

распяваёцца [сьпя]
-4ешся
-юся,
-4ецца, “аюцца

незак.,
[сься],

распяваць [сьпя] незак.,
-Аю, -беш, -ае, -аюць
распякацне [сьпя] [льне]
рагм., -нні
распякаць [сьпя] разм., незак., -аю, -бош, -4е, -4юць
разм.,
раеп'янетвавацца
зак., -твуюся, -твуешся
[сься], -твуецца, -твуюц-

ца
распяразвание
[пьпе] -нпі

[сьпя]

распяразвацца [сьпя] незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
распяразваць

[сьпя]

ине-

зак., -аю, -аеш, -ас, -аюць
раепяты [сьпя]

распяцца [сьпя] разх., зак.,
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-аецца, -аюцца

распячатаць

зак.

[сьпя]

гаю, -асш, -ае, -аюць
[сьпя]
распячатванне
[ньце] -нні
распячатвацца [сьпя] незак., -асцца, -аюцца
распячатваць [сьпя] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расеабачыцца разм., зак.,
-чуся,

расемакоўвацца

-чышся

[сься],

“чыцца, -чацца
расеаджаны
рассаджванне [ньне] -нні
рассёджвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], “аецца,
“аюцца
рассаджваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
рассадзіць зак. -дзіў, рассёдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

расеаднік -ка, -ку, -каў
рассёдны
зак.,
рассакрэціць
-Эчу,
-бціш, -Эціць, -Эцяць
расеакрэчаны
расеакрэчвацца незак., -аецца, -аюцца

рассакрэчваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
раесаладзіць зак., -джу, рас-дзіць,

“дзім,

-дзіце, -дзяць
рассалбджаны

расеартаванне [цьне] -пці
раесартаваны
рассартаваць зак., “тут, -туеш, -тўе, -тўюць
рассартоўвапне [ньне] -ппі
раесартбўвацца незак., -аецца, -аюцца
рассартбўваць незак.,

-аеш, -ае, -аюць
рассартбўка -ўцы

-аю,

рассватацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца
рассвідраваны [ссьві]
рассвідравацца [ссвві] зак,

“рўецца, -рўюцца

рассвідравёць [ссьві] зак.,

-рую, -рўеш, -рўе, “рўюць
расевідроўванне
[ссьві]
[ньне] -ниі

рассвілроўвацца [ссьві] незак., “аецца, -аюцца

рассвідрбўваць [ссьві]

апі
расевітаць [ссьві] зах. і незак., -бе; -ёла
рассвярбёцца [ссьвя] разх.,
зак., «біцца; -бёлася

расебджвацца [сьсе] разм»

-асшся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

рассёдзецца

гак,

[сьсе]

-джуся,

разм.

-дзішся

[сься], гдзіцца, -дзяцца і

рассядзёцца

ие-

гак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

-аеш, -ае, -аюць
расскўбены
раескўбці [паці] зак., -бў,
-бёш,
-бўць

раселабёць гак., -ёю, -беш,
-6е, “ёюць
раеелёбіцца

-нні
раесёйвацца [сьсе] незак.,
-аецца, -аюцца.
рассёйваць [сьсе] незак.
гаю, -аеш, -ае, -аюць

“бяцца

-ка, -ку,

-каў

рассёк [сьсе] -ку
рассёкчы [сьсе] зак., -вянў,

-сячбш, -сячэ, -сячом, -сечацб, -сякўць, часцей рае-

сячы
рассёкчыся [сьсе] зак., -ея-

чЭцца, -сякўцца,
расеячыея

часцей

рассёлены [сьсе]
рассёліна [сьсе] -не, -н
рассёсціся [сьсесьці] зак.,
рассядуся, -дзешся [сься],

рассёў [сьсе] с.-г. з “еВу,
-ёве
расеёчаны [сьсе]
рассёяца [сьсе] прыся.
расебянаець [сьсе] [сьць]
-ю
рассёянне [сьсеяньне] -нні
рассёяны[сьсе]
расеёяцца [сьсе] зак, -бецда, -вемся, -ёецеся, -ёюц-

ца,
рассёяць [сьсе] зак., -ёю,
-беш, -ве, -ёюць
рассіпёцца
[сьсі]
разл,
зак,
-плюся,
-пішся

[сься], -піцца, -пімся, -піцёся, -пяцца
расекавытацца разх., зак.,
расскавычўся, расскавычашся
[сься], -чацца,
-чамся, -чацеся, -чуцца
расскакацца

разм.,

зак.,

расскачуся, расскачашся
[сься], -чацца, -чамся,
-чацеся, -чуцца
раеекарбджаны
расекарбджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расскарбдзіць разм.,
зак.,
джу, -дзіш, -дзіць, -ДзЯць
расекварыць зак., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
расекубанне і расскўбвацие
[ньце] для абодвух -ппі
расскубацца і рассёўубвацца
пезак., адпаведна -бецца,

-бюцца; -аецца, -аюцца
расекубаць і расскубваць

-бяцё,

-бём,

-06,

расекуголіцца рагм., зак,
-люся, -лішся [сься], “ліц.
ца, -ляцца

“бішся

рассёйпік [сьсе]

-ёю,
-аю,

адпаведна
незак.,
сш, -49, -4юць;

[пьпе]

рассёйванце [сьсе]

-дзецца, -дуцца

расеёдка [тк] -дды [пп]

салбдзіш,

[цьпе]

рассевітанне [ссьві]

зак.,

ўсься],

-блюся,

-біцца,

раселабіць зак., -блю, -біш,
-біць, -бяць
раселабленасць [сьць]

-цю

раселаблённе [ньне] -нні
раселёблены
расслабляцца незак., -яюся,
-яешся
-яюцца

[сься],

-яецца,

раселабляць незак., -яю,
-яеш, -яе, -Яюць
раселабпуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць; рассдаб, -бла,
-блі
раселавіць раза., зак., -аў-

лю, -ёвіш, -ёвіць, -ёвяць
раселаёцне [ньне] -нні
раселаіцца [айі] зак., -лбіцца [ойі], -пояцца

раселаіць [айі] зак., -лаю,
-“лбіш [ойі], “лбіць, -лбім,
-лбіце, -лбяць
расслаўлены разм.

раселаўляць рагм., незак,
-Яю, -яеш, -яе, -Яюць
раселёдаванне
[ссьле]
[ньне] -нні
раселёдаваны [ссьле]
раселёдавацца [ссьле]

не-

зак., -дуецца, -дуюцца

раселёдаваць [ссьле] зак. і

незак., -дую, -дуеш, -дуе,

“дуюць

раселібізаваць [ссьлі] разх.,
гак., -зўю, -зуеш, -зўе,
-зўюць
раеслізгаць [ссьлі] [з выбутн. г] зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
раселбены

раселбйвапне [ньце] -нпі
рассабйівацца лезак., -аец-

ца, -аюцца

раселбйваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
расслбйка -йцы

-аю,

раеелўхаць разх., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
расемакаваны
расемакавацца зак.,

-кўю-

ся, -кўется (сься], -кўецца, -куюцца
рассмакаваць

зак.,

-кую,

-кўеш, -кўе, -куюць
расемакбўвацца хезак., -аюся, -аешея [сься], -аецца,

-аюцца

рассмакоўваць
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рассы

анна

рассмакбўваць незак., -аю,
-аеп,-ас, -аюць
расемактацы

рассмактаць

разм.,

-кчў, расемокчаш,
-чам, -чаце, -чуць

расемёліцца

вак.,

-ча,

[ссьме] разм.,

зак., -люся, -лішся [сься],
-ліцца, -ляцца

расемёшаны [ссьме]
расемёшваць [ссьме]

незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расембктвапне [ньне] разм.,
“напі
расембктваць разя., незак.,

-аіо, -аеш, -ае, -аюць
расемяшыць [ссьмя] зак.
-шу, рассмёшыш, -шыць,

-шым, -шыце, -шаць
зак.,
расемяйцца [ссьмя]
-мяюся, -мябшся [сься],
-мяёцца, -мяёмся, -меяцёся, “мяйцца
расенастка мар., -тцы [стц]

расенёсціць

[сьці]

мар.

зак., “ёшчу, -ёсціш (сьці],

-ёсціць, -асцяць
расенашчаны
расенашчванне [ньне] -нні
расенёшчвацца хар., незак.,
-аецца, -аюцца
расснашчваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
расебваныразм.
расебваць разм., зак., -аю,

-асш, -ае, -аюць

рассбўванпе [ньне] -нні
расебўвацца незак., -аецца,
-аюцца.
расебўваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
расебўны
раеебхлы
раеебхнуцца зак., -пецца,

“пнуцца

раеспявацца [ссьпя] зак.,
-Яюся,
-ёешся
[сься],
-4ецца, -аюцца
расставанне [ньпе] -нні,
-пляў.

расетавацца незак., расстаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюцца
расставіцца разм., зак., -віцца, -вімся, -віцеся, -вяц-

ца
расставіць
зак.
-аўлю,
-двіш, -авіць, -авяць
расстагнацца

-пуся,

разл.,

зак.,

расстогнешся

[сься], нецца, -пемся, -пецеся, -нуцца
расстайны паэт.
расстанне [льпе] -нні
расстаноўка -бўцы, -бвак
-аюся,
расстарацца зак.,
[сься], -йецца,
-йсшся
-аюцца
расстаўлены
расстаўляцца пезак., -яецца;
-яюцца

расстаўляць

незак,

-Яю,

-яеш, -Яе, -Яяюць
расстацца
зак,

-йнуся,
-ёпешся [сься], -ёпецца,
-днуцца
расстраляны
расстраляцца незак., -яецца, -Яюцца
расстраляць зак., -Яю, -ясш,

-яе, яюць

расстрачыць кравец., зак.,
-чў, расстрбчыш, -чыць,

“чым, -чыце, -чаць
расстрбены
расстрбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [сься], -біцца,
-бяцца
расетрбіць [ойі] зак., -бю,

-біш,-біць, -бяць

расстрбойванне [ньне] -нні
расстрбйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
раеетрбйваць кезак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
расетрбйства -ве
расетрбчаны кравец.
расстрбчванне [ньне] шпі

расстрбчка -чцы [цц]
расстрыга дарк., ж., ДМ -гу,
Т -гам, мн. Р г і гаў

расетрыгёцца дарк., незак.,
[сься],
-ёюся, -ёешся

-йецца, -ёюцца
расстрыгаць незак.,

-аю,

-деш, -4е, -ёюць
расетрыгчы [хч], зак., ыў,

-ыйі,

-ыжэш,

гыжбм,

-ыжацё, гыгўць,
зак.,
[хч]
расетрыгчыся
зыгуся, -ыжэшся [сься],
-гыжЭцца, -ыжбмся, -ыжацбся, -ыгўцца

расстрижаны
расетрыжэпне [ньне] -нпі

расстрэл -лу, -ле, -лаў
расстрэльванне [ньне] -нпі
расстрэльвацца незак., -аецца, -аюцца
расстрэльваць незак., -аю,
гает, -ас, -аюць
раестўкацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
расетупацца хнезак., -ёсцца,
-дсмся, -бецеся, -йюцца

расступіцца зак., -ўпіцца,
-ўпімся, -ўпіцеся, -ўпяцца
расетыкавапыі расстыкбваны
раестыкавацца зак, -кўюся,
-кўсшся

[сься], ““кўсцца,

-куюцца
захк., “кўю,
расстыкаваць
-уўеш, -кўе, -куюць
расетыкбўвацца кезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца

расеўджваць незак., -аю,
-асш, -ас, “аюць
расеудзіць зак., -даў, рассўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіцё, -дзяць

расгукйны
рассукацца зак., расеўчаца, -чуцца і рассукаецца,
-аюцца

рассукёць зак. рассучў,
расеўчаш, -ча, “чу ць і-ёю,
-деш, -ае, -4юць
расеўквание [ньне] -нні
расеўквацца незак., -аецца,
“аюцца
расеўкваць
незак.,
-аю,
“асш, -ае, -аюць
расеўнуты
раееўнуцца вак.,
-цецца,
“нуцца
расеўцуць зак., “ну, -пеш,
-пе, -нуць
рассунбцены
расеупбніцца зак., “піцца,
“няцца
рассупбніць зак., -ню, -піш,
-ніць, “няць

рассупбньвацца кезак., “аецца, -аюцца
рассупбньваць незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
[пьне]
рассусбльванпе
разм., -нні
рассуебльваць разл., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расеціл [ссьці] -лу, -ле
расеціланне [сесьці] [ньне]
-нні

расецілацца [сесьці] незак.,
-йецца, -Зюцца
рассцілаць [ссьці] незак.,
-й4ю, -деш, -йс, -аюць
расецілачны [ссьці]
расецілка [ссьці] -лцы
рассыланне [ньне] -нпі

рассылёцца незак., -аецца,
-аюцца

расеылаць незак., -аю, -деш,
-йс, -4юць
раесылачны
расеылка -лцы
рассыльпая наз.

расеыльны прыл., наз.
расгсыпённе [ньце] -ппі
рассипаны
зак., -плюся,
расеыпацца
-плешся [сься], -плецца,

-племся, -плецеся, -плюцца
рассыпацца незак, -аюся,
[сься], -йецца,
-бешся

-бемся, -аецсся, -йюцца
рассыпацьзак., -плю, -плеш,

“пле, -плюць

рассыпаць незак., -4ю, -4сш,
-йе, “юць

рассыпістасць і рассмпчатасць [сьць] для абодвух

-асш, -ас, -аюць
расстыкбўка -бўцы, -бвак

-дю
расеыпісты і рассыпчаты
расеыпка -пцы, -пак

расеўджаны

рассыпиы

расстыкоўваць незак., -аю,
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-нні
рассыеёцца разм. незак,
-бецца, -аюцца
рассысаць разм., незак., -4ю,
-деш, -4е, -4юць
рассыханне [ньне] “ші

рассыхёцца незак, -децца,
-бюцца
расеыцёць разм., зан., -6ю,
-беш,-ёе, -ёюць
рассявальны [сься]

-ка,

рассявальшчык [сься]

-ку, -каў
расеявальшчыца [сься] -цы,
рассявёцие [сься]
-пні
расеявёцца [сься]
-ёецца, -дюцца
расеяваць [сься]

[ньне]
незак,
незак,

-ёю, -беш, -ёе, -аюць
рассядацца [сься] незак.,

-бюся,

-аешся

[сься],

-бецца, -дюцца

рассядзёцца [сься] разм»,
-даіўся,
зак,
-дзішся
[сься], гдзіцца, -дзімся,
расседзіцёся, рассядзяцца,
часцей рассёдзецца

рассядзёны [сься]
рассядлёцца [сься]
-Яецца, -бюцца

зак.,

рассядлёць [сься] зак., -ёю,

-Аеш, -ае, -4юць
расеядлзбўванне
[пьне] -нні

[сься]

расеядлбўвацца [сься]

не-

гак., -аецца, -аюцца
рассядлбўваць [сься] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расеякённе [сься] [ньне]
-ші
рассякёцца [сься]

незак,

рассякёць

незак.

“ёецца, -бюцца

[сься]

-ёю, -аеш, -ае, -Зюць
раееялёнце [сься]
[ньне]
-нпі

расеяліцца [сься] зак., рас-

сёліцца, -лімся,
-ляцца

“ліцеся,

рассяліць [сься] зак., -лю,
расеёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць
расеяляцца [сься]
незак.
“яецца, “Яемся, -Яецеся,
-яюцца
рассялйць [сься] незак.,
“яю, -яеш, -яе, -Яюць

рассячія [сься] зак., -сяЕў,
“сячэш, -сячэ, -сячбм, -сечацё, -сякўць і рассёкчы

рассячыся [сься] зак., -ея-

чЭцца, -сякўцца і рассёкчыся
рассячэнне [сься]
НЬЦ
“пні

расторкаць
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раставёнпе [цьне] -нпі

раставаць незак. -таю, -та-

-ёш, -таё, -таём, -таяцё,
,
“таюць
расталкаваць зак. -кўю,
-іўеш, -куе, -кўюць
раеталы

растамёр -ра, -ры, -раў
растанцавацца разм., вак.,
-дўюся, -дўешся [сься],

-цўецца, -цўюцца

растапіцца зак., растбпіцца,

-пяцца
растапіць зак., -плю, растбпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
растапайцца незак., -Яецца,
гяюцца, часцей растбплівацца
-яю,
незак.,
растаплйць

-Яеш, -яе, -Яюць, часцей
растбпліваць

растаптаны і растбптаны

растаптацца разм., зак., растбпчацца, -чуцца

растаптаць зак., -пчў, растопчаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць

растасбўвацца кнезак., -аецца, -аюцца
растаебўваць незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
растасоўка” -ўцы

растаўсцёлы [сьце]
растаўсцёць

[сьце]

зак.,

-ёю, -беш, -ёе, -ёюць
растаўчы зак., “ўкў, -ўчэш,
“ўча,
“ўчом,
“ўчаце,
-Ўўкўцьў растбўк, растаўкла, “лб, -лі
растаўчыся вак». “ўчэцца,

“ўкуцца; растоўкся, растаўклася, -лбся, -ліся
растаць зак., -ёну, -ёнеш,
“ёне, -ёнуць
растачицца зак., -точыцца,
“точацца
растачыць зак., -чў, растб-

чыш, -чыць, -чымМ, -чыце,
-чаць
растаяць разм., зак., -ёю,
-ёеш, -ёе, -ёюць
растваральнасць
[сьць]
гім., -цю
растваральнік -ку, -каў
растваральны

[ньне]

растварацца незак., -аецца,
-ёюцца

разм., нерастапырвацца
зак., аюся, -аешся [сься],

-аеш, -ёе, -4юць
растварыцца зак., -вбрыцца,

“аецца, -аюцца
растапырваць разх., незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць

растварыць зак., -рў, рас-

растапырыцца разх., зак.,
-руся,
-рышся
[сься],

растварэнне Гльне] -нні

растапырапы разм.

растапирванне
разм., “нні

-рыцца, -рацца

зак.,
“ру, -рыш, -рыць, “раць
растаргавёны разм.
растаргавацца разм., зак.,
-“гўюся, -туешся [сься],
растапырыць

разм.,

“тўецца, -гуюцца
растаргаваць разм.,

зак.

-гўю, гліўеш, -гуе, -гўюць
растартгоўвацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
растаргоўваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
растармажэнне [ньне] -нні

растармазіць захк., -мажу,
-мбзіш, -мбзіць, -мбзім,
-мбзіце, -мозяць
растармасіць разм., зак.,
-машў, -мосіш, -мбсіць,
-мбсім, -мбсіце, -мбсяць

растармбжаны
растармбжванне [ньпе] -нпі
растармбжвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
растармбжваць кнезак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
растармбшапы

растасаваны і растасбвацы

растасаваць зак., -сую, -сў-

-сш, -оўе, -еўюць

растасбўванне [пьпе] -нпі

раствараць

незак.,

-дю,

-“вбрацца

твбрыш, -рыць, -рым,
це, -раць

-ры-

раствбр зім., -ру, -ры, -раў
раствбраны
раетвбриы
раствбршчык -ка, -ку, -каў
растлумачальны

раетлумачаны
растлумёчвание [пьне] -нпі
растлумачвацца незак, -аецца, -аюцца
растлумачваць незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
растлумачыць
зак.,
“чу,
“чыш, -чыць, -чаць
растлумачбнне [ньне] -нні,
-нцяў
растлуецёлы [сьце]
растлуецёць
[сьце]
зак.
-ёю, -ёеш, -бе, -ёюць
растбк -тка, -ткў, -ткбў
растанлены

растбпліватие
растбоплівацца
ца, -аюцца і
растбпліваць

[пьпе] -нпі
лезак., -аецрастаплйцца
незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць і растап-

ляць
растбптаны і растаптаны
растбнтванце [ньне] -нпі
растбптвацца лезахк., -аецца, -аюцца

растбптваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

расторкаць разлм., зак., -аю,

-аеш, -ас, -аюць

растоўквацца
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раефантазіравацца

аа

растоўквацца незак.,

-аец-

ца, -аюцца

растоўкваць

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
Гастбў-на-Дбне г., м., Растбва-на-Дбне, Растове-наДопе
Растоўская вобласць [сьць]
Растоўскай вобласці

растбўскі
растоўчаны
растбчаны
растбчванне [пьне] -нпі
раетбчвацца незак., -аецца,
-аюцца
растбчваць
незак.,
-аю,
-аеш,-ае, аюць
растбчка -чцы [пц]
растдчнік -ка, -ку, -каў
растбчнытэз.
растр спец., -ра, -ры

растравіцца

палігр.,

зак.,

гёвіцца, “вяцца;

разм.,

-аўлюся, сёвішся

[сься],

-авіцца, -авімся, -авіцеся,
-фвяцца
растравіць палігр.,
разм.,

зак., -аўлю, -ёвіш, -авіць,

-вім, -ёвіце, -ёвяць
растравыспеў.

растральныарегіт.
растранжыраны разм.
растранжирванне
[ньне]

-яюць;

-аю,

-аюць
растраціцца

растранжырвацца разм., незак., -аецца, -аюцца
растранжырваць разл, незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
растранжырыцца

разм.,

зак., -рыцца, -рацца
растранжырыць разм., зак.,
“РУ, “рыш, згрыць, -раць

растрапаны

зак.,

растрэплешся
-лецца, -лемся,
-люцца

-плюся,

[сься],
-лецеся,

растрапаць зак., -плю, растрэплеш, -ле, -лем, -леце, -люць
растрасённе [нпьпе] -нні і
растрэевацие
растрасацца незак., -аецца,
-аюцца і растрэевацца

растрасйёць
незак.
-ёю,
-деш, -4е, -аюць і растрэсваць
растрата -аце, -ат
растратчык [чч] -ка, -ху,
“каў
растратчыца [чч] -цы, -ц
растраўлены палігр.
растраўлівапие [пьне] -тні
растраўляцца і растраўлівацца палігр., незак., ад-

паведна -йсцца, -яюцца;
гаецца, -аюцца; разм., ад-

паведна -яюся, -яешся
[сься], -яецца, -Яюцца;
-аюся,
-аештся
ўсься],

“аецца, -аюцдца

-асш,

зак,

-ае,

-ачуся,

-йцішся [сься], -йціцца,
-ацяцца
растраціцьзак., -ёчу, -аціш,
-дціць, -ёцяць

растрачалы
растрачвацне [пьпе] -пні
растрачвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
растрачваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

растрбпа разм., агульн., ж.
Д -пу, Т -пам, М-пе; ж.
ДМ-пе, Т -пай і -паю, мн.
Р.п

растрўб -ба, -бе, -баў
раструбіць разм., зак., -ублю, -ўбіш, -ўбіць, -ўбім,
-ўбіце, -ўбяць
раетрубнытэх,
раструсіць разж., зак., -трушў, -трусіш, -трусіць,
-трусім, -трусіце, -трусяць
раструска -русцы, -рўсак
растрўшаны
растрўшвацца незак., -аецца, “аюцца

растрўшваць

разм., -нні

растрапацца

растраўляцьі растраўліваць
палігр., разм., незак., адпаведна -йю, -ясш, -яе,

незак.,

“аю;

-аеш, -ае, -аюць

раструшчаны
раструўшчванне [ньпе] -нні
растрўшчвацца незак., -аецда, “аюцца
раструшчваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, аюць
растрўшчыцца зак., “чыцца,
-чацца
раетрўшчыць
зак.,,
-чу,

-чыш, -чыць, -чаць

растрэсванне [пьне]

“нні,

часцей растрасённе
растрэсвацца незак, -асцца,

-аюцца, часцей растрасац-

ца
растрэеваць
незак.,
-аю,
-асш, -ас, “аюць, часцей
растрасаць
растрэсены
растрэеканы

растрэскацца зак.,

-асцца,

-аюцца
растрэеквацне [пьне] -нпі

растрэеквацца пезак., -аец-

ца, -аюцца
растрэсці [сьці] зак. растрасў, -сёш, -сё, “сём, -сяцё, -сўцьў растрбс, раетрэсла, -лі [сьлі]; растрасі
растрэсціея [сьці] зак., растрасёцца, -сўцца; растрбеся [сься], растрэслася,
-ліся [сьлі]
растўзаныразм.
растузацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -асцца,

гаюцца
растўзаць разхм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
растуленыразх.
растуліцца разм., зак., растуліцца, -ляцца

растуліць разм., зак., растулю, растуліш,
-ліць,
-лім, -ліце, -ляць

растўльвацца разхм., незак.,
-аецца, -аюцца
растўльваць разхм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
,
растушаваны
растушавацца зак., -шуец-

ца, -шўюцца

растушаваць

зак.,

расту-

шую, -ўеш, -ўе, -ўюць

растрыбўшаны разм.
растрыбўшвацца разм., не-

растушбўванпе [пьпе] -нпі
растушбўвацца незак., -аец-

растрыбўшваць

растушбўваць незак.,

зак., -аецца, -аюцца

разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

растрыбушыцца разм., зак.,
“ўшыцца, -уўшацца

растрыбушыць раз»м., зак,
-ушў, -ўшыш, -ўшыць,
“ўшым, -ўшыце, -ўшаць
растрывбожаны
растрывбжвацца

незак.,

[сься],
-асшся
-аюся,
-аецца, -аюцца
растрывбжкваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
растрывбжыцца зак., -жуся,

ца, -аюцца
-аю,

-аеш, -ае, -аюць
растушбўка -бўцы, -бвак
растыканыразл.
растыкаць разм., зак., -аю,

-асш, -ае, аюць
растыкаць разм., незак.,
-аю, -беш, -йе, -ёюць
растэрмінавёцы і растэрмінбваны
растэрмінаваць зак. -инўю,
“нўеш, ліўе, -аўюць
незак,
растэрмінбўвацца
-асцца. -аюцца

-кыцца,

растэрміноўваць пезак., -аю,

-жацца
растрывожыць зак., -ку,
-кыш, -кыць, “каць

растэрмінбўка -оўцы, -бвак

-кышся

[сься],

растрэпвацца лезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся

-аюцца

растрэпваць

незак,

“аеш, -ас, “аюць

-аю,

-аеш, -ас, -аюць

раефакусіравацца зак., -руецца, “руюцца
раефакусіраваць зак., “рую,
“русш, -руе, -руюць
раефакусіроўка -ўцы
разм.,
раефантазіравацца
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расфарбавапы

зак.

-руюся,

-русшся

а
ц
ц
ю
у
р
“
,
а
ц
ц
е
у
р
,
[сься]

расфарбаваны

,
ўю
-б
,
к.
ва
ь
ц
а
в
а
б
р
а
ф
е
ра
-буеш, -бус, -бўюць

расфарббўванпе [цьце] -пні
незак.,

расфарббўвацца

гаецца, -аюцца
,
ю
а
.
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
ў
б
б
р
а
ф
рас
,
-аеш, -ас, “аюць
расфарбдёўка -бўцы, -бвак
[пьне]
расфарміраванне
-апі
расфарміравапы
раефарміравацца зах., -рУсцца, -рўемся, . -рўецеся,

;
“рўюцца
расфарміраваць зак., -рую,

“рўеш, “рўе, “рўюцьнезак.,

расфармірбўвацца
гаецца. -аемся, '-аецёеся,
-аюцца
незак.,
расфармірбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
расфармірбўка -ўцы
расфасаваны
расфасавёць зак., -сўю, -сў-

еш, -сус, -сўюць

расфасбўвацне [ньне] -пні
расфаебўвацца незак., -аецца, -аюцца
незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
расфасёўка -ўцы

расфасбўшчык -ка, -ку, -каў
расфасбўшчыца -цы, -ц
расфіласбфствавацца разх.,

вак., -ствуюся, -ствуешся
[сься], -ствуецца, -ству-

юцца
раефранціцца [ньці] разм.,
зак.
-нчуся,
-пцішся
[сься], -нціцца, -нцімся,
-пціцёся, -пцяцца

расфранчаны разм.
расфуфыраны разм.
расфуфирвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца. -аюцца,
раефуфырыцца разж., зак.,
-руся,
-рышся
[сься],
“рыцца, -рацца
раефиркацца разм., зак.
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
расхаджваць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
расхадзіцца

зак.,

,
ю
а
.,
ак
ез
ин
ь
ц
а
в
ж
д
б
л
а
х
рае
гаеш, -ае, “аюць
раехбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
раехандрыцца разм., зак.,

[сься],
-рышся
-рўся,
“рыцца, -рымся, -рыцёся,
“рацца
расхапаны раехватёны
расхапёць зак., -ёе, “Зем,
-4ецё, -аюць і расхватаць
расхапіць зак., расхбпіць,
-пім, -піце, -пяць і раехваціць
расхапляцца незак., -йецца,
-Яюцца, часцей раехбплівацца
-яю,
незак,
расхаплйць
-Яеш, -яе, -яюць, часцей
расхдпліваць
расхацёцца зак., -хбчацца;
-хацблася
раехацёць зак., -ачў, расхбчаш, -ча, -чам, -чаце,

“чуць
расхвалены
расхваліцца

зак,

,
-люся,

расхвалішся [сься], -ліц-

ца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

раефасбвачны

расфасбўваць

раехлябаць

джуся,

раеходзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца

раехаладзёць разм., зак.
-ёю, -беш, -бе, -ёюць
расхаладзіць зак., -діку, раехалбдзіш, “дзіць, -дзім,
“дзіце, -дзяць
расхалбджанцы
расхалбджванпе [пьпе] -ппі
расхалбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

раехваліць зак., -лю, расхваліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
раехвальванне [ньне] -вні
расхвальвацца незак., -аюся, -аешся (сься], -аецца,
-аюцца

расхвальваць знезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
расхваляваны
расхвалявацца зак., -лююся,
-дюешся [сься], -люецца,
-дююцца
раехваляваць зак., -люю,

-дюеш, -люе, -лююць
расхварэцца разм., зах, -бюся, -Зешся [сься], -бецца,
-бюцца.
расхвастаныразм.
расхвастёцца 'разм., зак.,
-вбшчацца, -вбшчуцца
расхвастаць разм., зах.,
шчу, расхвбшчаш, -ча,
чам, -чаце, -чуць
раехватёны разм., часцей
раехапйпы .
расхватёць зак., -4е, -бем,
-4еце, -бюць, часцей раехапаць
расхватвацца незак., -аец“в а-

ца, -аюцца,

часцей

хбплівацца
расхватваць незак.,

“аеш, -ае, -аюць,

раехбпліваць
расхваціць
зак,

расе-

-аю,
часцей

-ёціць,
-ёцім, -ёціце, -ацяць, часцей расхапіць
расхвбрвацца разл,
зак.,

-аюся,
-аешся
“аецца, -аюцца

[сься],

раехвбетвацца разм., незак.,
“аецца, -аюцца

расхвбетваць разм., незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць

раехілены
расхіліцца зак., расхіліцца,
-лімся, “ліцеся, гляцца
раехіліць. зак., -ліо, расхіліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
раехіляцца, незак.,

-Яецца,

-яемся, -Яецеся, “яюцца
раехілйць незак., -Яю, -Яеш,
-Яе, -Яюць

расхінанне [пьне] -нпі
раехінацца незак, -бюся,
[сься], -аёецца,
-дешся
-ёюцца
расхінаць зак., -ёю, -ёеш,

-ёе, -дюць

расхінўты
зак,
расхінўцца
-нбшся [сься],

,
-нуўся,
-пёцца,

-нёмся, -няцёся, гаўцца

раехіпўць зак., -вў, -нёш,
-нб, -нём, -няцё, -нўць
расхістанасць [сьць] -цю

,
расхістаны
-ёюся,
гак.,
расхістацца
[сься], -аецца,
-бешся
-дюцца
расхістаць зак., -ёю, -йеш,
г4е, -аюць

расхістванне [пьне] -нні
расхіетвацца кнезак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],
“аюцца.
расхістваць

-аю,

незак.,

-веш, -ае, -аюць

расхлёбаны часцей раехлябаны
расхлёбаць зак., -аю, -асш,
-ае, -аюць, часцей раехля-

баць
расхлёбвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца

раехлёбваць

-аю,

незак.,

-аеш, -ае, “аюць
раехлістацы разм., часцей
раехрыетаны
расхлістацца разм., зак.,
[сься],
-4сшся
-юся,

-децца,

-аюцца,

часцей

расхрыетацца
расехлістаць разл., зак., -аю.
-деш, -ёе, -аюць, часцей
раехрыстаць
раехліствацца разл., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аісцца, часцей

рас-

хріяствацца
раехлісетваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей раехрыстваць
расхлусіцца

разм.,

зушуся, -ўсішся

зак,

[сься],

зусіцца, гўсімся, -ўсіцеся,
“ўсядцца

расхлябапа прысл.

расхлябанасць [сьць] -цю
расхлябапы і раехлёбаны
раехлябаць зак., -даю, -аеш,
-де, -дюць і раехлёбаць
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расхлябісты
раехлібісты абл.
раехлябіца абл., -цы
расхникацца разл.,
-аюся,

-аешся

расцалаваны
расцалавацца зак., -луюся,
-аўсцся

зак.,
[сься],

расцалбўвацца незак., -аю-

ся, -асшся [сься], -аецца,
“аюцца
расцалоўваць кнезак., -аю,
-асш,-ае, -аюць

раехбд, “ду, -дзе; (выдаткі)

расхбды, -даў

раехёдавацне [пьце] -нні

раехбдавапы

раецаніць зак., -шо, расцэпіш, -піць, -цім, -ніце,
-пяць

раехбдавацца зак. ё незак.,
[сься],

-дуецца, -дуюцца

расхбдаваць зак, і

расцвёлены [сцьве] разл.
[сцьве]
раецвёльвацца
незак.,
-аецца,
разм,
-аюцца
[сцьзве]
расцвёльваць
разм., незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

незак.,

“дую, -дуеш, -дуе, -дуюць

раехбджацыраз,
раехбджвацца разхм., незак.,
-аюся,
-заешся
[сься],
-аецца, -аюцца
расхбдзіны разл., -н
расхбдзіцца незак., -джуся,
-дзішся [сься],
-дзяцца, часцей

-дзіцца,
разыхб-

дзіцца
расхбднік бат., -ку
расхбдны
раехбплены
расхбпліванне [ньне] -нні

“рацца.

,

расхрапціся раз.м., зак., -пўся, -пёшея [сься], -пёцца,

-пёмся, -пяцёся, -пўцца;
расхрбпея, расхраплася,
-лбся, -ліся
расхрыстаныраз. і раехлістаны
раехрыстацца разл., зак.,
-дюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -бюцца і расхлістацца

расхрыстаць разм. зак.
“ёю, -деш, -4е, -ёюць і расхлістаць
расхрыствацца

разм.,

не-

зак., -аюся, -аешся[сься],
-аецца, -аюцца і раехліетвацца

раехрыстваць разм., незак.,
-аю,

-аеш,

-ае,

раехлістваць

-аюць

ёі

раехўтапы
зак.,
расхўтацца
[сься],
-аегшся

-аюся,
-аецца,

-аюцца
расхўтаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
расхўтванне [пьце] -шні
раехутвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,

-аюцца
расхутваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць

[сься],

-аецца,

[сцьвя]

разя.,

-лім, -ліце, -ляць

ляць, расхвётваць
раехрабрыцца разм., зак.,
“руся, -рышся
[сься],
“рыцца, -рымся, -рыцёся,

-аю,

-йю, -аеш, -40, -аюць

расціскиы [сьці] спец.
расцісинуты [сьці]
раеціспудца
[сьці]
зах,
-пецца [сьпе], -пуцца
расціснуць [сьці] зак., -пу,
“неш [сьпе], -пе, -пуць
расціць [сьці] незак., рашчу, росціш [сьці], ціць,

“цім, -ціце, -цяць
раецугляпы
расцугляцца зак., -яецца,
-яюцца
расцугайць зак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
раецырыкацца зак., -аецца,

“аюцца
раецэпачны

раецэпшчык -ка, зіу, -каў
раецЭпшчыца -цы, -ц
расцэньванне [ньце] -пі
расцэньвацца кезак., -аец-ца, -аюцца
незак., -аю,
расцэньваць

зак., -лю, расцвёліш, -ліць,

-аеш, -ае, -аюць і раехап-

незак.

“іцяцё, ітўць
расцвітанпе [сцьві] [пьне]
-нні
расцвітаць [сцьві] незак,
-4ю, -аеш, -ёе, -4юць
раецвиркацца зак., -аюся,
расцвяліць

-аю,

-асш, -ас, -аюць
расціскаць [сьці]

зак., -аю,

расцэнены
расцэпка -нцы, -нак

“аюцца

ца, -аюцца і расхапяяйцца,

раеціскаць [сьці]

расцвісці [сцьвісьці] Зак.,
“іту, гіцёш, -іцё, -іцём,

-аешся

'расхбплівацца- незак., -аец-

раехватвацца
расхбпліваць незак.,

[сься], -лўецца,

-аўюцца
расцалаваць зак., -лўю, -аўеш, -лўе, -луюць

“аецца, -аюцца і расхныаус, -чашся [сься], -чац“чуцца

-дуюся, -дуешся

расцяканпе

расцерабіць [сьце]
зак.,
-блю, расцярэбіш, -біць,
-бім, -біце, -бяць
раецерушыцца [сьце] зак.,
расцярўшыцца, “шацца
раецерушыць [сьце]
зак.,
-шу, расцярўшыш, “шыць,

-шым, -шыце, -шаць
расцёрці [сьце] зак., разатрў, -рэш, -рэ, -рбм, “ра-

цё, -руць;расцёр [сьцё],

«цёрла, -цёрлі

-аеш, -ае, -аюць
расцюкавёны [сьцю]
зак»,
расцюкаваць Ісьцю]
“кую, -кўеш, -кўе, кўюць
[сьцю]
расцюкбўванне
[ньце] -пні
расцюкоўвацца [сьцю]

йе-

[сьцю]

не-

гак., -аецца, -аюцца

расцюкбўваць

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

расцюкбў ка [сьцю] -ўцы
расцягай [сьця] ку, -бя,

-81 [айі], -ёяў
расцяганы [сьця]

,

расцягёць ісьця] зак., -ёю,

-4еш, -йе, -йюць
расцягванне [сьця]

[пьпе]

расцёрціся [сьце] зак., разатруўся, -рэшся
[сься],
-рэцца, -рбмся, -рацёся,

-нні
расцягвацца [сьця] незак.,

с.-г., -лу, -ле
расцёрты [сьцё]
расці [сьці] незах., расту,
расдбш [сьце], -цё, -цём,

-аю, -аеш, -ае, аюць
раецягпепасць і раецягнутасць [сьця] [сьць] для

“рўцца
расцёл [сьцё]

-цяцё, растўць; рос, расла, -лб, -лі [сьлі]; расці

незак,
[сьці]
расціпаць
-бю9, -деш, -йе, -йюць
раеціралыты [сьці]
расцірйнне [сьці]
[пьие]
-ппі

расцірацца [сьці]

незак.

-аюся, гёсшся
[сься],
ецца, -аюцца
расціраць
[сьці]
хгезак,,
-б4ю, -адеш, -й4е, -4юць

расцірка [сьці] -рцы
расціскапне [сьці] [пэпе]
-пні
расцісканы [сьці]
расціскацца [сьці]
гаецца, -йюцца

зезак.,

гаецца, “аюцца

расцягваць [сьця]

абодвух -цю

расцягаспы і

незак,

расцягнуты

[сьця].

расцягаўцца [сьця]

зак.

іўся, расцягнешся [сься],

-нецца, -немся, -пецеся,
“нуцца

расцягиўць [сьця] зак., -нў,

расцягпеш, -не, -нем, -пеце, -пуць
расціжка [сьцяші] -кцы

[шц]

раецёжнаець [сьця] [сьць]

-цю

раецяжня [сьця]
расцяжнние [сьця]

[нье]

[сьця]

([пьпе]

-ппі

расцлкёйпе

ші
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расцякацца
незак.

расцякацца [сьця]

-дсцца, -дюцца

расцяліцца.

разм.,

[сьця]

зак., -цбліцца, -цёляцца
разм.,
[сьця]
расцяпа
агульн., м. Д -пу, Т -пам,
М -пе, ж. ДМ-пе, Т -пай
паю, мл. Р -п
раецарбе [сьця] -бу, -бе,
-

аў

расцярўшаны [сьця]

[сьця]

расцярушванне

[цьце] -нні
расцяруўшвацца [сьця]

ине-

раецярўшваць [сьця]

не-

зак., -аецца, -аюцца

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

раецярэблелы [сьця]
[сьця]
раецярэбліванне

[цьпе] -нпі

раецярэбліваць [сьця]

не-

зак., -аю, -аеш,-ае, -аюць
расцяты [сьця]

расцяць, [сьця] вак., разат-

нў, -цёш, -нё, -нём, -няцё,
“нўць; расцяў, -яла, -ялё,
-ялі; разатні
расцячыся [сьця] зак., расцячэцца, расцякуцца; расцёкся, расцяклася, -лбся,
-ліся
расчаканены [шч] спеў.
расчаканіць [шч] зак., -ню,
-ніш, -ніць, -НЯцЦь

расчаканка [шч] -нцы
раечакапшчык [шч] -ка,
-ку, -каў
расчаканшчыца [шч] -ды, -ц

раечаканьванне

[шч]

[ньне] -нні
раечакёньвацца

[шч]

хне-

зак., -аецца, -аюцца
раечакёпьваць [шч] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расчалены [шч]

раечаліць [шч]

зак., -лю,

-ліш, -ліць, -ляць
раечалка (1яч] -лцы, -лак
раечальвапне [шч] [ньне]
-нні

расчальвацца [шч] хезак.,
-аецца, -аюцца.
раечальваць [шч]
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
расчапіцца шч] зак., расчэпіцца, “пяцца
расчапіць [шч] зак., расчаплю,

раечэпліваннце

раечэпішш,

“пім, -піце, -пяць
раечаплбпне [пч]
“нні
раечапайцца[пч]
“яецца, -яюцца,
раечэпаівацца

“піць,

[ньне]

расчарціць [шч] зак., -рчў,

расчэрціш,

-ціць,

-цім,

-ціце, -цяць

раечасаны [шч] ё раечэеаны
раечасёцца [шч] зак., -ча-

шуся, расчшашся [сься],
-шацца, -шамся, -шацеся,
-шуцца
раечаеёць [шч] зак. -чашу,
расчэшаш, -ша,
-шам,
-шаце, -шуць
раечахлёны [шч]

раечахліць [шч] зак., -лю,
-гліш, -ліць,

-лім,

-ліцё,

-ляць

расчахляцца [шч] знезак.,
“Яецца, -Яюцца
расчахляць
ішч], незак.,
-яю, -яеш, -яе, -Яюць
расчацца [шч] разм., гак.,
разачнёцца, -нуцца
расчаць [шч], разм.,

-нні
раечлянёнаець [шчл] [сьць]
-цю

раечляпёны [шчл]
:
раечляніцца [шчл]
зак.,
расчлёніцца, -пяцца
расчляніць [шчл] зак., -ша,
расчлёніш, -ніць, -пім, -ні-

це, -няць
раечляпйцца [шчл] незак.,
-яецца, -яюцца
расчляпяць [шчл]

незак.,

“Яю, -ясш, -Яе, -Яюць
расчбека [шч] -бецы, -бсак
расчулена [шч] прысл.
расчуленаець [шч] [сьць]ё
расчулённе [шч]

часцей

адпаведна -цю; -ині

[сьць] -цю

т
[пьпе]

зак.,

разачну, -нёш, -нё, -нём,
“няцё, -нўць
раечлянёнае [шчл] [пьне]

незак,

раечапайць [шч] незак.,
“яю, -Яеш, -яе, -яюць, час:
цей расчЭпліваць
расчаравана [шч] прысл.
раечараванасць
[шч]

ра“аі
ечаравённе [шч]

раечаравапы [шч]
зак.,
расчаравацца, [шч]
-рўюся, “рўсшся [сься],
-руецца, -руюцдца
зак.
[шч]
раечараваць
“рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць
расчарапкаваны [шч] сад.
раечаранкаваць [шч] зак.,
-кую, -куеш, -кўе, -кўюць
расчаранкоўвацца [шч] незак., -аецца, -аюцца
раечарацкбўваць [шч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расчарбўвацца [шч] незак.,
[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
раечароўваць [шч] незак.,
-аю, -аеш, -ае, аюць

[пьпе]

раечулены [шч]

расчуліцца [шч] зак., -люся, -лішся [сься], “ліцца,

“ляцца
раечўліць [пч] зак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць
расчўльвацца [шч]
аюся,
-асшся

-аецца, -аюцца

незак.,
[сься],

раечульваць

[шч]

незак,

[шч]

разм,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
раечўханы [шч] разм.

расчухацца

зак., аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
раечўхаць [шч] разм., зак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раечухвапие [шч]
[ньне]
разм., -нні
раечўхвацца [шч] разм, незак., -аюся, -аешся [сься],

“аецца, -аюцца

расчўхваць [шч] разх., не-

Зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
раечўць [шч] разм., зак,
ўю, -уеш, -ўе, -ўюць
раечынацца [шч] разм., незак., -ёецца, -аюцца
расчынаць [шч] разм., незак., -ёю, -аеш, -ае, -4юць
расчыпённе [шч]
[ньне]
гні
раечыпены [шч] (адчынены)

расчыніцца [шч] (адчыніцца) зак., -ыніцца, -ыняц-

ца
расчыніць [шч] (адчыніць)

зак., -ню, расчыніш, -ніць,
“нім, -ніце, -няць
расчыняцца [шч] (адчы-

няцца)

незак.,

-яецца,

-яюцца

расчыняць
[шч]
(адчыняць) незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць

раечырванёлы [шч]
расчырванёцца [шч] зак.,
-ёюся, сёешся
[сься],

-бецца, -бюцца
раечыркнўцца [шч]

разм.,

зак., -нуся, -нёшся [сься],
“нёцца, -нёмся, -няцёся,

“нўцца

раечырыкацца [шч] раз“.
зак., -аецца, -аюцца
расчыстка [шч] -тцы [стц]
раечысціцца

[шч]

[сьці]

ак., -ціцца, -цяцца

расчысціць
[шч]
зак,
-ышчу,

[сьці]

гысціш

[сьці], -ымсціць, -ЫСЦЯЦЬ

расчытаны [шч]
расчытаць [шч] зак., -ёю,
-деш, -ае, -4юць
раечатваць
[шч]
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
раечыхвбеціць [шч] [сьці]
разм., зак., -бшчу, -бсціш
[сьці], “беціць, -бецяць
расчышчаны [шч]
раечышчацца [шч] лнезак.,
-аецца, гёюцца
раечышчаць

[шч],

незак.,

-йю, -деш, -ае, -йюць
раечышчэпце [шч] [ньне]

-пні

раечбпка [шч] -пцы
раечэплепы [шч]
раеч5плівапне [шч] [пьпе]

лпі
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расчэплівацца

расчэнлівацца [шч] незак,
-асцца, -аюцца і раечапляцца
-аю,

незак,

[шч]

расчЭпліваць

-аеш, -аес,

-аюць

расчапаяць
раечЭпны [шч]
раечзрчаны [шч]
раечэрчванне [шч]
-пні
раечэрчвацца [шч]
-аецца, -аюцца
раечэрчваць [шч]

і

расшчоўкацца

расшліхтбўка [шша] -ўцы
[шшл]
расшліхтоўшчык
-ка, -ку, -каў

расшліхтоўшчыца

[шшл]

незак.,

расшмаргаўты [шшм]

-иў, -абш, -нё, -пём, -ня-

-ае, -аюць

расшмаргиўць [шшм] зак.,

цё, -аўць

расчэсацы [шч] ё раечаса-

зак., -ёецца, -ёюцца, часцей раешкуматаёцца

расчзеванне
-нні

[шч]

[ньне]
;

расчзсвацца

[шч]

незак.,

-аюся,

-аешся

[сься],

-аецца, -аюцца

расчэсваць [шч] незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
расшавёлены [шш]

расшавёльвацца [шш] незак., “аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
расшавёльваць [шш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

захк.,
расшавяліцца [шш]
расшавёлішся
-дюся,
[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца

зак,
[шш]
расшавяліць
-лю, расшавёліш, -ліць,
-лім, -ліце, -ляць
растахбпаць [шш]

разм.,

Зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

расшаптацца

[шш]

зак,

растапчуся, расшэпчашся
[сься], -чацца, -чамея, -ча-

цеся, -чуцца

расшаркацца [шш] зак.,
[сься],
-ается
-аюся,
-аецца, -аюцца
расшаркванпе [пш] [ньне]
-нні

расшарквацца [шш] незак,
[сься],
-аешся
гаюся,
-аецца, -аюцца
расшастаны [шш] разм.
расшастаць [шш] разх.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
раешкуматаны [шшк] рагх.
і расшматаны
[шк]
расшкуматацца
разм., зак., -4ецца, -юцца
і расшматацца

расшкуматаць [шшк] разх.,
зак., -ёю, -аеш, -ёе, -ёюць
і расшматаць
і
[шшл]
расшліхтаваны
раешліхтбваны
[штл]
расшліхтаваць
тэкст., зак., -тую, -туеш,
-тўе, -тўюць
[шл]
расшліхтоўванне
[ньце] -нні
[шл]
расшліхтбоўвацца
незак., -аецца, -аюцца
расшліхтоўваць [шшл] гезак., -аю, -асш, -ае, -аюць

расштўрхваць ёі
хоўваць

пезак.,

ны

ца

-пбцца, -иўцца

расшматаны [шшм] разм.,
часцей расшкуматаны
расшматацца ([шшм] разх.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

расшматёць [шшм] рагж.,
зак., -ю, -аеш, -ёе, -ёюць,
часцей расшкуматаць
раешмбргвацца [шшм] незак., -аецца, -аюцца
расшмбргваць [шшм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расшмбргнуты [шшм]
расшнураваны і раешнурбваны ([шшн]
расшнуравацца [шшн] зак.,

-рўецца, -рўюцца

раешнураваць [шшн] зак.

“рую, -руеш, -руе, руюць
[шшн]
расшнурдўванне
[ньне] -нні
[шшн]
расшнурбўвацца
незак., -аецца, -аюцца
расшнурбўваць ([шшн] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
расшнурбўка [шшн] -ўцы
расшпілены [шшип]
раешпіліцца [пшп] зак.,
расшпілішся
-люся,
[сься], -ліцца, -лімся, -лі-

цеся, -ляцца

зак.
-ліць,

[паша]
расшпіліць
-лю, расшпіліш,
-лім, -ліце, -ляць

расшпільванпе

[шт]

[ньне] -нпі
расшпільвацца і расшпіляцца [шшп] незак., адпаведна

-аюся,

незак.,

хбўвацца [шшт]

для абодвух -аецца, -аюц-

-цы, “п

расшмаргиўцца [шшм] зак.
[ньне]

[шшт]
раештўрхванне
[ньне] -ині
расштўрхвацца і расштур-

“аешся

[сься], -аецца, -аюцца;
(сься],
-яешся
-яюся,
-яецца, -яюцца
расшпільваць і расшпіляць

[шшп] негак., адпаведна

гаю, -аеш, -ае, -аюць; -Яю,
-Яеш, -яе, -Яюць

раешпурлайны [шшп] разм.
расшпураяць [шпі] разх.,
зак., -йю, -яеш, -яе, -Яюць

раешрубаваны [шптр]
раешрубавацца [шшр] зак,

-бўсцца, -бўюцца

раешрубаваць [шшр] зак.,
-бўю, -бўеш, -буе, -бўюць
расшрубоўвацца [штр] незак., -асцца, -аюцца
расшруббоўваць [шшр] геезак., -аію, -аеш, -ае, -аюць
расштурханы [шшт]

зак.,
расштўрхаць [пшшт]
-аю, -асш, -ас, -аюць

для

расштур-

[шшт]

абодвух

незак,

-аю, -аеш,

раешугацца [шш] разм.
зак., -йсцца, -аюцца
расшукёны [шш]
расшукаць [шш] зак., -аю,
-аеш, -ае, “ёюць
расшўквацца [шш] нкезак.,

-аецца, -аюцца

расшўкваць [шш]

незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

расшумёцца [шш] разх.,
зак,
-млюся,
-мішся
[сься], -міцца, -мімся,-міцёся, -мяцца

расшчабёнены [шшч] спец.
расшчабёньвацне
[шшч]
[ньне] -нні
расшчабёньвацца

[ашцч]

незак., -аецца, -аюцца
раешчабёньваць [шшч] незак., -аю, -аеш, -зе, -аюць
раешчабёнка [шшч] -нцы
расшчабяніць [шшч] зак.,
-ию, расшчабёніш, -піць,

-нім, -ніце, -няць
расшчабятацца

[шч]

разм., зак., -бячуся, -бёчашся [сься], -бёчацца,
-бёчамся, -бдёчацеся, -б6-

чуцца.

расшчаміцца [шшч] разм.,
зак., расшчэміцца, -мяцца

расшчаміць [шшч]
зак.,

-млю,

разм.,

расшчэміш,

-міць, -мім, -міце, -мяць

раешчамляцца [шшч] разхм.,
незак., -йецца, -яюцца і
расшчэмлівацца
расшчамляць [шпцч] разх.,
незак., -Яю, -яеш, -яе,
-Яюць і расіцчэмліваць
зак.,
раешчапіцца ([шшч]
-чэпіцца, -чэпяцца

расшчапіць

[([шшч]

зак.,

-плю, расшчэпіш, -піць,
-пім, -піце, -пяць
(шшч]
раешчаплённе
[ньне] -нпі
расшчапляцца [шшч] незак., -Яецца, -яюцца, часцей расшчэплівацца
раешчапляць [шшч] незак.,
-Яю, -яеш, -Яе, -яюць, часцей расшчэпліваць
расіцчодрывацца [штч] кезак., -аюся, -асшся [сься],

-асцца, -аюцца
раешчбдрыцца [шшч] зак,
[сься],
-рышся
“руся,

“рыцца, -рацца

расшчбўкацца [шшч] зак.
[сься],
“аюся, -аешся
-аецца, -аюцца

рафіпёршчык
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А
расшчэмаспы
АА

расшчэмлены ([пішч], разм,

[шшч]
расшчомлівацца
разм., незак., -аецца, -аюцца і расшчамляцца

раўпадўцшы

ратаванце [цьне] -ниі.

ратавацца пезак., ратуюся,
гўешся

[сься],

-Уецца,

ратаваць

незак,

ратўю,

“уюцца

,

раўнадўшша -шшы
раўназначна прысл.
раўпазпачнаець [сьць] -шо

разм., невак., “аю, -аеш,
-ае, -аюць ў расшчамляць

ратай уст., -йя, -аю, -аяў

раўпазначны
раўналёжпа прысл.
раўналёжнаець [сьць] -цю

-пе

ратанг бат., -га, -гу

раўнамёрна прысл.

расшчЭмліваць

[шшч]

гўеш, -ўе, ўюць

расшчэп [шшч] спец., -пу,

ратайскі уст,

расшчціна (шшч] -пе, -н
расшчэплены [шшч]
расшчэплівацца [шшч] не-

ратапгавы

зак., -аецца, -аюцца і рае-

шчапляцца

раешчэпліваць [шшч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
і расшчапляць

0,

расшива [шш] -ыве, -ыў
[ньне]
расшыванне [шш]
-ші
раешывацца [шш] незак.,

-ёецца, -йюцца

расшываць

[шш]

незак.,

-ёю, -беш, -ёе, -аюць

расшырёльнасць

[с
ьц
ь]
“ц
ю
расшырал

[шш]

[шш]

ьнік
-ку, -каў

-ка,

расшырёльны шш]

.

раўналёжны

раўнамёрнасць [сьць] -цю

..,

ратапія бат., Яі [ійі]
ратанбгія заал., наз.

ратапринт -пта, -нце [ньце]
рататар -ра, -ры, -раў

рататарны

я

ратаўнік -ка, -ку, -коў, час4
цей ратавальнік
ратаўнічы часцей ратаваль-

пы

ратацызм спец., -му, -ме

ратацыйцы
.
ратацыя -ыі [ыйі]
ратман гіст., -на, -не, -наў
ратнік гіст., уст., -ка, -ку,
-каў

раётиы уст.
ратбн фіз., -ну, -не
ратёнда -дзе [ньдзе], -д і

“даў

расшыраны [шш]
раешырацца [шш]

незак.,

раешыраць

знезак.,

ратыфікавацца резак., -ку-

зак.,

ратыфікаваць незак., -кўю,
-куеш, -куе, -кўюць
ратыфікаційны
ратыфікацыя -ыі [ыйі]
Ратэрдам г., Ратэрдама, Ра-

-Яецца, -аюцца

-4ю, -бсш, -йе, ёюць
[шт]

“рыцца, -рацца

расшырыць [шш] зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць

расшырбнне

[шш]

. “нні
расшыты [шш]
расшыўка [шта]
“явак

[ньне]

-аўцы,

расшыфравапыі расшыфрбваны [шт]
расшыфравацца [шш] зак,

“руецца, -рўюцца

[шш] зак.,

“рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць
ра

сшыфрбўванне
[шш]
[цьпе] -ппі
расшыфрбўвацца [шш] тге-

зак., -аецца, -аюцца
расшыфрбўваць [шш] хнезак., -аю, -аеш, -ас, -аюць

расшыфрбўка [шт] -ўцы

растыфрбўнічык [шш] -ка,

-ку, -каў

растыфрбўшчыца
“ЦЫ, -Ц

-ецца, -кўюцца

тэрдаме

расшыўны [шш]

расшыфраваць

ратуша -шы, -ш

ратыфікавіны

[шш]

расшырыцца

ратўнак -пку

шш]

раешыцца [інш] зак., -мец-

ца, -мюцца
расшыць [шш] зак., -ыю,
“ысш, -ые, -дюць

расянка бат, ліцы, -п
ак
расянкавыя бат., на
з.

расяныі расяніш

рата разм., раце, рат
ратавальпік “ка, -ку,
-каў і
ратаўнік

ратавальныі ратаўнічы

ратэрдамскі
раунд

спарт.,

[нь
дзе
“да
],
ў
раўт уст

“да,

,

-дзе

., -уту, -уце, -утаў
раўнабёдранаець
[сьць]
мат., -цю

раўнабёдранік -ка, -ку, -каў
раўнабёдраны
раўпаббкі
раўнавага -дзе
раўнаважкі [шк]
раўпаваяшы
раўнавальнік тэг., -ка, -ку,
-каў
раўнавальны
раўпавальшчык -ка, -ку,
-каў
раўнавапне [ньне] -тпі
раўпаваны
раўнавацца незак., раўпўюся, ўешся [сься], -ўецца,
“уюцца.
раўпаваць незак., раўпую,
“ўеш, -уе, -ўюць
раўпадзёйнпая фіз., наз.
раўнадзёйны
раўпадзёпетва -во

раўнадзёпственны

раўпадўшпа прысл.

раўнадўшнасець [сьць] -цю
раўпадўшнпічаць незак, -аю,

-аеш, -ае, -аюць

раўнамёрны
раўнаплёчы фіз.
раўпапраўе ёі раўнапраўпаесць

[сьць]

-ўі [ўйі]; -цю

адпаведна

раўнапраўна прысл.
раўнапраўны
раўпасільны

раўната разм., -ацё
раўнацін фарх., -ну, -пе

раўпацэннаець [сьць] -цю

раўнацэнны
раўначлёнцы лат.
раўпёйшы
раўнённе [ньне] -нці

раўніва прысл,
раўніваець [сьць] цю,
раўшвец разл, -іўца, -іўцу,

аў
ўц
“І
раўпівіца

разх., -цы, -ц

раўнівы
раўніна -не, -н
раўпіна -нё
раўніннасць [сьць] -цю
раўнінны
раўнўць разм., зак., -нў,
-нёш, -нё, -цём, -няцё,
-нуць
раўнуючы
раўнюсенька прысл.
раўнютка разм., прысл.
раўнібткі разм.
раўня разм., -ні і роўня
раўняцца
незак,
-яюся,

-Ясшся

[сься],

-яецца,

“яюцца
раўняць незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць
раўці незак., раву, -вёш,
-вё, -вём, -вяцё, -вуць;

роў, раўла, -лб, -лі
раўчавіна абл., -пе, -п
раўчук і раўчак для абодвух -ка, -ку, -кбў
рафіпавальны спец.
рафіпавальшчык -ка, -ку,
-каў

рафіпавальшчыца -цы, -ц
рафінавёнаець
[сьць]
кніжн., цю

рафіпавацнце

[пьне]

7эзт.,

“нні
рафінавацытэх., кніжн.
рафінавацца тэг., зак. і неЗак., -аўецца, -аўюцца

рафінаваць

зак.

і

незак.,

ліўю, -нуеш, -пўе, -нўюць
рафіпад -ду, -дзе

рафіпадны

рафінёр тэх., -ра, -ры, -раў

рафінёрны
рафінёршчык -ка, -ку, -каў

РКП(б)
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рафінсвачны

р

а

рафінбвачнытэг,

рафія бат., -іі [01]

рахавацца разм.,
рахуюся, -ўешеся

-ійці, Т -нём, мн. -няты,

-нят, -нятам, -нятамі, -ня-

незак,
[сься],

«ўсцца, -ўюцца

рахаваць разх., незак., рахўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

рахат-лукум рахат-лукуму,
рахат-лукуме
рахіт мед., -іту, -іце
рахітызм -му, -ме

рахітык разх., -ка, -ку, -каў
рахітычка разм., -чцы [ца],

-чак

тах
рачкаваць разх., незак.,
рачкую, -ўсш, -ўе, -ўюць
рачкі абл., прысл.
рачкбм разм., прысл.
рачик -ка, -кў, -коў
рачны
рачбк -чка, -чку, -чікоў
рачўлка -лды, -лак

рачины
рашальнасць [сьць] -цю
-аюся,
незак,
рашацца

-ёешся

рахітычны
рахмапа прыс.
рахманасць [сьць] -цю

[сься],

-аецца,

-аоцца

рашаць незак., -ёю, -беш,

рахманець незак., -ею, -есш,

-ве, -еюць

-4е, “ёюць
рашаючы

рйёшка рашцы, рёшак, час-

рахманы

рахўба разм., -бе

рахунак бухг., (дакумент)
-пка, -нкаў; (фінансавыя
аперацыі) -пку, -нкаў
рахункавбд -да, -дзе, -даў

рахункаводства [цтв] -ве
рахункавёдчы [чч]
рахункбвы
рацінй тэкст., -ну, -не
рацінавальны спец.
рацінаванне [пьне] -нні
рацінаваны
раціпавёцца незак., -нуец-

ца, -аўюцца

рацінаваць зах. і незак.,
“нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць

рацінавы
рацпрапанбва (рацыяналіпрапанбва)
зётарская
-бве, -бў
рацыён -ну, -не
рацыённы

рацыя -ыі [ыйі], -ый
рацыяналізаваны
незак,
рацыяналізавацца

-зўецца, зўюцца нерацыяцалізаваць зак. іё

цей ражка
рашкуль -ля, -лі, -ляў
рашбтка -тцы [цц], -так
рашбтнік -ка, -ку, -каў
рашбтны
рашбтчаты [чч]
рашпіль тэх., -ля, -лі, -ляў
рашўча прысл.
рашўчаесць [сьць] -цю
рашучы
рашчына абл., -пе
рашчынены (пра цеста]
(пра: цеста)
рашчыніць
зак., -ню, рашчыніш, -ніць,
-нім, -ніце, -няць

рашчынйцца (пра цеста)
незак., -йецца, -яюцца
рашчыняць (пра цеста) незак., -йю, -яеш, -яе, -Яюць

рашчэпне [ньне] -нні
рашыцца зак., -шўея,
шышся

рэ-

[сься], -шыцца,

-шымся, -шыцеся, -шацца
рашыць зак., -шў, рэшыш,
-шыцё,
сшыць, -шым,
-паць
рашнне [ньне] -нні, -нняў

.
ў
а
ф
рацыяналізатарскі

раштнік (грыб) -ка, -ку,
-каў
рашэціна -не, -н
рашэцісты
рашэціць незак., -Зчу, -зціш,

рацыяналізацыя гыі [ыйі]

раяваць абл., незак., раюю,

зак., -зую, -зувші, -зуе, -зуюць
рацыяналізатар -ра, -РУ,

-бціць, -ёцяць

рацыяналізатаретва. -ве
рацыяналізм -му, -ме
-ста,
рацыяналіст
[сьце], -стаў
рацыяналістка -тцы

-сце
[с'ц],

-так
рацылналістычнаець [сьць]
-цю
рацыяналістычны
рацыяпальна прысл.

рацыянальнасць [сьць] -цю

рацыянальны
рацыяпіраваць спец., зак. і
незак., -рую, -руеш, -руе,
г“руюць
паэт, -ддю
уст,
раць

[цьцю], -цей і -цяў
і рачанё разм.
рачанй
агульн, для абодвух РДМ

рабеш, раюе, раююць
раялізм паліт., -му, -ме
раяліст -ста, -сце [сьце],
-стаў

раялістка -тцы [с7ц], -так

раялісцкі

райль -ля, -лі, -ляў
райльны

раяпіраванне [пьне] -ппі
раяпіравапы

раяніравацца кезак., -руец-

ца, -руюцца

раяпіраваць

зак. і

незак.,

“рую, -русш, -руе, “руюць
рвапўцца зак., -нўся, -пёшся [сься], -пёцца, -нёмся,
-гіяцёся, -пуцда

рванўць зак., -пу, -ндш, -пе,

-нём, -няцеб, -нўць

рваны і (пасля зычных)
ірвёны
рваць (зрыўкі) -нпю ([цьпо]
рвацкі разм.

"

рвацтва разм., -ве

рвацца хезак., рвуся, рвёшся [сься], рвёцца, рвёмся, рвядёся, рвуцца ёў
(пасля зычных) ірвацца

рваць кезак., рву, рвеш,
рве, рвём, рвяцё, рвуць і
ірваць
рач разх., -ча, -чў, -чў
РВК [эрвэка] (раённы выканёўчы

камітёт)

нескл.

м.,

рабта -бце

рвбтнае мед., наз.
рвбтны
рдзёнце [пьце] -нні і (пасля зычных) ірдзёнце
рдзест бат., -сту, -сце [сьце],
гстаў і (пасля зычныя)
ірдзёст
рдзёставыя бат., наз. і (пасля зычных) ірдзёставыя
рдзёцца

незак.,

рдзіцца,

рдзяцца і (пасля зычных)

ірдзёцца

рдзець незак., -бе, -ёюць і
(пасля зычных) ірдзёць
рдзісты ёі (пасля зычных)

ірдзісты
ржа ржыі (пасля зычныя)
іржа
ржавасць [сьць] -цю і (пасля зычныг) іржавасць
ржавёць незак., -бе, -ёюць і
(пасля зычных) іржкавёць

ржавінне [ньне] абл., -ппі
і (пасля зычных) іржавінне
ржавіць незак., -віць, -вяць
і (пасля зычныг) іржавіць
райвы ё (пасля зычных)
ірагАвы
ржанка бат., -нцы і (пасля
зычных) іржапка
рэжёнце [пьне] -нні і (пасля звычных) іржанне
ржаўленпе [ньне] спец.
-вні і (пасля зычных) ірзкаўлепне
ржаўнік бат., -ку і (пасля
зычныя) іржаўнік
ржаўныя бат., наз. і (пасля

зычных) іржаўныя
ржаць незак., ряіэ, ржуць;
разм. ру, ржэш, рэ,
ржом, раце, ржуць ёі
(пасля вычныя) іржаць

раышча і ржэўнік адпаведна -чы; -ку і (пасля зычных) іржышча, іржэўнік
ржэўпніна разм., -пе ё іржэўніпа

РКП(б)

[эркалэбэ] [Расій-

ская Камуністычная пёр-

тыя (бальшавікбў)] гіст.,
ж., нескл,

р
о
ў
п
а
п
атэнцыяльны
4
0
7
ВАМ
роба

рбба разм., -бе, -б
робат -ата, -аце, -атаў
[ньне]
робатабу даванне
-нші

ж

:

-ка,

робатабудаўнік
-кбў

А

-кў,

Рбвепскай вобласці

рбвенекі
рбвень разм., рбўня, роўні
рог (жывёлы) рога, розе,
мн. рбгі, рог і рагоў; (вуліцы, стала і інш.) рага,

рагу, мн. рагі, рагбў
рбгавы

розпаплямённаесць

[сьць]

літ.

рознаеклапйльны
рбзнасны мат.
розпаспрагальны
[сьць]
рознастарбннаець
мат., -цю
рознастарбнні [ньні] мат.
рознастылёваець
[сьць]
-цю
і

рознасты-

рдзнаець сьць] -цю

рознатыпбваець [сьць] -

родавы

родадапамёбга -бзе
родадапамбжны
роданачальнік ў родапачынаёльнік для абодвух -ка,
“ку, -каў

роданачальпіца і родапачынальпіца для абодвух -цы,

рбдзіч гіст., разм., -ча,

“чу,

“чцы [цп],

рбдна прысл.
рбднаены

рбднаець [сьць]
рбдны
рбды-даў
рбдыевыгін.
рбдый -ыю, -ыі [ыйі]
рбевы
рбем прысл.
рбжа мед., аба., -ЖЫ
рбжысты мед.

рбзвальпі -пяў, часцей развалкі
рбзведы [зьве] разм., -даў
рбзга [з выбугн. г] -ззе
[зьзе], -заг [зак] аі “гаў

рбзгалае абл., -су, -

рдзгляды разм., аў,
рбздум-му, -ме
рбздумнаець [сьць] -цю

розна прысл.

рознааблічны кніжн.
розпабакбвасць [сьць] -цю
рознабакбвы

рознавысбкі
рознагалёсее [сьсе] і розадпавадна

рознагалбеы

рознагатункбвы
рознае каз.

рознаімённы [айі]

[сьць]

рознатыпбвы

рознаўзрбставы

рознахарактарнаець

[сьць]

-дю

рознахарактарны
розначаебваець [сьць]
розначасбвы

розначытанне [ньне] спец.,
днні, -пняў
рбзніца [зьні] -цы
рбзніцца [зьпі] незак., -нюся, -нішся [сься], -піцца,
няцца
розніць [зьні] незак., -ніць,
няць
рбзнічны [зьні] гандл.
розны
рбзрух разм.,

разрўха

“ху,

часцей

рбзум -му, -ме
розумазаключэнне
[ньне]
-нні
рбзыгрыш -шу, -шы, -шаў
рбзыгрышны

рбіла Дойі] абл., -ле
рой рбю, рбі [ойі], мн. раі

Дайі], -раёў

ройны пчал.
рбкат -ату, -аце

рбкер -ра, -ры

рок-ц- рол, мцз.,

рок-н-рола,

рок-н-рбле
рол спец., -ла, -ле, -лаў
рблевы
рблер тэг., -ра, -ры, -раў
рблік -ка, -ку, -каў
ролікавытэх,

ромб -ба, -бе, -баў
ромбавы
ромбападббны
ромбаэдрычны
рбмбік -ка, -ку, -каў
рбнда муз., к., нескл.
рбндаль уст., -ля, -лі, -ляў

лінгв.,

рознаскладбвы

лявы

род роду, -дзе, -даў

розчакалібернасць
-цю
рознакаліберины

лериы
рознамаштабны

рознастылёвы

рогападббны
рогат -ату, -аце

“сві; -цы

разнакб-

рознакалярбвы

рознараббчы наз.
розпасаслёўны уст.
розцасаетаўны

рбвар абл., -ра, -ры, -раў
Рбвенская вббласць [сьць]

нагалбсіца

і

-цю і разнакблернасць

рознаплямённы

роблена прысл.
рббленаець [сьць] рбблены

-чак

[сьць]

-цю

робататэхніка -іцы
рббер карт., -ра, -ры

-чаў
рбдзічка разл.,

рознакалярбваець

ролікападшыпнік
[тні]
спеўу., -ка, -ку, -каў
ролікападшіяпиікавы [тш]
рблікі разм., спарт., -каў
рбльны тэх.
рбльпя -пі, -пяў
рбльшчык -ка, -ку, -каў
рдльшчыца гцы, -ц
рбля -лі, -ляў
ром му, -ме
рбмавы

рдбпжа заал., спец., -кы
рбпа абл., -пе
рбскаш Зпшу, часцей раекбша
росквіт -іту, -іце
рбскід -ду, -дзе

рбелаець [сьць] -цю
рбелы
рбена прысл.
рбены
рбспач -ччу
рбспачныі рбепачлівы, распачлівы
рбспіе [сьпі] -су, -се, -саў

рбспуск -ку
рбспыт -ыту, -ыце, -таў
рбсеып спец., разм., “ту,
-пе, -паў
рбссыпам прысл.
рбесыпныспеў.
рост -сту, -сце [сьце]
рбставы
рбстапь -нпю [пьню], -ней

і -пяў
раў [здб] кул., -фа, -фе,
рбстверк спец., -ка, -ку
рбстверкавы
ростр гіст., -ра, -ры, -раў

рбстра

гіст., архіт,

“ры,

граў

рбетул -лу; -ле, -лаў

росхрыст “сту, -сце [сьце],

-стаў
рбечын [шч] (акна і інш.)
/пу, -не

рбечырк [шч] -ку, -каў
рбсшукі [шш] -каў, адз.

рбешук, -ку

рось (імжа)
[сьсю]

абла,

-ссю

рот рбта, рбце, мн, раты,
гт6ў
рбта ваен., рбце, рот
рётавы
рбтар тэз., -ра, -ры, -раў
рбтариы
рбтмістр уст., -ра, -ру, -раў
рбтны прым., наз.
роў (канава) рбва, -ве, мн.
равы, -вбў

роў (працяглы крык жывелы; моцны плач) рбву,'

-ве і рэў
рбўма: разм. рбўма раўці
рбўпа прыся.

Рбўна г., ні, Рбўне

роўнааддалены мат,
роўнаадлёглы мат.
роўпавугбльнік мат.,
-ку, -каў
роўнавугольны

роўнавялікі мат., фіз.

“ка,

роўпапаскбраны фіз,
роўпапатэнцыйльны фіз.

роўнаразмешчаны
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роўнаразмёшчапны [зьме]
роўпастардпні [ньці] мат.
роўнаступённы мат.
рбўпасць [сьць] -цю
роўненька разм., прысл,

рёўніца тэкст., разм., абл.,
-цы

роўнічпіца -ды, -ц

роўнічнытэкст.
роўны
роўня разм., -ні, часцей раў“ня
роўнядзь -ддзю [дзьдзю]
рох выка.
рохканне [пьне] -ппі
рохкаць незак. -ае, -аюць
рбхкнудць ёі рбхнуць зак.
для абодвух -не, -нуць

роцік -ка, -ку, -каў
рбшчаны
рбшчыпа (ад рашчыняць)
-не
РСДРП [эрэсдээрпэ] (Расійская сацыял-дэмакратыч-

ная

раббчая

партыя)

гіст., ж.

РСФСР [эрэсэфэсэр] (Расійская

Савёцкая

тыўная

Федэра-

Сацыялістычная

Рэспубліка) ж.
РТС [эртээс] (рамбнтнатэтнічная стёнцыя) ж.

ртўтна-кварцавы спец.
ртўтны
ртуць -ццю [цьцю]
Руён г., Руёна, Рудане
руанскі
руб -ба, -бе, -баў
рубака рагм., м., ДМ -ку, Т
-кам, жн. Р -к

рўбам прысл.
рубапак -яка, -нку, -пкаў
рубаначны
рубашка спеўу., -ццы, -шак
руббж рубяжа, -кы, -жбў
рубёбль рубля, -лі, -лёў
рубербйд тэх., -ду, -дзе
рубербйдавы і рубербідны

рубец у розн.

Знач.

-бцё

, “Оцы, -бцбў
РУбідмевы гім.
рубідый -ыю, -ыі [ыйі]

рубікби -па, -не
рубіла гіст., -ле, -лаў
рубільпік эл., -ка, -ку, -каў
Вун -пу, -ле, -наў
рубінавы
рубіць кравец., цясл., горн.,

незак,
рублю, “рубіш,
збіць, “бім, -біце, -бяць

рубка [пк] уясл., мар., ав.,
-бцы [пц], “бак

рублены кравец., цясл.
рублёвы
рублёўка разм., -ёўцы, -ёвак
рубрыка -ыцы, -ык
рубрыкацыя -ыі [ыйі]
рубцаванне
[пц]
[пьпе]
“ші
рубцаваты [пм]
рубпавацца
[пц]

-цўецца, гіўюцца

рубчасты [пч]
рубчык [пч] -ка, -ку, -каў
руда -дзё, мн. руды, руд
рудабарбды
рудавалбсы
рудаваты
рудавбз -зу, -зе , “заў
рудавўсы
рудакбп -па, -пе, -паў
рудакблны
рудапбенаець [сьць] -цю
руд:
данбсны
рудапад'ёмныгорн.
рудапрамывальпы ёі рудапрамивачны

рудаспўск спец.,'-ку
рудаўка разм., -ўцы
рудаўпраўлённе [ньне] -нні
рудашукальнік -ка, 7ку, -каў
Рудзенск г. п., Рўдзенска,
Рудзенску

рўдзенекі
рудзёць незак., :6е, -бюць
рудзЯк спец., -кў

рудзянёц )бат., “аца, “нцы

руднік ка, -ку, -коў
руднікбвы

рудны

Рудня. Уст. -н

-няў

рудстбіка аа раам., -цы
руды
рудымёбит -нта, -пце [ньце],
-птаў

рудыментарны
ружа -жы, -ж
ружаваты

ружавёцца незак, -ёецца,
-“ёюцца
ружавёць незак., -ёю, -ёеш,
-вбе, “бюць
ружавізна -не [зьне]
ружавік мін., -кў

рўжавы
ружаквётныя

і

рўжавыя

бат., наз.

ружанец -нца, -нцЫ

ружанскі
Ружаны г. л., Ружанаў
ружжо -жжы, мн. руяежы,

-яскаў
ружбваець [сьць] -цю
ружоватвары
ружовашчокі
ружібвенькі

ружбвіцца хезак., -бўлюся,
-бвішся, -віцца, -вяцца
ружбвіЦь
пнезак., -бўлю,
-бвіш, -бвіць, “бвяць
ружбвы
ружбўцпік -ка, -ку, -каў
разарый
ружэйна-кулямётны
ружойнік -ка, -ку, -каў
ружэйны

ёі

руіна [уйі] -не, мн. руіны,
-ш
руінны [уйі]
руйпавёнпе [ньне] -нпі
руйпавацца кезак., -аўсцца,

пезак.,

-пўюцца
руйнаваць
незак.,
-нўю,
-пўсш, ліўе, -іўюць

рука руцэ, мн. рукі, -к; з

ліч, а 8, Я- рукі
рукавіцы -ц, адз. рукавіца,

-цы
рукавічкі -чак, адз, рукавічка, -чцы [цц]

рукавічнік спец., -ка, -ку,
-каў
рукавічніца -цы, -ц
рукавічны

рукаво абл., -вё, -воў
рукадзёлле [льле] -ллі

рукадзёльніца -цы, -ц
рукадзёльнічаць незак., -аю,
“асш, -ае, -аюць
рукадзёльны
рукакрылыя заал., наз.
рукалатка (рукаятка) абл.,

“тцы [цц], “так

рукамыйнік -ка, -ку, -каў
рукапаціскёнце [пьне] -ипі

рукапёшная наз.
рукапашны
рукапёрыя 8аал., наз.
руўкапіе -су, -се, -саў
рукапісны
рукапрыкладства
[цтв]
разм., -ве
рукасты і рукаты
рукаў -ава, -авё, -авбў
рукаўны
рукаўчык -ка, -ку, -каў

рукацца абл., незак, -ёюся,
-ёешся
[сься], -децца,
-дюцца
рукайятка і рукаяць адпа-

ведна -тцы

[цц], -так;

-цдю [цьцю], -цяў

рукзёк ігз--а выбузн.

г]

-ка, -ку, -коў

рулада муз., -дзе, -д

рулёдны
рулённе [ньне] -пні

рулёт кул., -бта, -ёце, -бтаў
рулётка “чцы [цц], -так
рулі абл., рулёў
руліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ЛЯЦЬ,

часцей руляваць
рулбн -на, -пе, -наў
рулбцны
рулбпчык -ка, ску, -каў
руль -ля, -лі, -лёў
руля -лі, -ляў
,
руляваць незак., -люю, -люеш, -люе, -лююць
рулявіч прым., наз.

румрагм., руму, руме
румб хар., -ба, -бе, -баў
рўмба -бе
руўмбавы мар.
румза разм., агульн., м. Д
-зу, Т -зам, М -зе, ж. ДМ
-зе, Т -зай і -заю, мн. Р

-з і -заў

румзаць разм., незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
рўмпель мар., -ля , злі, -ляў
румпельны

.

руміш -па, -пе, -паў

Румыпія Румыші [ійі]

руміика -нцы, -нак

рыбапрадукцыйпасць
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румынекі
румыны -ш
румянасць [сьць] -цю
румянатвары
к
а
н
я
м
у
р
.
м
з
а
р
ц
і
с
н
я
м
у
р

-иды,

-нцу,

адпаведна

-ццаў; -нку, нкаў
румянёць незак., -сЮ, -ееш,
-бе, -ёюць

румяпіцца незак, -нюся,
-ніцца,
[сься],
гнішся
-пяцца
румяніць незак., -ню, -піш,
-ніць, “НЯЦЬ

румйнка бат., -іцы, -пак
румяныназ., -Н.
румяны прым.
рунёць і рунёцца

;
пезак.,

адпаведна -бе, -ёюць; -еец-

ца, -ёюцца

“;

рўніеты

рупічны філал,

рупб -нё
руны рун, адз. руна, -не
рунь -нню [цьню] .
рўпар зра, -ры, -раў

рўпарны
рупатлаіваець [сьць]
часцей руплівасць

-“дю,

о

рупатлівы часцей руплівы

рўпссак і рўпеск абл., для
абодвух -ску

рупець разм., незак., -піць
рупіцца разлі, незак., -плюся, -пішся [сься], -піцца,

-пяцца
рупіць разм., незак., -ціць;
-піла
рупія -іі [ійі], -ій
рупліва і рўпна прысл.
руплівасць
і
рўпнасць

русіцы-паў

русіст -ста,

-сце

[сьце],

-стаў
русістка -тцы [сц], -так

русістыка -ыцы
русіфікаваны

русіфікавацца зак. і незак.,
[сься],
-кўюся, -кўсшся
-куецца, -кўюцца

русіфікаваць зак. ё незак.
-кую, -кусш, -кўе, -кўюць

русіфікатар -ра, -ру, -раў

русіфікатарскі

рухава прысл.

рухавасць [сьць] -цю ёрухліваець
0,
рухавік -кё, “ку, -кбў

русальныэтн.
русафіял -ла, -ле, -лаў
русафільскі

русафільства -ве

русафбб -ба, -бе, -баў
русафббскі [пск]

русафббства [пств] -ве
Русёць разхм.,

-ёю, -беш, -бе,

-ёюць
русізм лінгв, -ма, -ме, -маў
русін “па, -пе, -наў
русіпка -пцы, -пак
русінскі

ся [свея], -аецца, -аюцца

-ае, -аюць

-аеш,

рухёч спец., -ча, -чы, -чоў

рўхаючы дзеепрым.,

прысл., прым.
рухліваець [сьць]

-асцца,

рўчка “чцы [ца], “чак

ручнік -ка, -кў, -коў
ручцікавы
,
ручнія
ручицца рагх., незак. ручыцца, ручацца;

ся, -ылася, -ыліся
разм.,

рўчыў-

незак., ру-

чыць; ручыла
руш -ша, -шы, -шаў

рушаны

рўшыцца (скрануцца з месца; рушыць) зак., -шуся,
-гшыіцся [сься], -шыцца,

(абвальвацца;
-шацца;
знікаць) незак., -шыцца,
-шацца
рўшыць зак. і незак., -шу,
-шыш, -цыць, -шаць

руй абл., руі [уйі]
рыба -бе, -б

рыбавбёдны
рыбавбдства [цтв] -ве
рыбавбдчы [чч]

рух -ху, -хаў

незак., -аю,

-ёюся,

рыбавбд -да, -дзе, -даў

рўхаць

русак -ка, -кў, -коў
русакбвы
русакбеы
русалачка -чцы [цц], -чак
русалка -лды, -лак
русёллі [льлі] этн., -лляў
русёлчып

[сься],

рыбаапрацбўчы
рыбаахбва -ве
рыбаахбўны

руплівыі рўпны, рупатлівы

русагалбвы

незак,

рутавыя бат., наз.
рутвіца бат., -цы
рутыл лін., -лу, -ле
рутылавы
рутэніевы гім.
рутэній -ію, -іі [ійі]

рўтавы

руплівец разм., -іўца, -іўцу,

вы

ручацца

ручыць

руханне [ньпе] -нні
рухацца незак., -аюся, -аеш-

русабарбды
русавалбсы
русаваты
русёвы разл., часцей руся-

(жменя лёну) -айцы, -аек

русіфікатарства -ве о.
русіфікацыя -ыі [ыйі]
рускі прыл., наз.
руст аргіт., -ста, -гце [сьце],
-стаў
,
,
руставаны
руставаць незак.; -тую, -туеш, -тўе, “тўюць
рустоўка -ўцы
рустыка -ыды
русы
русявы разм. і русйвы
рута бат., руце

[сьць] для абодвух -цю і

“іўцаў

ручайка (верацяно) і абл,

-дешся
-аюцца

русісцкі

рухавічбк -чкё, -чку, -чкоў
рухавы ё рухлівы
рўхальныанат.

рупатліваець

ручаінка [айі] -нцы, -пак
ручай -ая, -аі [айі], -аёў

дзее-

разм.,
-цю, часцей рухавасць
рухлівы разм., часцей рухавы
рухлякгеал., -кў
рухлякбвы
рухпуць разх., зак., “НУ,
“неш, -пе, -нуць
рухомагрўдыя заал., наз.
рухбмасць [сьць] -цю

рухбмы
руцін фарм., -пу, -пе
руціна -пе

руціпёр -ра, -ру, -раў

руцінёрка-рцы, -рак
руцінёрскі
руцінёрства -ве

руціппаець [сьць] -цю
руцдіпны

ручаёвы
ручаёк ручайка, -ку, -коў
ручаіна [айі] -пе, -і

рыбавбз -за, -зе, -заў

рыбавяндлярны
рыбавяндлярня -рцні, -раць
і-рняў
рыбагадавальпік -ка, -ку

рыбагандлёвы
рыбагаспадарчы
рыбаёдны

рыбазавбд -да, -дзе, -даў
рыбаздабыча -чы
рыбазнаўства -ве
рыбак -ка, -ху, -коў
рыбакалгае -са, -се, -саў
рыбакамбіцат -ата, -аце,
-йтаў

рыбакансёрвавы
рыбалавёцкі

рыбалакацыя

спец.,

-ыі

[ыйі]
рыбаліць разлм., незак., -лю,
“ліш, -ліць, -ляць

рыбалка разлм., -лцы, -лак
рыбалбў -бва, -бве, -бваў
рыбалоўны
рыбалбўства -ве

рыбамаразільны
рыбамучны

рыбапуклеіпавы [ейі]
рыбапад'ёмнік
-ку, -каў

тэг.,

“ка,

рыбапад'ёмны

рыбападббныя заал., наз.

рыбапаеадачны
рыбапбшукавы
рыбапрадўкты -таў
рыабапрадукцыішаець
[сьць] -цю

рыбапрамысловаець
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рыеавацца

аа

рыбапрамыеслбвасць

[сьць]

-цю
рыбапрамыелбвец

рыдлёвачны

-оўца,

-бўцу, -бўцаў

рыбапрамыелдбвы(які адлосіцца да рыбнай прамыс-

ловасці)
рыбапрапускны

рыбапрбмыславы (які адко-

сіцца да рыбнага промысау)
рыбапрыёмнік -ка, -ку, -каў
рыбапрыёмцы
рыбапрыёмшчыца -цы, -ц
рыбаразвбдия спец., -ні,
-пяў
рыбаразвядзёнце
[зьвя]
[пьне] -ниці
рыбасбма біял., -ме, -м
рыбафлавіп фарм., -ну, рыбахбд тэг., -ду, -дзе
рыбахбдиы

рыбацкі
рыбацтва -ве
рыбачка -чцы [цц], -чак
рыбачы
рыбачыць незак., -чу, чыш,

-чыць, -чаць
рыбгае [пг] (рыбная гаспадарка) -са, -се, -саў

рыбгасаўскі [пг]
рыбёц заал. рыбца [пц],
гды, -цбў
рабін
рыбіна разм., -не, -п

рабінка разм., -нцы, -нак

рыбка [цк] -бды [пц], -бак
рыбнагляд рыб., “ду, -дзе

рыбнамучны
рыбнік -ка, -ку, -каў
рыибнікавы
рыбиы
Рыбыастр., Рыб

рывапбл фарм., -лу, Рыв'ё
"ёра Рыв'еёры
рывбк рыўка, -ку, -кбў
Рыгаг., Рызе

рыгённе [ньне] рагм., -нлі

рыгарызм кніжн., -му, -ме
рыгарыст -ста, -сце [сьце],

“стаў

рыгаристка -тцы [стц], -так
рыгарыстычна прысл.

рыгарыстычнаець
[сьць]
-цю
рыгарыстыичны
ригаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
рыгёць разм., незак., -4ю,
-деш, -ае, -ёюць
ригель тэг., -ля, -лі, -ляў

рыгиўць

разм. зак., -іў,

-пёш, -нб,

-нём,

-пяцё,

-нўць
рыданне [пьге] -нпгі, -ппяў

рыдйць незак., -Аю, -асш,
-де, -4юць
рыдвйд уст., -па, -по, -паў
ридзель абл., -для, -длі,

-дляў

рыдлёвачка -чцы [цц], -чак

рыдлёўка -ёўцы, -ёвак
радыкаль уст, -ля, -лі, -ляў
Рыёй р., Рыёна, Рыёне

рыёпскі
рыжабарбды
рыжавалёсы

рыжаватаець [сьць] -цю
рыжаваты
рыжавўсы
рыжак -ка, -кў
рыжахвбсты

рыжашэрены
рыжскі (шск]
Рымскі заліў [ск]

Рыж-

рыкашэціць пнезак., -ціць,
-цяць
рыкнўць зак. -нё, -пўць;
разм., -нў, -ибш, -нё,
-аўць
рикша ж. ДЛ -шу, Т -шам,
мн. Р -п і -шаў; (каляска) ж. -шы, -ш і -шаў
рыла -ле, -

рылаты ё рыласты
рыльца -цы, -цаў
Рымг., Рыма, Рыме

рымар -ра, -ру, -раў

рымария-иі
раямарскі
рыимарства -ве

рыждцце [цьце] разм., -цці
рыліўля разм., -лі, -ль

рымляне -н
рымляній -па, -не, -паў
рымлянка -нцы, “пак

рыжыкавы

рына абл., -не, -п
рыпак -пку, -нкаў

скага заліва

рыжўха разм., -ўсе, рыяы
рыжык бат., -ка, -ку, -каў

рыжына разм., -нё
рыжоэйшы
рыжёць негак., -зю, -зеш,

-бе, -Зюць
рыза царк., -зе, -з
рызаліт аргіт., -іту, -іце
рызаефёра -ры.
рызаефёрпы
рыззё [Зьзб] разм., -ззі
Выззёвы [зьзё] разм.
рызіна “пе
рызінавы:
рызінаплаетыка -ыцы

рызіпіць тэх, незак., -пю,

“ніш, -ніць, -іяць
рызінка разх., -нцы, -нак

рызіншчык -ка, -ку, -каў
рызіншчыца -цы, -ц
рызманы-пбў, адз, рызмая,
-на, -нё
рызнік [зьні] разм., -ка,

гку, -каў

рызніца [зьні] дарк., -цы,
рызнічы царк., наз.
рызбіды [ойі] біял.,

-даў,

рімека-каталіцкі
рымскі

рыпалёгія хед., зі (ійі]
рынаплёстыка хед., -ыцы
рыпапластычны
рынасклербма жед., -ме
рыпаскби мед., -па, -пе,
“паў

рыначны
.
рынг спарт., -га, -ту, -гаў
рыпда
гіст.,
уст,
-дзе
[ньдзе]
рыпіт мед., -іту, -іце
ринка аёл., -нцы, -нак

рынкавы
рынутыразл.
риянуцца і рынуць разх.,
зак.,
адпаведна
-цуся,
[сься], -пецца,
-нешся
-нуцца;

-пуць

-ну,

Рыо-дэ-Жансіра

-пеш,

г.

-не,

ма

нескл.

ріо-дэ-жапёйраўскі
рып -пу, -пе, даў
рыпание [ньне] -нпі
рыпацца разлм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

адз. рызбід, -да, -дзе
рызбідны [ойі]
рызыка -ыцы
рызыкаваць незак., -кую,
“кўеш, -куе, -кўюць
рызыкант -ита, -нце [пьце],
“нтаў
рызыкантка разм, -тцы
[атц], -так

-ае, -аюць
.
рыпёпне [цьне] -нні
рыпёць незак. -плю, -піш,
-піць, -пім, -піцё, -пяць
рыипцуць зак., -цу, -неш,-не,
“нуць
рыпе тэкст., -су, -

рызыкаўць вак., -ну, -пёш,
-нё, -нём, -пяце, -нуць

рыпуе заал., -са, -се
рыпучы раз“,

рызыкбўпа прысл,
рызыкбўпаець [сьць] -цю
рызыкоўны

рык -ку
рыканне [пьпе] -нні

рыкёць незак., -4е, -Аюць;
разм. -ёю, -ёеш,
-йе,
-юць
рыкашт -Эту, -Эце
рыкашбтам прысл.
рыкашэтны

рыпаць незак., -аю,

-аеш,

рыпсавы

рыс -су, -се
рыса -се, -с

рысавальпы
-ЕУ,
-ка,
рысавальшчык
-каў
рысавальшчыца -цы, -ц
рысаванне [пьпе] -нні

,
рысавёны
рысавацца хезак., рысуюся, -ўспся [сься], “уецца,

зўюцца
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рысаваць

,
ю
у
с
ы
р
,
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
рыса
.
-ў сш, -уе, зуюць
рысавод -да, -дзе, -даў

рысавбдетва [цтв] -ве
рысавбдчы [чч]
..
,
рісеавы
рысёк-ха, -нў, -кбў
,
рысасбючы
рысасёянне [цьне] -нні
рысаўббрачны
е
м
,
.
ц
е
п
с
]
е
б
ь
з
[
а
м
р
ё
б
с
ы
р
рысіны
рысістасць [сьць] -цю

рысісты
рысіць незах., рышў, рысіш, -сіць, -сім, -сіцё,
-сяць

рыск мар., -ку

рыска рысцы, -сак

-аю,

рыяскаць мар., незак.,

-аеш, -ае, -аюць
рысклівасць [сьць] мар.
-цю
рысклівы лар.
рыскнуць Лар., зак., -ну,
-неш, -пе, -нуць
рыслінг [сьлі] -гу
рыебра -ры, -р
рысбрка -рды, -рак

рыебрны
рысбршчык -ка, -ку, -каў
рыебўка -ўцы

рыесю [сьсю] прысл.
рыеўнак -нка, -нку, -нкаў,
часцей малюнак

рыеўначны
рысь заал,

-ссю

-сяў;

[сьсю],
-ссю

(бег)

[сьсю]
рысяня і рысянё рознаскл.,
РДИМ-пяці, Т -нём, мн.
-няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах
рытар

гіст., кніжн.,

уст.

тра, -ру, -раў
ріятарскі
ритарства -ве
ріитарстваваць
незак.,
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
рытарычна прысл.
рытарычнасць [сьць] і рытарызм

адпаведна

-цю;

-му, -ме
рытарычны
рытм -му, -ме, -маў
рытмаваць спец.,
незак,

-мўю, -мўеш, -мўе, -муюць

рытмамелёдыя -ыі [ыйі]
рытмапластыка -ыцы

рытмізаваць

зак. і

-зў-

невак.,

“зўю, -зусш, -зуе, -зўюць

рытмізацыя -ыі [ыйі]

рытміка іцы
рытмічна прыся.

рычалібк -кка [шк], -жкў,
-нкоў

рытмічнаець [сьць] -дю
рытэцчны

.

рыштаванне

рытмбўка -ўцы
рытбрыка -ыцы

рытурнбль

буд.

рыштбк -тка, -ткў, -ткоў
рыштўнак -пку

,

-ля, -лі,

муз.

[ньне]

-нні, -нняў

,

рытуйл -лу, -ле, -лаў
рытуальнасць [сьць] -цю

рытуёльны

ж

рычажны

-ляў
раты

рышэльб н. нескл.
рэ муз., н., неска.
рэабілітавапы

рэабілітавацца зак. і незак,

-тўюся,

рыўкбм прысл.

рыф -фа, -фе, -фаў

-тўешея

[сься],

“тўецца, -туюцца

рэабілітаваць зак. і незак,

,

рыфавы

рыфіць незак., -флю, -фіш,
-фіць, -фяць
рыфлённе [пьне] спец, -нні
рифлены
ріфма -м і -маў
рыфмавённе [пьпе] -нні
рыфмаваны
рыфмавацца незак., -мўец-

-тўю, -тўеш, -тўе, -туюць
рэабілітацыя -ыі [ыйі]
рэагаванне ньне] -нні

рэагаваць зак. і незак., рэагую, -ўеш, -уе, зуюць

рэагёнт

-нце

-нту,

гім.,

рыфмач разм., -ча, -чу, -чоў

[ньце], -нтаў і рэактыў
рэаграма -ма, -м
рэаграфія -іі [ійі]
рэакліматызацыя біял., -ыі
[ыйі]
рэактагённасць [сьць] -цю
рэактагённы
рэакталагічны псітай.
рэакталбгія псігал., -іі [йі]
рэйктар спец., -ра, -ры,

рыфт -фта, -фце

а
“раў
рэактарабудавённе

ца, -муюцца

рыфмавйць незак, -мую,
-мўеш, -муе, -мўюць

рыфмаплёт разм., -ёта, -ёце,
-ётаў
рыфмаплёцтва разм., -ве

рыфмбўка -оўцы, -бвак
рыхла прысл.

рыхлаваты

рэактарабудаўнічы

ріхлаець [сьць] -цю

рыхлённе [ньне] -нні
рыхлёць незак., -бе, -ёюць
рыхліцель -ля, -лі, -ляў
-ліцца,
рыхліцца незак.,
-ляцца

рыхліць незак., -лю, -ліш,
гліць, -лім, -ліцё, -ляць
рыхлы

рыхляк-ка, -кў
рыхт: рыхт у рыхт
рыхтавальны ў рыхтбвачны
тэх.

рыхтавённе [ньне] -нні
рыхтавацца незак., -тўюся,
-туешся [сься], -тўецца,
-туюцца,
рыхтаваць незак., -тўю, -туеш,-тўе, -туюць
рыхтбўка тэг., -ўцы
рыхтоўшчык -ка, -ку, -каў
рыхтоўшчыца -цы, -ц
рыхтык разм., прысл.
рыцар гіст., -ра -ру, -раў
рыцарскі гіст.
рыцарства гіст., -ве

незак.,

-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць

ряцца незак., рыюся, ры-

[сься],
ешся
рытюцца

рыецца,

рыціяна -не
рыцынавы

(капаць

лычом,

рэа4ктаршчык -ка, -ку, -каў

рэактіяў гім., -ыву, -ыве,
-ываў і рэагёнт
рэактыўнасць [сьць] гім.,
фізіял.

рэактыўны
рэактаяўшчык разм., -ка,
-ку, -каў
рэакцыйнаець [сьць] -цю
рэакцыйны
рэакцыя -ыі [ыйі], -ый
рэакцыянёр -ра, -ру, -раў
рэакцыянёрка -рцы, -рак
рэал -ла, -ле, -лаў
рэалагічны спец.
рэалізаваны
рэалізавацца зак., -зўецца,
-зўюцца
рэалізаваць зак., -зўю, -зуеш, -зуе, -зўюць

рэалізаціяйцны
рэалізацыя -ыі [ыйі]
рэалізм -му, -ме
рэалізбўвацца незак., -аецца, -аюцца
рэалізбўваць

незак.

-аеш,-ае, -аюць
рэаліст -ста, -сце

ры-

лам) незак., рые, рыюць

-аю,

[сьце],

-стаў

рэалістка -тцы [сц], -так

рэалістична прысл.

рэалістычнасць
рэалістычны

рыццё [цьцё] -цці
рыць

[ньне]

ліні

рыцарстваваць

рытмамелзадичны
рытмамелбдыка -ыцы

рытмаплаетычны
рытмізаваны
рытмізавяцца кезак.,
ецца, -зуўюцца

рычаг -га, -гу, -гоў

рыфялі -ляў

рыекавы: рыскавы якар
рысканне хар., -нні

-сей і

рэальна

[сьць] -цю

рэйлія -іі [181]
рэадбгія спец. -іі [11]
рэйльна прысл.
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рэальнасць

рэдказямельцы

анна

рэйльнасць [сьць] -цю

рэальны:

рэамнутацыя., мед., -ыі [ыйі]

рэапіматалагічны, мед.
рэаніматалёгія -іі (ійі]
рэаніматар -ра, -ру, -раў
рэаніматблаг -га, -гу, -гаў
рэапімацыйны
рэанімацыя -ыі [ыйі]
рэарганізаваны
рэаргапізавёацца зак., -зу-

ецца, -зўюцца

рэарганізаваць зак., -зую,
зўеш, -зўе, -зўюць

рэарганізатар. -ра, -ру, -раў
рэаргапізацыйны
рэаргапізацыя “ыі [ыйі]
незак.,
рэарганізбўвацца
-асцца, -аюцца
рэарганізбўваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
рэаекбп -па, -пе, -паў
рэастат -ата, -ёце, -ётаў
рэастатны
рэаэнцэфалаграфія жед.,
[іш]
рэч
-бембль муз., -ля, -лі
рэберны
рэббрда спец., -дзе,-д і -даў
рэбуе -са, -се, -саў
рэбуены
рэвакацыя спец., -ыі [ыйі]
рэвакцынёцыя -ыі [ыйі]
рэвальвацыя фін., -ыі [ыйі]
рэвальвёр -ра, -ры, -раў
рэвальвёрны
-ка,
рэвальвёршчык
-ку,
-каў

рэвальвёершчыца -ды, -ц
рэвальвіраваць фін., зак. і

незак., -рую, -руеш, -руе,
“руюць
рэвалюцыйна прысл.
рэвалюціійна- вызвалёнчы
рэвалюцыйна - дэмакратіичны
рэвалюцыйнасць [сьць] -цю
рэвалюцыйны

рэвалібцыя -ыі [ыйі], -ый
рэвалюцыянёр -ра, -ру, -раў
рэвалюцыяпёрка -рцы, -рак
рэвалюцыянізаванне
[ньне] -нні
рэвалюцыянізаваны
рэвалюцыянізавёцца зак. іў
незак., -зўецца, -зўюцца

рэвалюцыянпізавйць зак. і
незак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зуюць
рэванш -шу, -шы
рэвапшны

рэваншизм -му, -ме
рэвантияраваць зак. і незак., рую, -руеш, -руе,
“руюць
рэвашпыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
рэвашпысцкі
Гэвель гіст., г., Рэвеля, Рэ-

волі
рэвельскі
рэвбневы

рэвёнь -ню, -ні
рэверане -са, -се, -саў
рэвербераціяйны фіз.
рэверберацыя -ыі [ыйі]
рэвербербметр -ра, -ры, -раў
рэвере спец, -са, -се, -саў
рэвёрсар і рэвёреер -ра, -ры,

“раў.

рэверсііны
рэверсіраванне [пьне] -ині

рэверсіўнасць [сьць] -цю
рэверсіўны
рэверсія -іі [ійі]
рэвізавание [шыне] “шні
рэвізавапы і рэвізованы
рэвізавацца незак., -зўецца,
“зуюцца
рэвізавацьзак. і незак., рэвізўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
рэвізійны

рэвізія к [ійі], -ій
рэвізіянізм -му, -ме

рэвізіяніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

рэвізіяпісцкі
рэвізбр -ра, -ру, -раў
рэвізбрскі
рэвізекі [ск] гіст.
рэвідн., несюйл.

рэгаліт спец., -іту,-іце
рэгёлія -іі [ійі], -ій
рэгата -ёце, -ат
рэгбі н., нескл.
рэгбійцы
рэгбіст -ста, -сце
-стаў
рэгбісцкі

,

рэгель -ля, -лі, -ляў
рэгенерат спец, -ёту, -ёце
рэгенератар спец., -ра, -ры,
-раў о
рэгенератариы
-ку,

рэгламентаваць зак, і неак., -тўю, -тўеш,-тўе, -тўюць
рэгламентацыя -ыі [ыйі]
рэгламентны
рэглён -па, -не, -наў
рэглёпавы
рэградацыяспец., -ыі [ыйі]
рэгрэдыёнт юр., -пта, -нце
[ньце], -птаў
рэгрэс -су, -се

рэгрэсайнт зюр., -цта, -пце
[ньце], -нтаў
рэгрэсіраваць незах., -рую,
“руеш, -руе, ы
рэгрэсіўнасць [сьць] рэгрэсіўны
рэгрэсія спец., -іі [ійі]
рэгулірбвачны
рэгулірбўка -ўцы
рэгуліроўшчык
-ка, -ку,
-каў
рэгулірбўшчыца -цы, -ц
рэгулы фізіял., -лаў
рэгуляванне [цьне] -нпі
рэгуляваны
рэгулявацца хезак., -дюец-

незак.,

-люю,

“люеш, -люе, -лююць
рэгулярна прысл.
рэгулярнасць [сьць]
рэгулярны
рэгулятар -ра, “ры, -раў
рэгулятарны
рэгуляцыйны

рэгуляцыя -ыі [ыйі]
рэдагаванне [ньпе] -нні
рэдагаваны
рэдагавацца незак., -гўецца,

рэгеператыўны
рэгеперацыя -ыі [ыйі

рэгент -нта, -нце [ньце],
нтаў
рЭгентка -“тцы (н?ц], -так
рэгенцкі

рэгепцтва -ве

рэгіён спец., -на, -пе
рэгіетр “ра, -ры, -раў

рэгістраванпе [ньне] -нні
рэгістравапы
рэгістравацца незак., -ВЎюся, -“руешея [сься], -рУ-

рэгістраваць незак,

[ньне]

рэгламентавацца пезак., -тўецца, “тўюцца

рэгуляваць

.

ецца, рўюцца

“пні
рэгламентаваны

ца, лююцца

[сьце],

рэгенератаршчык -ка,
-гкаў
рэгенератны

рэгламентаванне

-рую,

“рўст, -рўе, -рўюць

рэгістравы

рэгістратар гра, -ру, -раў
рэгістратарка -рцы, -рак
рэгістратарскі
рэгістратўра -ры

рэгістраціяйны
рэгістрацыя -ыі [ыйі]
рэгіянальны
рэгіяпёрцы мед.
рэглймент -пту, -аце [ньце]

-гўюцца
рэдагаваць незак., ўю 7
еш, -гўе, -гуюць

чў-

рэдактар -ра, -ру, -раў

рэдактарскі
рэдактарства -ве
рэдактарстваваць разх., незак., -твую, -твуеш, -твуе,
-“твуюць
рэдактўра разм., -ры
рэдакцыіша-выдавёцкі
рэдакцыііны

рэдакцыя -ыі [ыйі], -ый
рэдзенькі
рэдзечны і рэдзькавы [цьк]
рэдзіва абл., -ве
рэдзіць аба, незак.,

-джу,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
рэдзь разм., -ддзю [дзьдзю]
рэдзьцы
[цьк]
рэдзька
[цьцы], рэдзек
рэдка [тк] прысл.
рэдкавалбсы [тк]
рэдкаваты [тк]

рэдказубы [тк]
рэдказямёльцы [тк]

рэканструяваць
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ААА
рэдкалсгія

рэдкалёгія

[ій1].

ні

[тк]

[сьсе] -сеі

рэдкалёссе [тк]

рэдканасблены [тк]

,
рэзёрв -ву, -ве, -ваў
рэзервавёние [пьпё] -нпі

савёт) -ёта, -ёце, -етаў

,
рэдукавацы
не
і
к.
за
.,
ец
сп
а
ц
ц
а
в
а
к
у
д
э
р
зак., -кусцца, -кўюцца
незак.

гак. і

-кўю, -кўеш, -кўе, “куюць

рэдўктар -ра, -ры, -раў
рэдуктарны
о.
рэдукцийнм
рэдўкцыя -ыі [ыйі]
..
рэдуплікаваны
рэдуплікацыя -ыі. [ыйі

це, -ўтаў
рэдўт уст., -ўта, -ўта
, -оце,

рэдынгбт уст., -д
-бтаў
,
рэдэмаркаціяйны
рэдэмаркацыя -ыі [ыйі]
рэёстр -ра, -ры, -раў

рэйдэр ваен., -ра, -ры, -раў

рэзбкцыя -ыі [ыйі]

рэдсавёт [тс] (рэдакцыйны

рэдукаваць

дую, -ўеш, -ўе. -уюць
рэйдавік -ка, -ку, -коў
-рэйдавы

..

рэзскцыйпы ,

рэдкаслбішы [тк]
рэдкасны [тк] разм.
рэдкаець [ткасьць] -цю
0.
рэдкі [тк]

рэйдаваць зак. і незак., рэй-

рэзедй бат., -дзё
рэзедбвы
рэзедбвыя бат., наз.

рэзерваваны

ецца, рвуюцца

рэзерваваць зак. і пезак.,
-рвую, -рвуеш, -рвуе, -рВУюць

рэзервёж тэх. -жу, -яіы,

рэзерват -йта, -аце,-атаў
рэзервацыя -ыі [ыйі]
рэзервіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

-рўсш, -руе, “руюць

.

рэзервовы

рэзервуар -ра, -ры, -раў

рэзерпін-ну, -пе
рэзецыраваць мед., зак. і не-

“руюць

рэсстраваць незак. -рую,

,

рэзервавёцца лезак., -рву-

гак, -рую,

,

рэйка рэйцы, рэек
рэйкабэлечны тэг.

-руеш,

“руе,

рэзідэнт -ита, -нде [пьпе],
-итаў

рэзідэнтура -ры
рэзідзнцкі

рэзідэнцыя -ыі [ыйі], -ый

рэёстравы
рэсчны
,
рэжучы
рэжым -му, -ме, -маў

рэзістар эл., -ра, -ры, -раў
рэзка [ск] рэзцы [сп]
рэзка [ск] прысл.
рэзкаець [скасьць] -цю
рэзкі [ск]

рэжымы
рэжысёр -ра, -ру, -раў
рэжысёрскі
рэжысёрства -ве

рэжысёрстваваць разм., незак., -твую, -твуеш, -твуе,
-твуюць
рэжысіраваны

рэзнатрбн эл., -на, -не
рэзнуцца разл., зак., -пу[зьнесься],
ся, -нешся

-нецца, -пуцца

рэзнуць разл., зак., -ну пеш

рэжыеўра -ры

[зьне], -не, -нуць
рэзбн разм., -ну, -не
рэзбина прыса,
рэзбннаець [сьць] -цю

рЭзалка разм., -лцы

рэзультат -ёту, -ёце, -ётаў

рэзальшчык -ка, -ку, -каў

рэзультатиўна прысл.
[сьць]
рэзультатыўнаець

рэзалоцыя -ыі [ыйі], -ый

-цю
рэзультатыўны

рэзананены

рэзуе -су, -се

рэжысіраваць незак., -рую,

“руеш, -руе, -руюць

рэз рэзу, рэзе, рэзаў

рэзбнны

рэзальны

рэзультатны

рэзалютыўны

рэзапане -су, -се

рэзанатар -ра, -ры, -раў

рэзанёр -ра, -ру, -раў
рэзапёрскі

рэзанёрства -ве
рэзанёрстваваць незак., рэ-

запёрствую,

-уеш,

-уе,

зуюць

рэзапіраваць незак., рэзапіруе, зуюць
рэзаппе [ньне] -ппі

рэзаны

рэзарцып спец., -ну, -пе

рэзацца незак., рэжуся, рэжашся [сься],

рэжуцца

рэжацца,

рЭзаць незак., рэжу, рэжаш,

рэжа, рэжуць

рЭзва прысл.

рэзваець [сьць] -цю
рэзвы

рэзгіны [з выбухн. г] -н

рэзус-фактар мед., рэзусфактара, рэзус-фактары
рэзчык [шч] -ка, -ку, -каў
рэзчыцкі [шч]
рэзь рэззю [зьзю]
рэзьбапакатны
рэзьбанаразнія
рэзьбатакарны
рэзьбафрэзерны
рэзьбашліфавальны
рэзюмавёнце [пьпе] -шші
рэзюмавапы

рэзіомавацца пезак., -мўсцца, -мўюцца
рэзюмаваць зак. і пезак.,
“мую, -муеш, -муўе, -му-

юць

рэзіомё п., нескл.
рэй: весці рэй раза.

рэйд мар., -да, -дзе, -даў;
ваён., -ду, -дзе, -даў

рэйкавоз -за, -зе, -заў

рэйкавы
рэйкапракатная каг.
рэйкапракатны
рэйкапракатчык [чч] -ка,
-ку, -каў
рэйкаўкладчык [чч] -ка,
гку, -каў

Рэйк'явік

г.,

Рэйк'явіка,

Рэйк'явіку
рэйкуявікскі

Рэйме г., Рэймса, Рэймсе
рэймскі
Рэйн р., Рэйна, Рэйне

рэйнвёйн -ну, -не
рэйнскае наз.
рэйпскі
рэйс -са, -се, -саў

рэйсавы
рэйсмус спец., -са, -се, -гаў
рэйсмуеавы
рэйефёдэр -ра, -ры, -раў

рэйсшына [шш] -не, -н

рЭйтар гіст., -ра, -ру, -раў
рэйтарскі

рэйтузы -заў
рэйтынг спец., -га, -гу

рэйхевёр ваен., гіст., -ру,
-ры
рэйхсканцлер гіст., -ра, -ру
рэйхерат гіст. -ата,це
рэйхстаг гіст., -га, -гу, -гтаў

рэкаачышчальны
рэкагнаецпараваны
рэкагнаецыравацца

незахк.,

“руецца, руюцца.

рэкагнасцыраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
рэкагцасцырбвачны
рэкагнаецырбўка -ўцы
рэкамбінацыйны
рэкамбінацыя -ыі [ыйі]
рэкамендавённе (пьне] -нні

рэкамендавёны і рэкамсидбваны
рэкамендавацца

зак,

заь. ёі не-

-дўюся,

-дўешся

[сься], -дўецца, -дўюцца
рэкамендаваць зак. і незак.,

-аўю, -дўсш, -дўе, -дўюць

рэкамендацыйны
рэкамендацыя -ыі

[ыйі],

-ый
..
рэкапвёрсія спец., -іі [111]

рэканетрукцыйны

..

рэканструкцыя -ыі [ыйі]
рэкапетруяванне
[цыпе]
-нпі

,
рэкапетруявіны
рэкапетруявацца зак. і неЗак., -уюецца, -зуююцца

рэканструяваць зак.

і не-

вак., -уюю, -уюсш, -уюе,
-уююць

рэкапітуайцыя -мі [ыйі]

рэкардемён

-на,

[рцсьме]

-не, паў
[рцсьме]
рэкардемёнка
міцы, -нак
рэкардсмёнскі [рцсьме]
[рцсьме]
рэкардемёнства

-ве

рэкардызм -му, -ме
рэкардыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

рэкардіистка

-так

“рэпарцёр
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рэканітулзяцыя

лцы

[с'ц],

рэкардисцкі

рэкастаў -аву, -аве

рэквіем -ма, -ме, -маў
рэквізаваны
рэквізавёцца незак., -зуецца, -зўюцца
рэквізаваць зак. іё незак.,

-зўю, -зусш, -зўе, -зўюць
.

рэквізіт “іту, -іце

рэквізітар -ра, -ру, -раў
рэквізітны
рэквізіцыйны

рэквізіцыя -ыі [ыйі]
рэклама -ме, -м
рэкламаванне [ньне] -нні
рэкламаваны
рэкламавіцца незак., -му-

-кую, -кусш, -кўе, -кўюць

рэктыфікат -ёту, -аце

рэктыфікатар -ра, -ры, -раў
рэктыфікацыйны спец.
рэктыфікацыя -ыі [ыйі]
рэкультываваны
незак.,
рэкультывавацца
-ывусцца, -ывўюцца

рэкультываваць зак. і незак,
-ывўю,
-ывўсш,
-ывуе, ывўюць
рэкультывацыя -ыі [ыйі]

рэкуператар спец., -ра, “ры
рэкуператыўны
рэкуперацыя -ыі [ыйі]
рэкурсіўны
рэлё н., нескл.
рэлбіша-кантактиы спец.

рэлёйны
рэлігійнасць [сьць] -цю

рэлігійны“.
рэлігія -іі [1], -ій
рэльёф
-фу,
-фе
рэльёфна прысл.

рэльёфнасць [сьць] -цю

рэкламацыйны
рэкламацыя -ыі [ыйі], -ый

рэлятывісцкі

-стаў
рэкламны
рэкнуць

зак.,

разм.,

-ну,

-неш, -не, -нуць

рэкбрд -да, -дзе, -даў

рэкбрдна прысл.
рэкбрдны
рэкрут

-утаў

гіст.,

-ута,

-уце,

рэкрутавёцца незак.,

-тў-

ецца, тўюцца

рэкрутаваць зак. ў незак.,
-тую, -туеш, -тўе, -тўюць
рэкрутчына [чч]

рэлятывістычны

рэлятіўнаець [сьць] -цю
рэлятінўцы
рэляцыя уст., -ыі [ыйі], -ый
рэмантантнаець [сьць] бат,
-цю
рэмантантны
рэманцёр [ньцё] спец. уст.,
“ра, “ВУ, -раў

рэманціравацца [ньці] ваен., незак., -руецца, -ру-

юцца

рэкрутаваны

уст., -не

рэкруцкі
рэкруцтва гіст., -ве
рэкрышталізацыя -ыі [ыйі]
рэкрэаціяйны уст.
рэкрэйцыя уст., -ыі [ыйі]
спец. -ыва,
рэкрэдытыў
-ыве
рэктар -ра, -ру, -раў
рэктарат -ата, -аце
рэктарскі
рэктарства -ве

рэктарстваваць незак., рэктарствую, -уеш, -уе, -уюць
рэктаскапічны
рэктаскалія -іі [ійі]
рэктаскби -па, -пе, -паў
рэктыфікаваны

рэктыфікавацца незак., -куецца, -куюцца
рэктыфікаваць зак. і незак.,

рэмапнціраваць [ньці] ваен.,

зак, і незак., -рую, -руеш,
“руе, -руюць
рэмарка -рцы, -рак
рэмёдыум фін., -му, -ме
рэмез заал., -за, -зе, -заў
рэмепь -пя, -пі, мн. рамяні,
“нёў
рэменяцвётнік [цьве] -ку
рэмепяцвётныя [цьве] бат.,
наз,

рэмілітарызаваны

незак.,

рэмілітарызавацца

-зўоцца, зўюцца

0.

рэмілітарызаваць зак. ё незак., -зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
рэмілітарызацыя -ыі [ыйі]
рэмінісцэнцыя -ыі [ыйі]
рэмісія -іі [ійі]
рэмітавалыфіг.
рэмітавацца зак. і незак.,

-туецца, -тўюцца

рэмітавйць

зак.

і

-цта,

-нцце

рэнамё кніжн, к., нескл.
рэпатуралізаваны
рэпатуралізавацца зах, і не-зўешся
-зўюся,
гак.
[сься], -зўецца, -зўюцца
рэнатуралізаваць зак. і незак., -зўю, -зусш, -зўе,
зўюць

рэпатуралізацыя -ыі [ыйі]
рэнегат -ата, -аце, -атаў
рэнегатка -тцы [цц], -так
рэпегацкі
рэнегацтва -ве
рэнесане -су, -се
рэцесёпецы і рэнсейнсавы
рЭцій -ію, -іі [ші]
рэнін фізіял., -пу, -пе

рэнкабд -да, -дзе

рэпбие -су, -се
рёита рэнце [цьце], рэпт і

рэнтавы
рэнтгён [пг] (апарат) -на,
-пе, -наў; (прамяні) -ну,
-не, -паў; (прасвечванне)

рэкламаваць незак., -мую,.
-мўеш, -муе, -мўюць
рэкламацыйна прысл.
рэкламіст -ста, -сце [сьце],

[ньце]

фін.,

рэнтаў
рэнтабельнасць [сьць] -цю
рэнтабельны

рэліквія -іі [іё], -ій
рэлікт -кта, -кцде, -ктаў
рэліктавы
рэлін -ну, -не
рэлінавы

рэльёфны
рэлятывізм -му, -ме
рэлятывіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

сцца, -чуюцца

рэмітЭнт

незак.

-тўю, -тусш, -туе, -тўюць

-ну, -не

рэнтгепаграма [шг] -ме, -м

рэнтгенаграфічны [нг]

рэнтгенаграфія [нг] -іі [ійі]
рэнтгенадыягнастычны [нг]
рэнтгенадыягибетыка [нг]

-ыцы
рэнтгенадэфсктаскапія [нг]
Яі [і]
рэнтгёпалагічны [нг]
рэнтгеналбгія [нг] -іі [11]
рэнтгеналюмінесцэнцыя
[нг] -ыі [ыйі]
рэнтгснаметрычны [нг]
рэнтгенамётрыя [нг] зыі

[ыйі]

рэнтгенаекапічны [нг]
рэптгенаекалія [пг] і [ійі]
[пг]
рэптгенаспектральны
[сьпе]
рэцтгенаспектраекапія [нг]

[сьпе] -іі [ійі]

рэптгенаетруктурны [нг] 4.

рэптгенатэрапія [нг]
[і]
[шш]
рэптгенатэхпік

-і

-ка,

-ку, -каў

рэптгепатэхніка [шт] -іцы

рэптгенатэхнічны [пг]
рэнтгёбнаўскі [пг]
рэнтгенблаг [шг] -га, -ту,
-гаў

рэбграф -фа, -фе, -фаў

рэбметр -ра, -ры, -раў
рэпа рэле, рэп
рэпавы
рэпазіцыя мед., -ыі [ыйі]
рэпарацыі [ыйі] -ый, адз.
рэпарёцыя, гыі [ыйі]

рэпарацічйны
рэпартаж -ку, -кы, зэкаў
рэпартажны
рэпарцёр -ра, -ру, -раў

рэўза
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рэпарцёрка

ЛАМ
рэпарцёрка разм., “рцы, “рак
рэпарцёрскі
рэпарцёрства -ве
рэпарцёрстваваць разх., иезак., -твую, -твуеш, -тву?,
.
-твуюць
рэпатрыіраваны [ыйі]
рэпартыіравацца [ыйі] зак.
і незак., -руюся, -русшся

цца
[сься], -руецца, -руюза
к.
рэпатрыіраваць [ыйі]

і незак., -рую, -руеш, -руе,

“руюць

-пта,

-нце

рэпатрыйнтка -тцы

[п”п],

рэпатрыйит

[ньце], -нтаў

-так

рэпатрыяцыя -ыі [ыйі]

рэпацца разм., незак., -аец-

ца, -аюцга
рэпелёцт гім.,

-нту,

-нце

[ньце]
рэпер спец., -ра, -ры, -раў

рэпертуар -ру, -ры
рэпертуёрпы
рэпетаванне [ньне]

спец,

-нні

рэпетаваны
рэпетавёцца незак., -туец-

ца, тўюцца

рэпетаваць

зак.

і

незак.,

-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць

рэпетытар -ра, -ру, -раў
рэпетытарскі

рэпетытарства -ве
рэпетытарстваваць

незак, -твую,
-твуе, -твуюць

разм.,
“твуеш,

рэпетыційны
рэпетыцыя ыі [ыйі], -ый
рэпецір 7э2., -ра, -ры, -раў
рэпеціраванне [пьпе] -ині
рэпеціраваны

рэпеціравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

рэпеціраваць хезак.,

руеш, -руе, руюць
рэпік -ка, -ку
рэпіпа разм., -не, -н

“рую,

рэпліка -іцы, -ік
рэплікаваць зак.

і невак.,
“кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць

рэплікацыя біял., -ыі [ыйі]
рэпцік -ку
рэпніца заал., -цы
рэпны
рэпёрт спец., -рту, -рце

“туецца, -тўюцца

пезак.,

рэпрадуктаваць зак. і

не-

зак, -тўю, -тўеш, -тўе,
-туюць

рэпрадўктар -ра, -ры, -раў
рэпрадўктарины
рэпрадуктііўны

-ву, -се

рэтардацыя спец., -ыі [ыйі]

рэтбрсія паліт., -і [ійі]

рэтбрта -рце, -рт і -ртаў

[сься], -тўецца, -туюцца

“тую, -тўеш, -тўе, -туюць

рэтраградка [тк] -дцы[цц],

рэпрэзептавацца зак. і не-туешся
-тўюся,
зак.,.

рэпрэзентаваць зак. і незак.,
-нце

рэпрэзентант -нта,

..
[пьце], нтаў
рэпрэзентацыя -ыі [ыйі]
рэпрэсаліі [ійі] -ій, адз. рэпрэсёлія, -і [ійі]
рэпрэсіраваны

рэпрэсіравацца незак., -руюся, -руешся [сься], -ру,

ецца, “руюцца

рэпрэсіраваць гак. і незак.,
“рую, -руёеш, -руе, “руюць

рэпрэсіўнасць [сьць] -цю

рэпрэсіўны
рэпрэсія -іі [ійі], -ій
рэптылія заал., -іі [ійі], -ій
рэптыльны
рэпутацыя -ыі [ыйі]
рэпчаты

рэсівер спеў., -ра, -ры

рэскбитра бухг., н., нескл.
рэскрыпт -пта, -пце, -птаў

рэспёкт [сьпе]
-кце
рэспектабельна

уст., -кту,

[сьпе]

прысл.

[сьпе]

рэспектабельнасць

[сьць] -цю

рэспектабельны [сьпе]
рэспіратар [сьпі] -ра, -ры,

“раў,
рэспіратарны

,
[сьпі]

рэспірацыя [сьпі] -ыі [ыйі]
рэспірбметр (сьпі] тэг., -ра,

тываў.
рэспубліка -іцы, -ік

-нцу,

рэспублікёнка -нцы, -нак
рэспубліканскі
рэстаран -на, -не, -паў
рэстараниы

рэстаратар уст.,
“раў

-ра,

-ру,

рэстарацыя уст., -ыі [ыйі]

рэстаўратар -ра, -ру, -раў

рэстаўратарскі
рэстаўратарства -ве

рэстаўрацыя -ыі [ыйі]
рэстаўрыраванне
[пьне!
зіі
рэстаўрыраваны
рэстаўрыиравацца
незак.,
“руецца, -руюцца
рэстаўрыраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
рэстрыкцыя эк., -ыі [ыйі]
рэстытуциішы спец.

рэстытўцыя -ыі [ыйі]

.

-даў

-дак
рэтраградны
рэтраградскі [цк]

рэтраградства [цтв] -ве

[нсьлі]
рэтрансліравгацца
спец., незак., -руецца, -руюцца
[нсьлі]
рэтрансліраваць
зак. і мезак., -рую,

“руеш,

“руе, “руюць
рэтрапелятар [псьля]
“ры, -раў

-ра,

рэтраншэмёнт ваен.

уст.

рэтранеляцыйны [псьля]
рэтранеляцыя [псьля] -ыі
[ыйі]
спец.,
рэтрансплантацыя
зыі [ыйі]
-ита, -нце [ньце]
рэтраепектіива (сьпе] -ве
[сьпе]
рэтраспектыўна
прысл.
[сьпе]
рэтраепектыўнаесць
[сьць] -цю
рэтраспектаіўны [сьпе]
рэтраспёкцыя [сьпе] -ыі
[ыйі]
рэтрата спец., -йце
лінгв.,
рэтрафлёксія
Саі]
рэтрафлёкены
рэтуш -тшу
рэтушавальны
рэтушаванне [пьне] -пні

рэстаўраційны

[ньне]

рэеўреы -саў, адз. рэсурс,

рэтбртны.
[сьць]
рэтраактыўнаець
ор., “цю
рэтраактыўны
рэтраград уст., -да, -дзе,

-нцаў

рэпка рэпцы, рбпак
рэплаитацыя хед., -ыі [ыйі]

рэпрадуктаваны
рэпрадуктавацца

рэпрынт спец. -нта, -нце
[ньце]
,
рэпрэзентаваны

рэспублікёнец -нца,

рэпіца -ды

рэпрадуктавённе
спец., -цці

.
.
рэпрадукциішы.
рэпрадўкцыя -мі [ыйі], -ый
рэпріяза зс. і рэпрыз м., адпаведна -зе; -за, -зе, -з

рэтушаваны
рэтушавацца

кезак., -аў-

ецца, -шуюцца
рэтушавёць зак. і

незак.,

лоўю, -шўеш, -шуе, -шўюць

рэтушор-ра, -ру, -раў

рэтушбриы
рэтушбўка -ўцы .

рэтыкулаперытаніт
“Іту, -іце

спец.,

рэтыкулаеаркбма хед., -ме

рэтыкулаэндатэліяльны
анат.
рэтыкуляЯрныанат.
рэтырада ваен. уст., -дзе
рэтырадны
,
рэў (працяглы крык жывелы; моцны плач) рэву,
рэве, часцей роў
рэўвасисавёт (рэвалюцыіны ваённы савёт) -ёта,

-ёце, -бтаў

рэўза абл., агульн, м. Д
-зу, Т -зам, М -зе; ж. ДМ

Саар
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рэўком

-зе, Т -зай і -заю, мн. Р
-з і-заў
рэўкбм (рэвалюцыйны камітот) -ма, -ме, -маў
рэўкбмавец -маўца, -маўцу,
гмаўцаў

-тусш, -туе, -тўюць
рэфаёктар -ра, -ры, -раў
рэфлёктарны
рэфлектбметр -ра, -ры, -раў
рэфлсктдриа прысл.

рэцэптар -ра, -ру, -раў
рэцЭптны
рэцэптбрны фізіял,
рэцэптура -ры
рэцэнтурны

рэфлектбрны

рэцбпцыя кніжн,

рэфбрменны

рэч рэччу, рэчаў

рэўкбмаўскі
рэўмакардыт мед. -яту,
-ыце
рэўматалагічны
рэўматалёгія -іі [ібі]

рэфлектыўна прысл.
рэфлектыўнасць [сьць] -цю
рэфлектыўцы і рэфлексіўпы
рэфбрма -ме, -м ёі -маў

рэўматызм -му, -ме
рэўматык разм., -ка,

рэфрактамётрыя
ыйі]

рэўматблаг -га, -гу, -гаў

-ку,

-каў
рэўматычка разм. -чцы
[цц], -чак
рэўматычны
рэўнасць сьць] -дю
рэўтрыбунал (рэвалюцёйны
трыбунал) -ла, -ле
рэфакцыя спец., -ыі [ыйі]
рэфармаванне [ньне] -нні

рэфармаваны
рэфармавацца зак. і кезак.,
-мўецца, -муюцца

рэфармаваць зак. і незак,
-мўю, -мўеш, -муе, -мўюць.

рэфарматар -ра, -ру, -раў
рэфарматарскі
рэфармацкі
рэфармацыйны

рэфармацыя -ыі [ыйі]
рэфармізм -му, -ме
рэфарміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
рэфармістка “тцы
[стц],
-так
рэфармісцкі

рэферат -ёта, -аце, -атаў
рэфератны
рэфератыўны
рэферы спарт., м., нескл.
рэферыраванне [ньне] -нні
рэферираваны

рэферыравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца

рэферыраваць зак. і незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
рэферэндум -му, -ме, -маў
рэферэнт -нта, -нце [цьцё],

-птаў
рэферэпцыя -ыі [ыйі]

рэфлёке -су, -се, -саў

рэфлексагённы
рэфлексалагічны
рэфлексалёгія -іі [ійі]

рэфлекеіўнаець [сьць] -цю

рэфлексіўны часцей рэфлектыўны
рэфлёксія -іі [ійі]
рэфлёкены
рэфлексблаг -га, -гу, -таў
рэфлектаваць незак., -тўю,

-ыі

фіз.,

рэфрактар астр., -ра, -ры,
“раў
рэфрактарны
рэфрактбметр фіз., -ра, ры,
-раў
рэфракцыйны спец,
рэфракцыя -ыі [ыйі]
рэфрыжэратар тэг., -ра, -ры,
-раў
рэфрыжэратарны
рэфрэн “на, -не, -наў
рэха рэху
рэхалакацыйны
рэхалакацыя гыі [ыйі]

рэхалбт тэг., -бта, -бце, -бтаў
рэхва абл., -ве, -ваў

рэцікулін мед., -ну, -не
рэцікулінавы
рэціна анат., -не, рэцінаспбра сад., -ры
рэцін, спец., -ну, -не

рэціравацца уст., Ум,зак.
і незак., рэцірўюся, ўеш

ся [сься], гуецца, -ўюцца
рэцірада ваен. уст., -дзе, -Д
рэцірадны
рэцыдывізм -му, -ме
-ста,

[сьце],.-стаў
рэцыдывістка -тцы

-сцё

[стц],

-так
рэцыдыў -ыву, -віве

рэцыпіёнт спеўу., -нта, -нце
[пьце] -нтаў
рэцыркуляцыя -ыі [ыйі],

рэцэпзавапне [ньне] -нні
рэцэпзаваны
раза цца незак., -зуец-зўюцца

рэцэнзаваць незак., -зую,
-зусш, -зўе, -зўюць
рэцэнзёпт [ньзе] -ита, -нце
[ньце], -ятаў
рэцэпзбпцкі [ньзе]

рэцэнзія [ньзі] і [і], З
рэцэпт -пта, -пце, -птаў
рэцбптавы
рэцптар фізіял., -ра,
“раў

зыі [ыйі]
рэцэсіўнаець [сьць] спец,
-цю
рэцэсіўны
рэцісія-іі [ійі]
рэчавізм разм., -му, -ме
рэчавы

[сьць]
рэчаіснасць [айі]
-дю
рэчаісны [айі]
рэчацька нар-паэт., -ньцы,
-нек
рэчачка, -чцы [цц], -чак
рэчка рэчцы [цц], рэчак
рэчы -чаў
рэчыва -ве, -ваў
рэчытатыў -ыву, -ыве
рэчытатыўны
рэчыўнасць [сьць] -цю
рэчыўны
Рэчыца г., Рэчыцы
Рэчыцкі раён Рэчыцкага
раёна
рэчышча чы, -ч ў -чаў
рэЭчышчавы
рдшата -гаце, мн. рашодты;
з ліч. 8, 98, 4-- рэшаты

рэшка разм. рэшцы
рэшта і рэштка адпаведна

рэцініт мед., -іту, сіце,
рэцінёл: фарм., -ду, -

рэцыдывіст

фізіял.,

“ры,

шце; -штды [шц]

рэшткавы

рэшткі (астаткі) -каў

рээвакуацыйны
рээвакуацыя -ыі [ыйі]
рээвакуіраваны [уйі]
рээвакуіравацца [уйі] зак. і
незак. -руюся, -руешся

[сься], -руецца, -руюцца

рээвакуіраваць [уйі] зак. ё
незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
рэзкспарт -рту, -рде
рээкспартавёцца эк., незак.,
-тўецца, -тўюцца

рээкспартаваць зак. і незак., сую, -тўеш, -туе,
-туюць

рээмігрант -нта, -нце [ньце],

-ятаў
рээмігрантка тцы [н'а],
-так
рээміграцыя -ыі [ыйі]
рээмігрыраваць зак. і невак., -рую, -руеш, -руе,
груюць
рэя рэі [эйі], рэй і рэяў
рэяць незак., рэе, рэюць

С
с [эс] (літара, якая абазна-

чае гук [с]) н., неска.
са злучн., прыназ.

саадак гіст., -ка, -ку, -каў
сайм -ма, -ме, -маў

саймка -мды, -мак

садмскі

саамы -аў
Сайр р., Сайра, Сайры

еагпуцца
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саарацдатар

саарандатар -ра, -ру, -раў
сайрскі

Саарэмаа в., н., нескй.

сабачніца -цы, -ц

сабачнічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, “аюць,
-узе,

м.

сабачуга разм.,

саарэмскі
саарэнда юр., -ндзе [цьдзе]
сааўтар -ра, -ру, -раў
сайўтарскі
саёўтарства -ве
сабаділа бат., фарм., -ле

сабачы
сабачына -не
сабачыцца разм., груб., незак., -чуся, -чышся [сься],

сабадылавы
сабаён кул., -пу, -не

сабачыя заал., наз.

сабака м., ДМ -ку, Т -кам,
,

мн. Р-к

сабакагадбўля -лі
сабакагадоўчы
сабакагалбвыя заал., наз.

сабакар разм., -ра, -ру, -роў

сабакарка разм., -рцы, -рак
сабакарны

сабакарня уст., -рні, -раньі

ў
ня
-р
сабакарскі

.
сабакі-сысабака-гышчык
шчыка, сабаку-сышчыку,
сабак-сышчыкаў
сабакаў разм.
сабалёвы
сабаліны
сабаліха -ісе, -іх
сабалявбд -да, -дзе, -даў
сабалявбдства [цтв] -ве

сабалявбдчы [чч]
сабаляня і сабалянё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты,
-нят, -нятам, -нятамі, -нятах
сабалятпік -ка, -ку, -каў
сабаптўй -ўя, -ўі [уйі]
сабатавённе
[ньпе] -ниі,
-нпяў
сабатаваны

сабатавацца кнезак., сабатў-

ецца, -туюцца

сабатаваць зак. і незак.,
сабатўю, -туеш, -тўе, -туюць
сабатаж -жу, -кы, -жаў
сабатажнік -ка, -ку, -каў
сабатажнпіца -цы, -ц
сабатажініцкі
сабатажініцтва -ве

сабатёжанічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
сабатажны

сабачанё роз-

наска., для абодвух РДМ

“няці, Т -нём, мн. -пяты,

“НЯт, -пятам, -пятамі, -пяМ

сабёсаўскі

саббй (-бю) займ.

саббр царк., гіст., -ра, -ры,
“раў
саббраванне [ньце] царк.,
“нні
саббраваны
зак. і

”

незак.,

саббруюся, -уешся [сься],
зуецца, зуюцца
саббраваць незак., саббрую,
суеш, -уе, зуюць

саббрнаець [сьць] -цю
саббрнпы
сабранаець [сьць] -цю
сабраны
сабрат -ёта, -ёце, -атаў
сабрацца
зак.,
збяруся
[зьбя], -рэшся
[сься],
“рэцца, -ромся, зберацёся,
збяруцца:
і
сабярўся,
з“рэшся

[сься],

-рэцца,

“ромся, саберацёся, сабя-

руцца; сабраўся, сабрала-

ся, -ліся
сабраць зак., збяру [зьбя],
“рэш, -рэ, -рбм, зберацё,
збярўць і сабяру, -рэш,

-рэ, -рбм, саберацё, сабя-

рўць; сабраў, сабрала, -лі

сабур фарм., -ру, -ры

сабуравы
сабутэльпік разм., -ка, -ку,
-каў
сабутэльнічаць

разм.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

саві -вё, мн. сбвы, соў
савакупіцца кніжн., зак.,
савакуплюся, савакўпішся [сься], -піцца, -пімся,

-піцеся, -пяцца
савакуплёцце
кніжн., -ппі
савакупляцца

[пьне]

незак.,

-яю-

ся, -Яешся [сься], -яецца,

-яюцца

саванна геагр., -пие [ньне],
-пнаў

савапны

саветалбгія -іі [іёі]
савётпік -ка, -ку, -каў
саветблаг -га, -гу, -гаў
савецізацыя -ыі [ыйі]
савсцізіравапы

савецізіравацца зак.

і зе-

зак., “руецца, -руюцца

савецізіравацьзак. і незак.,
“рую, -русш, -руе, руюць
савецкі
савёць разм., незак., -ёю,
-беш,-ёе, -ёюць і еалавёць
юр.,
савінаватасць [сьць]
-цю

савінбл -лу, -ле
савінбўнік юр., -ка, -ку, -каў

сабб мн., нескл.

саббравацца

-наў
савёт -бта, -ёце, -ётаў
саветалагічны

савінаваты

саван -па, -пе, -паў

-

-чнам, мн. ВаУ
сабачнік -ка, -ку, -каў

сабекбшт эк., -шту, -цце

чбнне) -са, -се

сабаказнаўства -ве
сабакападббны заал.

ж.

сабёй -ёя, -бі [ейі], -бяў
сабёйка -ёйцы, -ёбек
сабёйскі

сабёе (сацыяльнае забеспя-

сабаказпаёвец -бўца, -аўцу,
-аўцаў

Б

сабё займ.
сабе (бег націску) разм.,

сабёі [ейі] -яў

сабакагадбвец -бўца, -оўцу,
-бўцаў

сабачка

-чыцца, -чацца.

часціца

сабакавбд -да, -дзе, -даў
сабакавбдства [цтв] -ве
0,
сабакавбдчы [чч]

сабачанй і

-ЎгЎ, суг

савапарат (савёцкі апарат)
-ёту, -аце
саверэн (манета) -на, “не,

савіноўніца юр., -цы, -ц

савіны
савбйскі
савбйскі: савойская капуста
Савбя геагр., Савбі [ойі]
савучаніца -цы, -ц
савучань савўчня, -пю, -няў
савыдавёцд -аўца,
-аўцу,

-аўцоў

савыканавец -аўца, -аўцу,

-аўцаў

савяня і савянё

рознаскл.,

для абодвух РДМ -няці,
Т -нём, мн. -нЯты, -нят,
-нятам, -нятамі, -нятах
сага літ., сазе, саг
сёга (крупы з крухмалу сагавай пальмы) н., нескл.

сёгавы
сагавыя бат., наз.
сагайдак гіст., -ка, -ку, -каў
сагайдёчны

сагён абл., -на, -нё, -ноў
саганбк абл, -пка, -неў,
-пкбў
сагаспадар -ра, -ру, -роў
сёгаўнік (дрэва) -ка, -ку,
-каў; (драўніна і 36.) -ку

сёгаўнікавы
сагаўпікавыя бат., наз.
сагдысц гіст., -ыіца, -ыйцу,
-гыйцаў

сагдыйка гіст., -яйцы, -ыек
еагдыйскі
сагдыйцыгіст., -цаў
сагіб -ба, -бе
еагітаваны
сагітаваць

зак.,

сагітую,

-ўеш, -уе, -ўюць

сагітальны анат.
сагиіпы
,
сагнаць зак., згашо, згопіш,
-піць, -пім, -піце, «пяць

сагиўтаець [сьць] -цю
сагнуты

сагиўцца зак., -пуся, -пёш-
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сагнуць

сакаліха
7”АА
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ся [сься], -нёцца, -пёмся,
-няцёся, -нуцца
сагиўцьзахк., -ну, -нёш, -неё,
-нём, няцё, -нўць
сагравальны
саграванпе [пьпе] -нпі
-бося,

незак.,

саграванца

[сься], -йецца,
-аешся
-дюцца
саграваць кезак., -4ю, -асш,
-де, -АЮюЦЬ

сагразіць аб..., зак., сагражу, сагрозіш, -зіць, -зім,
,

-зіце, “зяць
саграшыць

саграшу,

зак.,

сагрэшыш, -шыць, -шым,

ацыце, -шаць
саграшённе [цьне] -ині
сагрэты
сагрэцца гак., -бюся, -зешся
[сься], -Зецца, -бюцца

сагрэць зак., -ўю, -Зеш, -зе,
-Зюць
сад. (участак зямлі) сёду,
садзе, мн. сады, садбў;
(установа) «сёда, садзе, мн.
сады, садбў
садаахоў ны

садавбд -да, -дзе, -даў

садакладчык [чч] -ка, -ку,
-каў

садаліт хін., -іту, -іце
-ыі

[ыйі]
садамізм мед., -му, -ме

садаміт хед., “4ту, “це
садамія мед., -і [ійі]
саданўць разл. зак., -пў,
-няцё,

-нўць
-ку,
-ка,
садаўладальнік
-каў
саджалка с.-г., -лцы, -лак
саджальны
размх., -ка,
саджальшчык

-ку, -каў

саджальшчыца разм., -Цы,
-ц

саджапед -нца, -пцы, -нпцаў
саджапце [пьне] -ппі
саджанцавы
саджапы
саджацца
-дюцца

незак.,

-аецца,

саджаць незак., -Аю, -аеш,

-ёе, -аюць

садзёйнік -ка, -ку, -каў

гадзёйпічанне [ньне] -шпі

садзёйпічаць незак., -аю,
-аегш, -ае, -аюць
садзіцца незак., садліўся,

садзішея [сься], “дзіцца,
“дзімся, -дзіцбся, -дзяцца
садзіць незак, саджу, сёгдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
“дзяць

садбк садка [тк], -ку, -коў
садбм царк-кніжн., разм.,
-му, -ме
садбмекі кніжн., уст.
садбўнік -ка, -ку, -каў
садбўпіца -цы, -ц
садбўніцкі
гадоўніцтва -ве
садбўнічаць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

садрацца

зак.,

здзярэцца

,

садызм-му, -ме
садыст -ста, -сце сьце],
-стаў
садыстка -тцы [с”д], -так
садисцкі
сад-яелі х., сёда-ясляў», са-

дзе-яслях, садбў-ясляў
саёта уст., -ёце, -ёт
с4ечнік -ка, -ку, -каў
саечніца -цы, -ц
гаечны

“руся,
“рыцца,

-рацца
сажмўрыць зак., -ру, “рыш,
зрыць, -раць
сажиёвы
сажбпкі спарт., -нак
,
сажрапыраз,
сажраць разх., зак., зжарў
[жж], грЭш, -р5,-рбм,-радб, -руць; зжор, зяібрла,
-лі
саз муз., с4за, сазе
сазёп -па, -не, -наў
сазйіпавы

сазандар муз., -ра, -ры, -раў
сазапбвы

-вё, -вём, -вяцё, -вуць

сазвбиьвацца кезак., -аюся,
гаешся
[сься], -аецца,
-аюцца
сазаўчаны фіз.: сазлўчаныя
сасўды
сазнавацца кезак., сазцаю-

ся, -абшся (сься], -аёцца,

-аёмся, -аяцёся,

-аюцца,

сазнацца зак., -ёюся,, гаеш-

“ся [сься], ецца, -аюцца,
часцей прызнацца
саіскальнік [айі] -ка, -ку,

-каў

саіскальніца [айі] -цы, -ц

саіскальпіцкі [айі]
саіскальпіцтва [айі] -ве
саісканне [айі] [ньпе] -цні
[айісьце]

-іў, -цбў

сайга

саісца,

сайзеё, жн.

заал.,

сай-

гі, -гтаў
сайгак заал., -ка, -ку, -коў
сайгакбвы і сайгакоў
сайгачы
Сайгби г., Сайгбна, Сайгбне
сайгбнскі
сайда заал., -дзе, -Д
сайдавы
сайка сайцы, сёек

разм.,

саймаванне [ньне]
-нні
саймавацца разм.,

незак,

саймуюся, зўешся [сься],

“уецца, -ўюцца

сажа сажы
сажалка -лды, -лак
сажаякавы
даўжыні)
сажань (мера
сажня, -ні, -няў
сая:мўрвацца незак., аюся,
-аешся [сься], -аецца,
гаюцца
сажмўрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак.,
сажмурыцца
“рышся [сься],

-цімся, -міцеся, -цяцца
сазваны
сазваць зак., сазавў, -вёш,

саісцёц

садрўжнаесць [сьць] -

садаклад -да, -дзе, -даў

-пём,

садбвы

здзерацё, яру

садавддскі [цк]
садавбдства [цтв] -ве
садавбдчы [чч]

-нёш, -нб,

садбва-паркавы

садраны

сазвдцігася [сься], -піцца,

часцей прызнавацца
«сазпашне [пьпе] -нпі

здзярў
зак.,
садраць
[зьдзя], -рэш, -рэ, -ром,

садавіна -нё

с.-г.,

садбва-дэкаратыўны

[зьдзя], -рўцца

садавар,-ра, -ру, -раў

садамеліярацыя

садзьмуты
садзьмуць зак., -му, -мёш,
-мёб, -мём, -мяцё, “муць
садка [71] спец., - дцы [цц],
-дак
садкавы паляўн.
садкі [тк] спец.
садкбвы [тк]
садніць разлм., незак., -піць,
-іяць
садбва-агарбдніцкі
садбва-агарбдны

сазвапіцца зак., сазвапюся,

незак.,
саймаваць разм.,
-мўю, -муеш, -мўе, -муюць

саймікавяцне [пьне] разм.,
-нні
саймікавацца

разм.,

зак.,
[сься],

-іўюся, -куешся
-куецца, -кўюццда
саймікаваць разм., незак.,
-кўю, -кўеш, “кўе, -куюць
сайбт -бта, -бце, -бтаў
сайбтка -тцы, -так
сайбты -таў
сайбцкі

сайра заайл., “ры.
сак -ка, -ку, -каў
сакаварка тэгх., “рцы, -рак
сакавёрся тэх., -рні, -раць
і-рняў
сакавік-ка, -кў
сакавіта прысл,
сакавітасць [сьць] -цю і
сбчиаець
сакавіты, і сакаўны, сбчны
сакавіцкі
сакагбнны

сакаліпы

сакаліныя

заах.) наз.

сакаліха разм., -ісе, -іх

салстравар
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сакалок

ЛААЬААААЙАМАА
сакалбк заал., -лкаё, -лку,
.
-лкбў
сакаляця і сакалянё рознаска, для абодвух РДМ
-няці, Т -нём, мн. -няты,
пят, -пятам, -нятамі, -нятах
сакалянятка -тку, -так
сакалятпік уст., -ка, -ку,
скаў
сакас царк., -са, -се
сакатанне [ньне] “нні
сакатаць незак, сакачу, са-

-чаце,

кбчаш, -ча, -чам,

“чуць

сакатлівы

сакатўн разм., гна, -нё, -ноў
сакатўха разм, се,-ўх
сакаўны часцей сакавіты
сёква ваен., -ве

сакваяж -жа, -жы, -каў
сакваяжны

саёкля-лі, -ляў
сакбл разм., сакала, -лё, -лоў,
часцей ебкал
сакблік -ка, -ку, -каў
сакблка разм., -лцы, -лак
сакбл-каршачёк заал., сакалё-каршачка, сакалў-кар-

шачку,

сакалоў-каршач-

коў
сакбльпік гіст., -ка,
-каў
сакбльпічыгіст., наз.

-ку,

сакральныцарк.
сакрамант кніжн., -нту, -нце
[ньце], -нтаў
сакраментальнасць

-цю
сакрамептальны

[сьць]

сакратар -ра, -рў, -роў

сакратарка разм., -рцы, -рак
сакратарскі
сакратарства -ве
сакратарыха (жонка сакратара) рагм., -ысе, -ях
сакратарыць незак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
сакратарыят -ята, -яце
сакратарыяцкі
сакрацін -ну, -пе
сакрацыйны і сакратбрны
фізіял.

сакрэдытбр “ра, -ру, -раў
сакрэт -Зту, -5це, -зтаў
сакрэтка разм., лцы [цц],
-так
сакрэтна прысл.
сакрэтнасць [сьць] -цю
сакрэтнік -ка, -ку, -каў
сакрэтпіца разм., -цы, -ц
сакрэтнічанпе [пьпе] “плі

сакрэтцічаць незак.
-аеш, -ае, -аюць
сакрэтны

-аю,

сакрэцыя фізіял, -ыі ыйі
саке гіст., -са, -се, гсаў
сакеаўл бат.,
“лу, саксаў лавы
саксаў льнік -ку
сакеаў льны

ста,
саксафаніст
[сьце], -стаў

-сце

саксафдн муз., -на, -пе, -аў
.
сакскі
саксбиец -нца, -нцу, -нцаў
Саксбпія гіст., геагр., Саксбпіі [ійі]
сакебинка -пцы, “пак
саксбнескі
саксбнцы -цаў
сакеыгіст., -саў
сакурснік [сьні] -ка, -ку,
-каў

сакўреніца [сьці] -цы, -ц

сала -ле
салавар “ра, -ру, -раў, часцей! салатбп
салаварня

-раць

-рні,

і

-рняў, часцей салатбпня
салавёй салаўя, -ўі [ўйі],

-Ўёў,
.
салавёйка -ку, -каў

Салавёцкія астравы

Сала-

саламае спец., -су
саламатрэе с-г., -са, -се,
-саў
:
:
г
саламіт тэх., -іту, -іце
Саламбнавы астравы Сала-

мбнавых астравоў
саламяны

салапаваты часцей саленаваты

саланёц геал., “піў,
-пцоў
саланін 2ім., -пу, -не
саланіпа -ны
саланінавы

“ацы,

салаццаватасць [сьць] -цю

саланцаваты
саланцбвы
саланчак-кў, -коў
саланчакбвы
салапяка разм., агульн., м.
ДМ-яку, Т -якам, ж. ДМ
-Яцы, Т -якай і -якаю,
мн. Р -як

вбцкіх астравоў
салавёць незак., -бёю, -беш,
-бе, -ёюць, часцей еавёць

салёт (расліна) -ёту,-ёце;
кул., -ата, -ёце, -ётаў, час-

зневаж.,
разм,
салага
агульн., м. ДМ -агу, Т
-дгам, ж. ДМ -азе, Г -ёгай
і -агаю, мн. Р -Аг

салата (расліна) -дце; куд.,
-дце, -атаў
салатаплённе [ньне] -нні
салатнік -ка, -ку, -каў

саладжава прысл.
саладжавасць [сьць] -цю
саладжавы

салатніца -цы, -ц
салатныі салатавы
салатбп -па, -пе, -паў і еа-

саладжбнне [ньне] -цні
саладзёй прысл.

саладзёйшы
саладзёць незак., -бе, -ёюць
саладзільныспец.

-льці,
саладзільня спец.,
-день і -льняў
саладзільшчык -ка, -ку, -каў
саладзіны-н

саладзіцца незак., салбдзіц-

ца, -дзяцца

саладзіць кезак., саладжу,
салбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, -дзяць
саладкавата [тк] прысл.

саладкаватасць [тк] [сьць]
-цю
саладкаваты [тк]

саладкёвы [тк] разм.
саладкакбрань [тк] бат.,
-ню,
саладкамбўны [тк]
саладковы [тк]
саладбець [сьць] -цю

саладбўцік спец, -ка,

-каў
саладбўня -пі, -няў

-ку,

[цц], -так

салатбпка -пцы, -пак
салатопны
салатбпня -пі, -няў і еала-

варня
салаўіны [ўйі]

салаўіха [ўйі] -ісе, -іх
салаўяня і салаўянё рознаскл., для абодвух РДМ

зяці, Т -нём, мн. -нят,
“нятам, -нятамі, -пятах
салгацца разм., зак., салгуся, салжэшся [сься], -ёцца,
-мся,
саліжацёся,

-леўцца

салгаць зак., салгў, саляізш,
-кЭ, -жом, -кацё, салгуць
салдат -ата, -аце, -ат
салдатаў
салдатка -тцы [цц], -так
еалдатня разм., зневаж., -пі
салдатчына [чч] уст., -пе

-на,

-не,

-паў
салдафбнескі
салдафбиства разл., -ве
салдацік -ка, -ку, -каў

салака -ацы

тэх,

лавар

салдафбн разм.,

саладуха -ўсе

саламакрўтка

цей салата

-тцы

саламёпдра заал., міф., -ры,
“раў
саламандравы
саламапдравыя заал., паз.
саламапрбе с-г., -са,
-со,
“саў
саламарэзка [ск] -зпы [ед],

“зак, часцей еячкариня

салдацкі
салснавйты і салапавёты

салёбнне [ньне]
-пні;

(дзеянне)

(прадукт)

-ппяў
саленбід [ойі] эг., -да,

-нп,
дзё,

-даў

саленбідцы [ойі]
салёп фарм., тэкст., -пу, салетра гім., -ры

салетравёны гім, тэт.
салетравар -ра, -ры, -раў

салетраварны

самаадданы
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анна

салетраварны тэз.
тэх,
салетравариня
-риі,
грань і -“рняў
салетраварэпне [зьне] -нні
салетраваць гіх., тэх., зак.
і кезак., -рўю, -руеш,-рўе,
“руюць
салётравыгіх.

салётраніца тэх., -цы
салётранка (глеба) -пцы
салетрапбены
[пьпе]
салетраўтварэпце

-нні

Салехард г., Салехарда, Салехардзе
салехардскі [цк]
салсцызм лінгв., -му, -ме,
-маў
салей царк., -еі [ейі]
салёпа прысл.
салёнасць [сьць] -цю

салёны і абл. салдбны
салівацыял фізіял., -ыі [ыйі]
Салігбрескг., Салігорска, Салігорску
салігбрскі

Салігёрскі раёп Салігбрскага раёна
салідарна прысл.
салідарнасць [сьць] -цю
салідарны
салідарызавацца зак. і

зак,

-зўюся,

не-

-зўешся

[сься], -зўецца, -зўюцца

салідарызацыя -ыі [ыйі]
салідбл тэт., -лу, -ле
салільны
салільня -льні, -льняў
салільшчык спец., -ка, -ку,
гкаў
салільшчыца спеу., -цы, -ц
сёлінг мар., -га, -ту, -гаў
салінгавы
саліпірый фарм., -ну, -не

саліпсізм філас., -му, -ме

саліпсіст -ста, -сце [сьце],

-стаў
саліпсічны

саліраваць тэатр., муз., зак.
і незак. салірую, -уеш,

гуе, -уюць

саліст -ста, -сце[сьце], -стаў

салбдкаець [76] [сьць] -цю

сальтамарталіст
спарт,
“ста,-сце [сьце], -стаў
сальфеджыо хуз., н., нескл.
сальфеджираванне [цьце]

салёдкі [ту]
салбл фархм., -лу, -ле

сальфеджыраваць

салбдка [тк] прыся,
цей сбладка
салбдкае [тк] каз.

салбма -ме
саломааддзяліцель [дзьдзя]
с.-г., -ля, -лі, -ляў
саломавазакўша с.-г., -цы,

-ш
саломазбіральнік

[зьбі]

с.-г., -ка, -ку, -каў
-да, -дзе,
саломакапаклад

-даў

0,

саломападавальпік -ка, -ку,
-каў
саломапад'ёмнік -ка, -ху,
гкаў
с.-г.,
саломараскідальпік
-ка, -ку, -каў
сапомасіласарэзка [ск] с.-г.,
-зцы [сц], “зак
саломаекідёльнік с.-г.

-ку, -каў

саломаскладальнік -ка, -ку,
-каў
саломатрапспарцёр -ра, -ры,

раў
салбміна -не, -н

салбмінка -нцы, -нак
салбмістасць [сьць] спец.,

-цю

салбмісты
салбмка -мцы, -мак
салбн -па, -не, -наў
Салбнікі г., Салбнікаў
салбніцкі

салбиніца [ньці] уст., -цы,

ау
салбнны

салбныабл., часцей салёны
салбўка салоўкі, -ку, -каў
Сальвадбр геагр., Сальвадбра, Сальвадбры
сальвадбрскі
сальварсан фарм., -ну, -не

сальвареёнавы

сальвініевыя бат., наз.
сальвінія -іі [ійі]
сальда бухг., н., нескл.

салісты (падобны на сала)

сальдаваны
сальдавацца незак.,

саліцёр заал., -ра, -ры, -раў

сальдавйць

салістка -тцы [стц], -так

салітэр мін., -ра, -ры, -раў
саліцца

незак.,

саліцца,

-ляцца
сбліцца,
пезак.,
еаліцца
-ляцца
саліцылавакіслы фар.
саліцылавы 2ім., фарм.
саліцылат тім., -ёту, -аце
фарм,
разм,
саліцылка

-лцы
саліць незак., сёлю, -ліш,
“ліць, “ляць

саліць незак., салю, сбліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
салічныгіст,
салбджапы
салбдзенькі

час-

ца, -аўюцца

зак.

і

-дўец-

незак,

даўю, -дўеш, -дўе, -дўюць

сальдавы

(якасць,
сальпасць [сьць]
уласцівасць) -цю
сальнік анат., тэгх., -ка, -ку,
-каў
сальнікавы
сальпіца -цы, -ц, часцей еалянка
сальны
сальпы заал., -паў
Сальскі стэп Сальскага стэ-

пу

сальта спарт., н., нескл.

сальта-мартале
НеСЕл.

спарт., н.,

“дні
хезак.,

лрую, -руеш, -руе, “руюць
сальца -ца, -цы
сальцісбн кул., -цу, -не
салют -юту, -оце, -ютаў
салютаванце [ньце] -ині

салютавёць зак. і кнезак.,
салютую, -ўеш,-ўе, зўюць
салібтны
салявар -ра, -ру, -раў
(занятак)
садяварпіцтва

-ве
саляварны

-раць

ё

садявы
салякби -па, -пе, -паў
салядбмия -мні, -мень
-мпяў

ёі

саляварня

зрпі,

“рняў

салямёр спеў., “ра, -ры, -раў

салямі (сорт цвёрдай вэнж.,
каўбасы)
джанай

нескл.
салянакіслыгім.
(страва)
сачйнка

-нцы;
(пасудзіна для солі) -пцы,
“нак і сальніца

саляны (пра кіслату)

саляпы(з солі)
-сле
саляпрбмысей -сла,
[сьле], -слаў
саляравытэг...
салярка -рцы
салярны
салярбе бат., -су, -се
салярызёцыя -ыі [ыйі]
-ыі
салярый хед., -ыя,
[ыйі], -ыяў
салясбс -са, -се, -саў
сам займ., РВ самога, Д са-

мбму, ТМ самім; мн. сёмі, РМ саміх, Д самім, Т
самімі

сама часц.
сама заём., РДТМ самой,
В самў і самўю

самаабагачзнне [ньне] -нні
[ньпе]
самаабагравённе
-нпі

самаабажійнне [ньце] -нпі
самаабарбна -не
самаабарбины
самаабвінавачанне і самаабвіпавачванне [ньпе] для
абодвух -нциі

самаабкладанне [пк] (ньпе]
-ппі

самаабмежаванне

[цьпе]

-нні
самаабпаўлённе [ньне] -ппі

самаабеялўга [пс] -ўзе
[ае]
самаабслугбўваняе
[пьпе] -нпі
самаадвод -ду, -дзе
самааддана прысл.

самааддапасць [сьць] -цю
самаадданы

самазабыццё
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М
самааддача
самавбльнасць [сьць] -цю

самааддача -чы
самаадкрыццё [тк]
гцці

[цьцё]
.

самаадмаўлёцне [пьпе] -нпі
і
ш
ш
]
е
н
ь
ц
[
е
н
н
э
ч
а
р
д
а
сама
о.
самаадукацяйны
самаадукацыя -ыі [ыйі]
[ньпе]

самаадчувённе [чч]
-пі

[цьця]

самаажыццяўлённе
[ньне] -ші

самаакіслёпне

[сьлельне]

-нні

самаакупіцца ак., зак.,
маакупіцца, пяцца

са.

самаакупаяцца незак., -яец-

ца, -яюцца
самаакўпнаець [сьць] -цю
,
самааналіз -зу, -зе
самаапладнёнце [пьпе] -нпі

самаапраўданне [ньпе] -зні
самаапылённе [ньне] бат.
ші
самаапыляльнік

ха,

-ку,

-каў
самаапыляльны бат.
самаапыляцца бат., незак.,
“яецца, -яюцца

самаарганізавальны
самааргапізавёны
самаарганізацыя -ыі [ыйі]
самаасёдка [тк] -дцы [пд],
-дак

самаасалбда -дзе
самаасуджэнне [ньне] -нні

самаасядёнце [ньне] -нні

самаатрўчванне [пьпе] -нні

самаатручэнне [ньне] -нні
самаахвяраванне
[ньне]
-нні
самаахвярна прысл.
самаахвярнасць [сьць] -дю
самаахвярцы
самаахбва -ве
самаахбўны
самаацэнка -нцды
самаачышчацца

незак.,

-ёецца, -фюцца

самаачышчэнне [ньне] -нні
самабічавальны

,

самабічавённе [ньпе] -нні

самаблакірбўка -бўцы
самабранка:
фалькл., настбльціца-самабрёпка, настбльпіцы-самабрёнцы,
настольніц-самабранак

самабраныразм.
самабытпаець [сьць] -цю
самабытцік гіст., -ка, -ку,
-каў
самабытны
самавалбдацне [ньне]

-пні

самавар -ра, -ры, -раў
самаварнічаць разм., незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
самаварны

самаваршчык -ка, -ку, -каў
самавіта прысл.

самавітасць [сьць] -цю
самавіты

самавёлка разм., -лцы

самавбльна прысл.

самавбльнік разм., -ка, -ку,
-каў і самавбльшчык

самавбльпіца разм., -цы, -ц
інчьпе]
самавбльцічанне
разм., -нпі
самавбльпічаць разм.,, незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
самавбльны
самавбльства -ве

-ку, -каў, часцей

-ка,
сама,

вбльпік

самавўк-ка, -ку, -каў, час-

цей самавучка
самавўкам прысл.
самавучка агульн., м. ДМ
-чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы
[цц], 7 -чкай і -чкаю, мн.
Р -чак і самавук
самавучыцель -ля, -лі, -ляў

самавыгнённе [ньне] разм.,
“нні
самавыгружальніктэг., -ка,

-ку, -каў

самавызвалённе [ньце] -нні
самавызначацца кезак., -аюся, -Зешся [сься], -аецца,
-бюцца
самавызначыцца зак., -чу-

ся, чышся [сься], -чыцца, -чацца
самавызначнне [ньне] тпаліт., -нні
[ньне]
самавыключэнне
-нні

[пьне]

і

самавыкрыццё [цьцё] адпаведна -нні; -цці
самавылёчванне
[ньпе]
(дзеянне) -нні
самавылучэнне [ньне] -нні
самавыляч5нне [ньне] (працэс) мед., -нні
самавынішчэпне [ньсе] -пні
самавыпрабавённе
[ньне]
-нпі

самавыпрамёньвание [ньне]
фіз., -нні

самавыпраўлённе

[ньне]

-нпі

самавыражЭнпе [пьне] -нні
самавыхаванне [ньне] -нні
самавыхаваўчы
самавыхвалённе [ньпе] -пні
самавиявіцца

зак.,

сама-

выяўлюся, самавыявішся
[сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца
самавыяўлённе [ньне] філас., -цні

самавыяўлёпчы
самавыяўляцца незак., -яюся, -Яешся [сься], -яец-

ца, -Яюцца

самавяз -за, -зе, -заў
гамагавбрины
самагартавённе [ньпе] -нпі
самагіппбз -зу, -зе

лпаляўн.,

напітак, -ну, -пе

[пьпе]

аші

самагбначныразм.
самагбнка і самагбц адпаведна -пцы; -ну, -не
самагонны
самагбншчык разм., -ка,
самагбншчыца

разм.,

-ды,

“ц

самаграй -ая,-ёі [айі], -аяў
самагубесц і самагубнік, самагўбца [пд] разм., адпа-

ведна

-бца

[пц],

-бцу,

-бцаў; -ка,-ку, -каў; -бцы,
-бцу, -бцаў

самагубка [пк] разм., -бцы
[пц], -бак

самагуўбны
самагубства [пств] -ве
самагўды: нар.-пазт., гўслісамагўды, гусляў-самагу-

даў.

самагўчныспец.
самадапамёга -бзе
самадастаткбвы
самадзёйнаець [сьць] -цю
самадзёйнік разх., -ка, -ку,

-каў
самадзёйны
самадзёржац

зкца

гіст.,

[шц], -жцу, -жцаў

самадзёржыца гіст., -ды, -ц
самадзёючы

самадзяржаўе

[уйі]

гіст,

самадур -ра, -ру, -раў

самадўрка разм., -рцы, -рак
самадуршчаць пезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
самадўрны
самадурскі
самадўрства -ве, -ваў
самадыец
-ыйца,
-ыйцу,
-гыйцаў
самадыіка -ыйцы, -ыек
самадыйекі
самадыйцы -ыйцаў
самадысцыпліна -пе
самадыягибетыка -ыцы
самае займ, РД самаму,
ТМ самым
.
самаёд уст., -да, -дзе, -даў
самаёдка [тк] уст, -дцы

[цц], “дак

самаёдскі [цк] уст.
самаёды уст., -даў

самазабсспячзние

[сьпя]

[ньне] -нні
,
самазаббііства -ве, -ваў

самазаббіцца агульн., З. дм
-цу, Т -цам, ж. ДМ “цы, Т

самазабыўпа прыся,
спіртны

-ўі

самадзяржаўна прысл.
самадзяржаўны
самадўмамразм., прысл.

-гцай ё -цаю, мн. Р -цаў

самагбдны

самагби

[ньне]

гку, -каў

самавбльшчык разх.,

самавыкрывённе

самагонаварэнне
-ипі
самагопакурэнне

самазабыўпы
самазабыццё [цьцё] -цці
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самазабяспечанасць

сахапаладка

анна

самазабяспёчанасць
[сьць] -цю

[сьпе]

самазабяспёчвацца

[сьпе]

незак.,

-аешся

«аюся,

[сься], -аецца, -аюцца
самазавадны

[сьць]
самазагаральнасць
-цю
самазагаральны і самазагарвальны
самазагарашне і самазагарвапне [цьпе] для абодвут
-цпі
самазагарацца і самазагарвацца незак.,

-йепца,
-аюцца

адпаведна

-аюцца;

-аецца,

самаздзяйснёшне
[зьдзяйсьцсньпе] -ині
самазмаз -за, -зе, -заў
самазмазачны
самазмазвальны
самазмазка [ск] -зцы [сц]

самазневажіінне

[зьне]

[ньне] -нпі
самазнішчэнне
[ньпе] -нпі

[зьпі]

[зьня]

самазнявёчванне

самазагарта вальны

[ньне]
самазагартбўванце
-нпі
знезак.,
самазагартоўвацца
-аецца, -аюцца
самазагартбўка. -ўцы
самазагарэцца спец., зак.,
“рыцца, -рацца

самазадавальнённе і самазадавблецне [ньне] для
абодвух -пні
самазадавблена прысл.

самазадавблегасць
-цю
самазадавблены
самазапальванне

самазвапства -во
самазвёны
самаздавблена прысл.
самаздавблепасць [сьць]
самаздавблеине
(пыно]
адпаведна -цю; -ниі
самаздавблсны

[сьць]

[пьне]

тэг., -нні

самазапёльнік -ка, -ку, -каў
самазапальны
самазапісвальны
[пьпе]
самазапўніванне
-нні
самазараджонче [ньне] -нні
разм.,
[тк]
самазарадка
“дцы [тц], -дак
самазарадны
самазаражние [непе] мед.,
“цні

самазаспакаёбіше [ньне] -нні
і самасупакаёнпе
[сьць]
самазаспакбенаесць
-цю і самасупакбенасць
самазаспакбеныі самасупакбены
самазаспакбіцца [ойі] зак.,

-бюся, -біцея [обісься],
-біцца, -бяцца і самасупакбіцца

самазаспакбйванне
“нні

[пьнпе]

самазаспакбйвацца

незак.,

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
самазаецерагальны [сьпе]
самазатбчвальны тэх.
самазатбчванне [пьпе] -пні
самазатбчвацца гезак., -аецца, -аюцца
самазахаванне [пьпе] -ппі
самазахапябапе (пьне] -нні
самазвіл -ла, -ле, -лаў
самазвальты
самазванец
іца, -пцу,
“нцаў
самазванка -нцды, -пак

[цьне] -нні
самазнясіленне
[пьпе] -инні

[зьня]

самазнясільванне

[зьня]

[ньне] -ппі
самаізаляванне [айі] [ньпе]

-ині
самаізалявацца [айі] зак. і
незак., -лююся, -люешся
[сься], -люецца, -лююцца

самаізаляцыя
[ыйі]

[айі]

-ыі

самаіндўкцыя
[ыйі]

фіз,

-ыі

самаішіцыятыўна прысл.

самаініцыятыіўны
самаірбнія -іі [ійі]
самакалёцтва -ве
самакалёчание [ньпе] -нні
самакантрдль -лю, -лі
самакапаённе [ньне] разм.,
-нпі

самакармўшка -шцы, -шак

самакат -ёта, -аце, -ётаў

-нні

самакатам прысл.
самакатны

[сьць]

-цю
самакіравальны
самакіраванне [ньне] -нні
самакіравёцца незак., -ру-

ецца, -рўюцца

самакіраўніцтва -ве
самаклад тэкст., -да, -дзе,

“даў

самаклёдчык (чч] -ка, -ку,
-каў

самаклёдчыца [чч] -цы, -ц
-тцы
самакрўтка разм.,

[цц], -так

самакрытыка -ыцы

самакрытычна прысл.
[сьць]
самакрытычнаець
-цю
самакрытычны
самалёт -ёта, -ёце, -ётаў

самалётабудаванне
-дці

самалёта-

вылету, самалёта-вылеце,
самалёта-вылетаў
самалёт-лабаратбрыя сама[ыйі],
лёт-лабаратбрыі
самалёт-лабаратбрый
самалётны

самалёт-развёдчык (зьвечч]

самалёта-развёдчыка, самалёце-развбдчыку,
самалётаў-развёдчыкаў
самёлі ў еамалі х. і ж.,
нескл.
Самалі ггагр., н., неск..

самаліец -іёца, -ііцу,-ійцаў
самалійка -ійцы, -іек
самалійскі
самалійцы-цаў
самаліквідавацца Зак. і незак., “дуецца, “дуюцца

самаліквідацыя гыі [ыйі]
самалбў паляўн., -бва, -две,
-бваў
самалоўцы
самалібб і самалюбец разл.,
адпаведна -ба, -бе, -баў:
самалюбаванне [льне] -нні

самалюбіва 'і самалюбна
прысл.
самалюбівы
самалббка [пк] разх., “бцы
[пц], -бак
самалюбяы
самасамалюбства [пст]
любівасць [сьць],

сама-

лідбнасць [сьць] адпаведна -ве; -цю
самалячЭние [пьне] -цні
самамабілізацыя -ыі [ыйі]

самакатчык [чч] ваен., -ка,
“ку, -каў
самакіравяльнасць

-нпі
самалёта-вилст

-бца [пц], -бцу, -бцаў

самаіпіцыятива -ве

самакатавёнпе [пцьне]

самалётабудаўнік -ка, -ку,
-кбў
самалётабудаўшцтва -ве
самалётабудаўпічы
самалётаваджэние
[ньпе]

Тньпе]

самамардаванпе [пьне] -нні
самамасаж -жу, -жы
самамаскірбўка -бўцы, -бвак
самамэта -Эце
саман буд., -ну, -

саманабыты
саманавёдны

самапавучальны
самапавучанне [ньце] -нпі
самапавы
самапавядзённе [цьце] ваен., -дні
саманаглядаённе [цьне] -нпі

самапагравённе [пьне] -ипі
самападзёйна прысл.
самападзёійшасць [сьць] -цю
саманадзёішы
самапазіранне [пьне] псіхал., -ппі

самапаклад палігр., -да, -дзе
саманакладка

[цц], -дак

самапакладчык
-ку, -наў

самапалёдка

[ци]

[тк]

[чч]
[тк]

-дцы

-ка,
-дцы

самаўзбраснне
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саманаладны
саманалёдцы,

самаразвіццё [зьвіцьцё] фі-

самапарыхтоўшчык -ка, -ху,

самаразгружальнік тэх, -ка,

лас., цці

саманарыхтдўка -ўцы
гкаў

самапастройвальны
саманастрбйка
саманка разм., -ацы, -нак
саманны

саманшчык разм., -ка, -ку,
-каў
саманшчыца -цы, -Д
самапавага -азе
[зьпе]
самапаглыблённе
-нні
самапаглыблены

,

-ку, “каў
самаразгруліальны

самаразгрузка

-зцы

[ск]

[сп]

самасўдны

-ка,

самаркандскі [пцк]

самападрыхтбўка
-бвак

-бўцы,

самапазнанне [ньне] філас.,

-нні
самапаілка [айі] с.-г., -лцы,
-лак
самапаёл ваен., гіст., разм.,
-ла, -ле, -лаў

самапальнік гіст., -ка, -ку,
-каў
самапальны
самапае разм., (той, хто
выйшаў на ўласны 2леб)
-са,-се, -саў; (самастойнае
жыццё, жыццё без нагляду) -су, -се
самапасам разм., прысл.

самапаўтарэние [ньне] знні
самапаўтбр -ру
самапацяснённе
[сьне]
[шьне] -нпі
самапацясніцца [сьні] зак.,

-шбся,
-нішся
[сься],
“ніцца, -няцца
самапацясияцца [сьня] незак., -яюся, -Яешся [сься],
-Яецца, “яюцца
самаперакўльныспец.
самапісец спег., -ісца, -ісцу,
“ісцаў
самапіска разх., -ісцы, -ісак
самапісны
самапішучы
самаплаўкі тэг.
самаплёдпы
самапливам разм., прысл.
самаправёрка -рцы
самапраграміравапне [пьне]

-ші

самапрадка [тк] -дцы [цп],

“дак
самапраслаўлёнпе

[ньце]

“НН

самапрызнённе [пьне] “нпі
самапрымуе -су, самапрыніж нне (пене -пні
самапр5е тэг., -са, -се, -саў

самапўск тэх, -ка, -ку, -каў
Самара гвагр., Самары

самаразбурэпне [ньне] -ппі

-нпі

самарасиад фіз., -ду, -дзе

самаранённе[ньне] -нні
[ньне]
самараскладённе
2ім., -нпі
[цьцё]
самараскрыццё
кніжн, -цці

самападавальнік

самападман -ну,

[ньне]

самастрахбўка спарт., -ўцы
разм.,
самастрахбўшчык

Самарканд г., Самарканда,

-ку, -каў
самападавальны
самапаў ёмпы

самастрахаванне

самаразгрўзны
самаразлік-ку

-ка,

тэг.,

самастойна прысл.
самастойнасць

самастойны

самапагрўзчык. [шч]
-ку, -каў

самасплаў спец., -ёву, -ёве
самасправаздача -чы, -ч

Самаркандзе [ньдзе]

самарббак разм., -бка [пк],

-бку, -бкаў
самардбкавы [пк] разл.
самарббны
самарбдак -дка [тк], -дку,

-дкаў

самародкавы [тк] горн.
самарбдцасць [сьць]
самарбдны

самарухавік тэг., -ка, -ку,
-коў
самарўшны
самаёрый гім., -ыю, -ыі [ыйі]
самарэгістрўючы тэз.
самарэгулюючытэг.
[ньне]
самарэгулявённпе
-нні
незак.,
самарэгулявёцца
гыі

[ыйі]
самарэкамендацыя
-ыі
[ыйі]
самарэклёма -ме
самарэклёмны
самасаграванне [ньне] -нні

самасад разм., -ду, -дзе
самасадачны

самасадка, [тк] -дцы [цп]

самасадныразм.
самасвядбмасць

[сьвя]

[сьць] -цю
самасёйка ёі самасёй адпаведна -ёйцы, -ёек; -ёю, [ейі], -ёяў
самасёйны
самаскід -да, -дзе, -даў
самаекідальны

самаскідка [тк]

[цц], -дак

самаскідпы
самаспажыванне

самасузірённе [ньне] -пні
[ньне]
самасупакаённе
-нні, часцей еамазаспакаённе
[сьць]
самасупакбенаець
-дю, часцей самазаспакбе-

наець
самасупакбены часцей самазаспакбены
самасупакбіцца [ойі] зак.,
-бюся,
-бішся
[сься],
-біцца, -бяцца, часцей самазаспакбіцца

самарскі
самарўх філас., -Ху

-люецца, -лююцца
самарэгуляцыя спец.,

-ка, -ку, -каў
самастрахбўшчыца -цы, -ц
самастрЭл -ла, -ле, -лаў
самастрэльны
самаеўд -ду, -дзе

с.-г. “дцы
[пьпе]

-ппі
вгамаспакуса -се
самаспакушацца
незак.,
“ёюся,
г4ешся
[сься],
-бецца, -Аюцца,
самаспакушэнне
[ньпе]
-дні
-самаепалбине [пьпе] царк.

гіст., -цпі
самаспальвапие [пьне] -ппі

самасуцяшэнне [ньне] -нні
самаецвярджацца [сьцьвя]
філас.,
незак.,
-ёецца,
-дюцца
самасцвярджнне [сьцьвя]

[ньне] -пні
самасція

[сьці]

тэх,

-ла,

-ле, -лаў
саматалбгія мед., “іі [ійі]
саматамётрыя
хед.,
-ыі
[ыйі]
саматаплёўра анат.,

заал.,

-ры, -раў

саматармажэние [ньне] -нні

саматаскапія анат, -іі [ійі]
саматканка -нцы, “пак
саматкапы
еаматкацкі

саматбчка тэх., “чцы [цп],
-чак
саматрае тэх., -са,
т -саў
саматрэнірбўка -бўцы
саматугам прысл.
саматужкі разм, -жак
саматужна прысл.
саматужна-прамыслбвы
саматужнасць [сьць] -цю
саматўлінік -ка, -ку, -каў
саматўжжпіцкі
саматужціцтва -ве
саматўжпічаць незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць
саматуўжлы
саматычныспец.
самаўдасканаленце і самаўдасканальванне
[ньпе]

для абодвух -ппі
самаўдасканальвацца
невак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца
самаўзарваёцца зак., -вёцца,

“вуцца

самаўзбагачэнне [ньце] -лні
самаўзбраёбнне [ньне] -яві

самаўзбуджэнпе
спец, -нші
самаўзоўдны

[ньпе]

самаўзвелічэнне

[зьве]

самаўзвышэнне
разм., -нці
самаўзвялічванне

[цьне]

[пьне] -нні

[зьвя]

[пьце] “нні

незак,
самаўзнаўляцца
“яецца, -Яюцца
[зьмі]
самаўзпікнённе
[ньне] -шші
самаўзрастанне [цьнпе] -цпі
самаўзрыванце ньце] -ппі
самаўзрывацца незак., -аецца, “аюцца

самаўладёр уст., -ра, -ру,

“роў

самаўладарцпасць [сьць] -цю
самаўладарны
самаўладдзе [дзьдзе]

-ддзі

самаўлёднасць [сьць] -цю

самаўлёдцы
самаўладства [цтв]

самаўлёдца [цц] уст., “дцы,

“дцу, -дцаў

самаўлюбёнасць [сьць] -цю
самаўлюбёны
самаўпіжальны
самаўніжэнне [ньне] -нні
самаўнушэнпе [ньне] -нні
самаўпрёвец разх., сёўца,
“аўцу, -аўцаў і самаўпраўца
самаўпраўна прысл.
самаўпраўнаець [сьць] -цю
самаўпраўнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, аюць
самаўпраўны
самаўпраўства “ве
самаўпраўца разх., -ды,-цу,
-цаў, часцей самаўправец
самаўпэўнена прысл.
[сьць]
самаўпэўненаець

цю
самаўпэўнены.
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самаўзбуджэпне

самахвалка разм, -лцы,
-лак,
самахвальства разм., -ве

самбтніцкі
самбтніцтва -ве
самбтпічаць разм.,

самаходам разм., прысл.

самбтиы

самахбдзь разм., прысл.
самахбдка [тк] разм., -дцы
[цц], -дак

самбхаць разм., прысл.
самахбць
сам-пяты уст., нескл.

самаходны

сам-сёмы уст., нескл.

самахёд тэз., -да, -дзе, -даў

самахбць разм. прысл., часцей самохаць
самацвёт [цьве] -ёта, -ёце,
-ётаў
самацвётны [цьве]
самацёк -ку
самацёкам прысл.
самацёчны
самацяг -та, -гу, -гаў
самачарцалка -лцы, -лак
самачынна прысл.

самачіннасць [сьць] -цю
самачынны
самачынства -ве, -ваў
незак.,
самачыпстваваць
-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
самашанаваённе [пьне] -нні
сёмаязайм., РДТМсёмай,
В самую

самба спарт., н., нескл.

[сьце],

самбіст -ста, -сце
-стаў

самбрэра н., нескл.
самбук кул., -ку
самбука гіст., -ўцы, -ўк

саміна -ке
саміны
сёмка і саміца адпаведна
-мцы, -мак; -цы, -Ц
самкнўтаець [сьць] -цю
самкнўты
“нуцца

-нёцца,

зак.,
4

,

самаўстандёўны тэх,
самаўсхвалённе [ньпе] -нпі

самкиўць зак, -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -яўць
самлёлы
самлёць зак., -ёю, -беш, -ёе,

самаўхіліцца зак., самаўхі-

самнамбуд

самаўсведамлённе

[сьве]

Іпьне] “нні

самаўхілёпне [ньне] -нні

самаўхілішся
люся,
[сься], -ліцца, -лімся,-ліцеся, -ляцца
самаўхіляцца незак.) -яюся, -яешся [сься], -Яецца,
“яюцца
самаўцёха кніжн, -бсе
[пьпе]
самаўшчыльпёпне
-нні
самаўшчыльвіцца зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца,
“няцца
незак,
самаўшчыльпацца
[сься],
-Яюея, -яешся
“яецца, -Яюцца
самафакусірбўка -ўцы
самахарактаристыка -ыцы
самахвёл разм., -ла, -ле,
-даў
2л Зак. 1565

-бюць

мед., -ла, -ле,

-лаў
самнамбула хед., агульн.,
м. ДМ “лу, Т -лам, ж. ДМ
-ле, Т -лай і -лаю, мн. Р

-д
самнёмбулізм -му, -ме
сампёмбулічны
сампіт -іта, -іцо, таў
самніты -таў
самніцкі

самб займ., Р самёга, Д самбму, ТМ самім

Самбе в., Самбса, Самосе
самбскі
самбта -бце

самбтпа прысл.
самбтпасць [сьць] -дю,
самбтпік -ка, -ку, -каў
самбтнпіца -цы, -ц

гаю, -аеш, -ае, -аюць

і

сам-трбці уст., неска.
самўм-му, -ме
самурай -ая, -ёю, -аяў
самурайскі
сам-чацвёрты [цьвё] уст.,
нескл.
сам-шбсты уст., неска.
самшыт (дрэва) -ыта, -яце,
зятаў; (драўніна і зб.)
-яту
самшытавы
самызайм., Р сёмага, Д са-

маму, ТМ сёмым
самяня і самянё разжм., рознаскл., для абодвуг РДМ
-няці, Т -пём, мн. -няты,
-нят, -нятам, -нятамі, -ня-

тах

самяціна разм, -не

сан сану, -не, -наў
Сана г., Сёны

санавіта уст., прысл.
санавітаець [сьць] уст., -цю
санавіты уст.
санёнт лінгв. -нта,

сам-вбсьмы уст., нескл.
сам-дзевяты уст., нескл.
сам-дзесяты уст., нескл.
самёд самца, -цы, -цоў

самкнўцца

незак.,

-пце

[ньце], -нтаў
санапрацбўка (санітарная
апрауцбўка) -ўцы
санарын фарх., -ну, санасвёта [сьве] (санітёрная асвёта) -ёце

саната муз., -аце,санатагён фарм., -ну, санйтны
санатбрна-курбртны

санатбрнік разх., -ка, -ку,
-каў
санатбрніца разм., -цы, -цд

санатбрны
санатбрскі разл.
санатбрыйі уст. сапатбрыя
адпаведна -ыя, -ыі [ыйі],
“ыяў; -ыі [ыйі], -ыяў
санаціна хуз., -не, -я
сапацыйпы хед., эк., паліт.
сапацыя -ыі [ыйі]
саначкі -чак

сапачнік спарт., -ка, -ку,
гкаў
саначны
санбёт (санітарны, батальён) “ёта, -дце, -атаў
сапбётаў скі
сапвўзел (санітарны вўзеа)
-зла, -злё [зьле], -злбў
сантгвін. жыв., -ца, -не, -наў
саигвіпізм -му, -ме
сашвіцік -ка, -ку, -каў
сапгвінічка -чцы [цц], -чак
сангвіпічпы
сангіпа -пе
сандал (дрэва) -ла, -ле,

сапсавацца
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бат., наз.
сандалёты -бт, адз.

санда-

лбта, -бце

сандалі -ляў, адз. сандаля,

-лі
сандаліцца кезак., -ліцца,
-ляцца
сапдаліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -ЛЯЦь

сандальпы

сандамірка с.-г., -рцы
сандарак спец., -ку

.

сёпдвіч кул., -ча, -чы, -чаў
(санітёрная
сандружіына
дружына) -не, -н
сандружыннік [шын] (санітарны дружсннін) -ка,

-ку, “каў
сапдружінніца [ньпі] (садружынніца)
нітарная
;

сёндрык спец., аргіт., -ка,

-ку, -каў

сапёт літ., -бта, -ёце, -ётаў
санётка уст. -тцы [цц],
-так
санётны
сёні сапёй
сапінспёктар [ын] (сьпе]
(санітарны:

інспёктар)

“ра, -ру, -раў
сапінспёкцыя [ын]
(санітарная

[сьпе]

інспёкцыя)

гыі [ыйі]
сапінстрўктар [ын] -ра, -ру,
"раў
санінетруктарка [ын] разм.,

“рцы, рак

сапіраванце [ньне] мед.,
“нні
саніраваны
саніравацца зак. і незак.,
саніруюся, -уешся [сься],
“уецца, зуюцца
сашраваць зак. і незак., сатірую, -уеш, -уе, -уюць

санітар -ра, -ру, -раў
сапітараў разм.
санітарка -рцы, -рак
санітарпа-прапускні

санітарна-прафілактычны
сапітарпа-тэхнічны
сапітарпа-хімічны
сапітарны

сапітарыя -ыі [ыйі]
сёнкавы
санкамісія (санітарная камісія) зі [ійі], -ій
сёнкі -пак
сёпкцыя -ыі [ыйі], -ый

санкцылпіраванне

-инпі
санкцыяпіравапіы

сапкцыяпіравацца

“руецца, -руюцца
санк

[ньне]
незак.,

цыявіраваць зак.

,
-руюць
санкюдлбт гіст., -0та, -бце,
-бтаў
сацліва [ньлі] прыса.

санлівасць

[пьлі]

[сьць]

-дцю

санлівец [цьлі]

цу, -іўцаў

“іўца,

чў-

санлівы [ньлі]
сацліўка (ньлі] -іўцы,-івак
Сан-Марына (дзяржава) ж.,
нескл; г. м. неска,
сан-марипекі
сапмінімум (санітарны хмінімум) -му, -ме

сапдаракавы

ЦЫ, -д

сант'Яжскі [шск]

зак., -рую, “руеш, -руе,

і

не-

сбшпа-гуеенічны
санна-трактарны
еднны

.

сапбрны лінгв.
санбўна уст, прысл.
санбўнаець [сьць] -цю
сапбўнік -ка, -ку, -каў
санбўніца -ды, -ц
санбўны
Сан-Паўлу г., нескл.
саппбезд (санітарны

пбезд) -да, -дзе, мн. санпа-

язды, -дбў.
санпрапускнік (санітарны
прапускнік) -каё, -кў, -коў
Сан--Сальвадбр г., “'Сан-Саль-

вадбра, Сан--Сальваддры

сан-сальвадбрскі
санскрыт -ыту, -ыце
санекрыталагічны
санскрыталбгія -іі [ійі]

саццапёк -ку

санцацвёт [цьве] бат., -ёту,
-бце

санчасць [сьць] (санітарная,
часць) -цю, мн. сапчасці,

санчасцёй
санэпідэмічны

(санітаёрна-

сап вет., мед., спу, сапе
сапа ваен., -пе, сапажў зааг., М. нескл.
сапапат спец-, -ёту, “ёце
сапаніны -наў, адз. сапапій,
-ну, -не
сапаніт “ту, “іце
сапёты разм.

сапённе [ньне] -нні
сапераві н., неска.
сапёрнік -ка, -ку, -каў
сапёрніца -цы, -ц
сапёрцпіцкі
сапёрпіцтва -ве
незак,
сапёрнічаць

-аю,

гаеш, -ае, -аюць
сапёр ваен., -ра, -ру, -раў

сапёраў раз».

сапёрнываен.
сапліваець

санскрытблаг -га, -ту, -таў
сацскрицкі

санстанцыя
(санітарная
стёнцыя) разм., -ыі [ыйі],
ый
Санта-Дамінга г., м., нескл.
сёнта-дамінгскі [хе]
сантёл (дрэва) -ла, -ле,
“лаў; (драўніна і зб., гім.,
тэз.) -лу, -ле, часцей сан-

дал

санталавы часцей сандала-

вы

санталавыя бат., наз., часцей еапдалавыя
Сан-Тамё г., м., нескл.
сантапіц фархм., -цу, -пе
сантанінавы

саптыграём спеу., -ма, -ме,
“маў
сантылітр спец., -ра, -ры,

“раў
саптым -ма,

септымёнты
сацтымётр -ра, -ры, -раў
сантымстрбвы

сап-хуёнскі

эпідэмічны) мед.

санбместр фіз., -ра, -“ры, -раў

-ме, -маў
сантымёнты разм., -таў

санурёч. (санітарны ўрач)
-ча, -чу, -чо
сапцалідбны часцей сонцалюбівы
Сан-Францыска г., м., нескл.
сап-францыекі
Сан-Хуанй г. Сац-Хуёна,
Сап-Хсуйне

і

саптэхцік (санітарны т752нік) -ка, -ку, -каў
сантэхніка (санітарная тёхніка) -іцы
саптэхнічны
(санітарнатэхнічны)
Сант'яга г. м., пескал,

[сьць]

разх.,

-цю
саплівы разм. і смаркаты

саплб тэх, -ла, -ле, мн.
сбплы, -лаў
сапляк разм., зневаж., -ка,
-кў, -кбоў і емаркач

саплямённік [пьпі] -ка, -ку,
-каў

сапайчка разм., -чцы [цц],

“чак і емаркачка
сапиўць зак., -пу, -пёш, -нё,
-нём, -няцё, -пуць
сёппы вет., мед
сапрагёнавы і сапрагённы
бакт.

сапрана хуз., п., несь.
сапрапавы
сапрапёлевы спец.

сапрапеліт лін., -іту, -іце
сапрапелітавы

сапрапёль слец., -лю, -лі
сапраўднасць [сьць] -цю
сапраўдны
сапраўды прысл.
сапрафаг біял., -та, “ту, ггаў
сапрафіт біял., -іту, -іце

сапрафітны
еапрбл хіх., -лу, -ле
еапрэлы
еапрэць зак., -эе, -зюць
сапеаванасць [сьць] -цю

сапсаваны і разм. сапеўты
сапсавацца і сапеўцца зак.)
для абодвуг сапсуюся,

сапсаваць
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сарфавацы

нана

-уёшся

-уёцца,

[сься],

-уёмся, -уяцёся, “уюцца;
сапсавіўся,
адпаведна

-алася, -аліся; сапсуўся,
-ўлася, -ўліся

сапсаваць ёі сапеўць зак.,
д.1я абодвух сапсую, -убш
-уё, -уём, -уяцё, уюць;
адпаведна сапсаваў, -ада,
-алі; сапеўў, -ўла, -ўлі
сапеан заа/., -на, -по, -паў

сапсёлы раз.
сапеёць разм., зак.,

,
-ёю,

-беш, -ёе, -ёюць
сапсўты разм., часцей
пеавёны

са-

сапун разм., -на, -пё, -ноў
еапуха разм., -ўсе, -ўх
сапфір (ювелірны выраб)
-ра, -ры, -раў; (мінераа)

"ру, “ры
сапфіравыі сапфірны
сапфічны (іт. сапфічная
страфа.
сапхёны разл,
сапхёць разм., зак., -йю,
-деш, -ае, -аюць
сапхнўты і спіхнўты
сапхнуць зак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -пуць і
спіхнўць
сапці незак., сапў, сапёш,
сапё, сапём, сапяцё, сапуць; соп, саплё, -ло, -лі
сапяжёнка (сорт
груш)

-нцы, -нак
сарабанда жуз., -дзе [ньдзе]
Сарагбеа г., Сарагбсе
сарагбскі

сараматпік разм., -ка, -гў,
-кбў

сараматніца разм., -цы, -ц
сараматиі
сарамаціцца незак., -ачуся,

-ацішся [сься], "аціцца,
-ацімся, -аціцося, -ацяц-

ца
сарамаціць
гезак., -ачу,
-аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць

сарамліва прысл.
сарамлівасць [сьць] -дю
сарамлівы
сарамяжліва прысл.
сарамяжлівасць [сьць] -цю
сарамяжлівы
сарамяжнасць [сьць] разм,

-цю
сарамяжны разл.
сарамяжы разм.
саранка бат., -нцы, -нак,
часцей лілёл
Саранек г., Сарёнска, Сарёнеку
саранекі

саранча -чы
саранчбвы
саранчбвыя заал., наз.
Саратаў г., Саратава, Саратаве
саратаўскі
саратнік -ка, -ку, -каў
саратніца -цы, -п

сарафёш -на, -не, -наў
сарафанны

сардзіна -ке, -н
сардзіпавы
Сардзінія в., Сардзіпіі [ійі]

сардзінка. заал., -нцы, -цак
сардзінскі
сардзлька -льцы, -лск

сардэчна прысл,

сардзчна-саеўдзісты
сардзчцаець [сьць] -цю
сардзчпік разм., -ка, “ку,
-каў; бат., -ку
сардзчиіца раз.х., -цы, -ц

сардэчны
саржа тэкст., -кы
саржавёць зак., -бе, -бюць
саёржавы
сарказм -ху, -ме
саркаматбзны жед.

саркастычна прысл.
саркастичнаесць [сьць] -цю
саркастычцы
саркафаг -га, -гу, -гаў
саркбда біял., -ды

саркбдавыя заал., наз.
саркбма мед., -ме

сармат

гіст.,

-ата,

-аце,

-атаў
сарматка гіст., -тцы [цп],

-так
сарматыгіст., -таў
сармацкігіст.
сёрна заал., -не, -н г -паў

сарпабык а, -ку, -кбў
сарддзіч -ча, -чу, -чаў

сарбка -бцы, -бк
сарбмецца
незак., -еюся,
[сься], -еецца,
-еешся

сарацын уст., гіст., -на, -не,
“наў

-еюцца
сарбміць незак., -млю, -міш,

саракавы
саракагадзінны

сарацынка уст., гіст., -нцы,
-нак

саракагадбвы

сарацынскі уст., гіст.
сарацины-наў

сарбмны
сарбчачны
сарбчка -чцы [цц], -чак
сарбчы

саракавёдзерны

саракагбддзе ([дзьдзе] -ддзі,

“ддзяў

саракаградуены
саракадзённы
саракакапёечны

сарваны
сарвацца зак., -вуся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся,
-вяцёся, -вўцца
сарваць зак., -ву, -вёш, -ве,

саракакіламетрбвы
саракалітрбвы
саракамстрбвы
саракамінўтнпы
сараканбжка
[шк] -цы
[шц], -как
саракапудбвы
саракапўт заал., -ўта, -ўце,
-ўтаў, часцей саракўш

разл.

ваен.

-тцы: [дц], -так

саракапятчык [чч]
-ка, -ку, -каў

разхм.,

саракапяцігадбвы

саракарублёвы
еаракатбнка -нцы,
саракатбины
саракахвілінны
«аракбўка
уст.,

-бвак

-пак

«аракўш заал., -ша,
“шаў і саракапўт
«арамата разжм., -ацё
ЗА“

сарбчын

сарбіт фарм., -іту, -іце

«аракакілаграмбвы

саракапятка

сарачня уст., -ні
сарачыны уст. -н

-вём, -вяцё, -вуць

сарвігалава агульн. М. ж.
ДМ -лавё, Т -лавбй і -ла-

вбю, мн. Р -лбў
сарганізавалы
саргапізавёцца разм., зак.,
-зўуюся, -зуешся [сься],
-зуецца, -зуюцца
сарганізаваць разм., зак,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
Саргасава мбра Саргасавым
мбры
саргасы бат., -саў

“бўцы,
-шы,

сардапіке (ювелірны выраб)
-са, -се, -саў; (мінерал)

-ву,-се
сарданічны

.

сардар -ра, -ру, -раў і сер-

дар

-міць, -“МЯць

сарпінка тэкст., -нцы
сарпінкавы
сартавальная, гандл.,

чыг,

наз. і сарцірбвачная
сартавальнік -ка, -ку, -каў
і сарцірбўшчыіх

сартавальніца -ды, -ц ё еарцірбўшчыца
сартавальны і сарцірбвач-

ны
сартавальня (памяшканне )
“льпі, -льняў
сартаванне [пьпе] -ппі
сартаваны і сартованы
сартавацца незак., сартў-

едца, -ўюцца

,

сартаваць незак., сартую,
-ўеш, -ўе, -ўюць
сартавы:
сартазмёна [зьме] с.-г., -не
сартбваны часцей сартавапы
сартымёпт тэх., -иту, -нцд9
[ньце]
сартымёнтны
сарфаваны

састойвацца

тг4

А

сарфаваць

сарфую,

зак,

сарфаваць

-ўеш, -ўе, -ўюць

саскрабаць

сарцавіна -пы, -н

.

сарцавінны

сарцір разх., -ра, -ры, -раў
сарцірбвачная наз., часцей
.
сартавальная
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часцей сартавальнік

-Ц,

-цы,

сарціроўшчыца

часцей сартавальніца
,
сёры к., неска.,

саршч заал., -ча, -чы, -чо
Сарэнта г., м., нескл.

сарэдёктар -ра, -ру, -раў

сарэжысёр тэатр., -ра, -рУ,
“раў
сасватапы
зак.,

-аешся
-аюцца

сасватаць

[сься],

-аюся,

-аецца,

зак., -аю, -аеш,

-ае, аюць

сасвідравёны [сьві]
сасвідравёць [сьві]

зак.,

“рую, -руеш, -рўе, -рўем,
“руеце, -рўюць

сасвідроўвацца

[сьві]

не-

гак., -ваецца, -ваюцца
сасвідроўваць [сьві] незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
сасісачная наз.

сасісачны

сасіска -ісцы, -ісак

саскаквание [ньне] -нні і
саскбкванне

-аю,
пезак.,
саскакваць
-аеш, -ае, -аюць і еаскбкваць

саскаўзаАць
незак.,
-ёю,
-ёеш, -ёе, -ёюць
саскаўзнўцца зак., -нўся,
-нёшся [зьнесься], -нёцца,
-нёмся, -няцёся, -нўцца
саскаўзаўць зак., -ну, -нёш
[зьне], -нё, -нём, -няцё,
-аўць
сасквараны
саскварыцца зак., -рыцца,
“рацца
саскварыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
сасклёць абл., зак., -ёю,
“беш, -бе, -ёюць
саекбвы
саскбк спарт., -ку, -каў
саскбкванне [нье] -нні,
часцей саскакванне

саскбкваць

лезак.,

незак.,

саскрэбваць

і

-аю,

адпаведна

-деш, -ёе, -ёюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
саскрэбены
саскрэбці [пп] зак., саскрабў, -бёш, -бё, -бём, -бяцё,
-бўць; саскрдб, саскрэбла,
-лі

саскрэбціея [пд] зак., сасаскрабёцца, -буцца;
скрббся [пс], саекраблася,
-ліся

сарыт філас., -ыту, ыце.

сасватацца

незак., адпаведна -аецца,
-бюцца; -аецца, -аюпца

-аю,

“аеш, -ае, -аюць, часцей

саскакваць
саскочыць зак., -чу, -чыш,
“чыць,-чаць
саскрабанне і еаскрэбванпе [пьне] для абодвух
“нпі

саскрабацца ; саекр5бвацца

саскубацца і саекўбвацца
невак., адпаведна -бецца,

юцца; -аецца, -аюцца
саскубёць і саскўбваць не-

зак., адпаведна -ёю, -аеш,
-бе, -фюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
саскўбены

саскўбці
-бёш,

зак.,

[пц]

-бё,

-бў,

-бяцё,

-бём,

-бўць

саелабёлы

саслабёць зак., -ёю, -ёеш,
-6е, -бюць
саслабнуць зак., -ну, -неш,
-не, -пуць
сасланы
саслаць зак., сашлю, -лёш,
-ле, -лём, -ляцё, -люць
саслёджаны [сьле]

саслізганы [сьлі]
саелізгванне [сьлі]

[ньне]

-нні
саслізгвацца [сьлі] незак.,
-аецца, -аюцца
саелізгваць

незак.,

[сьлі]

-аю, -аеш, -ае, -аюць
саелізнўцца [сьлі] зак., -нуся, -пёшся
[зьпесься],
-нёцца,

-пёмся,

-няцёся,

-нўпца

саелізнўць [сьлі] зак., -нў,
-нёш [зьне], -нё, -нём,
-няцё, -нуць
саслёўе гіст., -ўі [ўйі], -ўяў

саслоўна-каставы
саслбўнасць [сьць] -цю
саелбўны
саслужіявец -ыўца, -ыўцу,

-яўцаў

саслужывіца -ды, -ц

саслужыць зак., саслужу,
сасяўжыш, -жыць, -ліым,
зкыце, -каць
саслядзіць [сьля]
разм.
зак., даў, дзіш, -дзіць,

-дзім, -дзіцё, -дзяць

сасмаглы ё сасмяглы
сасмагнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -нуць; сасмаг, сасмагла, -лі і саемягнуць
сасмажапы

сасмажыцца зак., -ліыцца,
зкацца
сасмажыць зак., -ку, -кыш,

зжыць, -каць

сасмагтаны

сасмактаць зак., сасмакчу,
сасмбкчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць
сасмбктваць пезак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць,
сасмызёць зак., -ліць, -аяць
часцей
сьмя]
сасмяглы
сасмаглы
сасмягнуць [сьмя] зак., -ну,
гнеш, -не,

-пуць, часцей

сасмагнуць
сасна -нё [сьне], мн. сосны,
-сен і -снаў

саснаббрскі

(ад

Саснбвы

Бор)

саспаваны разм.

саенаваць

сасную,

зак,

-убш, -уб, -уём, -уяцё,

-уюць
саспіцца [сьні] зак., “ніцца,
-няцца

сасніць

[сьпі]

іш, -ніць,
-НЯЦЬ
саснбвы

зак.,

-ню,

-нім, -ніцё,

Сасцбвы Бёбр г. п., Саспбвага Ббру, Саснбвым Бары
саспбвыя бат., паз.

сасияк (сьня] -ку, -коў
сасбк саска, -ку, -коў
сасбика -нцы, -нак
сасбннік, -ку, -каў
сасбчак анат., -чка,
-чкаў
сасочкападббны анат.

“чку,

саспёлы [сьпе] раз».
саспёць [сьце] разм., зак.,

-6ю, -беш, -ёе, -ёюць
незак.,
саегпяваць [сьпя]
-ёю, -аеш, -ае, -аюць
сасейны

сассёць зак.,

сассу, -сёш

[сьсе], -сё,
геўць

-сём, -сяцё,

саставіцель чыг., -ля, -лю,
ляў

саставіцсльскі

саставіць зак., -ўўлю, -авіш,
-ёвіць, -авяць
састёрыцьзак., -рыць, -раць
састарэласць [срць] -цю
састарэлы
састарэць і састарэцца, састарыцца зак., адпаведна

-5ю, -беш, -8е, -зюць; -зю-

ся, -бешся [сься], -Эецца,

-бюцца; -руюся, -рышся
[сься], -рыцца, -рацца
састаў -4ву, -бве, -аваў

састаўлёпце [ньне] -нпі

састаўлены
састаўляцца кезак., -яецца,
-яюцца

састаўляць хезак., -яю, -йеш,
-яе, -Яюць

састаўляючая

мат,

Тэг.,

паз.

састаўны
саствены

састойвацца незак., -аецца,

-аюцца

састояцца

725

саха

састбяццазак., “біцца [ойі],
-бяцца
,
састракёціць
зак,
-ёчу,
-аціш, -аціць, -ацяць

зак., -аю, -аеш, -ас, аюць
і сасцябаць
еасцёбванне [сьцё] (пьие]
разм., “ці

саткул., н., нескл.
сатэйнік -ка, гу, -наў
сатэліт -іта, -іце, -ітаў
сатэри (сорт віна) -пу, -

састракачаныраз.
састрачыць зак., састрачу,
састрбчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць

сасцёбвацца [сьцё] разм.,
незак., -асцца, -аюцца
[сьцёб] разм.,
Саецёбваць
незак. -аю, -асш, -ас,

Саўдаўская Аравія агр,
Саўдаўскай Аравіі
саўдаўскі
еўна -не
,

састрбіць [ойі] разм., зак.,

“аюць
сасцябёны [сьця] разм.

саўгайўцца разх., зак., -ну-

-бю, -біш, -біць, -бяць
састрбчапы
састрбчванце [ньне] -нні
састрочвацца незак., -асцца, -аюцца
-аю,
састрбчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

састрўганы і саструганы
састругаць зак., састругаю,
-асш, -йе, -аюць і састру-жа,
састружаш,
жу,
жам, -каце, -жуць
састругванне [ньне] -нні

састругвацца незак., -аецца,

-аюцца
-аю,
кезак.,
састрыгаць
-деш, -ае, -ёюць
-аю,
састрыгваць незак,
-аеш, -ае, -аюць
састрыгчы (хч] зак., састрыгу, састрыжэш, 35, -жбм,
-кацё, састрыгуць
саетрижаны
саступацца (аб тканіне)
-ёецца,
разм.,
незак,

-бюцца

саступаць незак., -ёю, -аеш,
-бе, -аюць
саступіцца
(аб тканіне)
разм., зак., састўпіцца,
-пяцца
саступіць зак., саступлю,
састўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць
састыкаваныі састыкбваны
састыкавацца зак., -кўюся,
-кўешся [сься], -куецца,

-іўюцца
састыкаваць зак., -кўю, -куеш, -кўе, -кўюць
састыкбўванне [ньне] -нні
састыкбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца
састыкбўваць

пнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
састыкбўка -бўцы, -бвак

саеўд -да, -дзе, -даў

сасудазвужальны

анат.,

мед.

сасудападббны біял.
сасударасшыральны [шш]
анат., мед.

еасударўхальны мед.
[аш]
сасудасшывальны
мед.
саеўдзісты біял., анат.

сасцёбаны [сьцё] разм. і
еаецябаны
саецёбацца
[сьцё] разм.,
зак., -аецца, -аюцца і са-

ецябацца
сасцёбаць

[сьцё]

разм.

і

саецёбаны
сасцябацца [сьця]

ся, -абшся [сься], -цёцца,
-пёмся, -няцёся, -нўцца

разм.
зак., -Аецца, -бюцца, час-

саўганўць разх., зак., -пу,
-ибш, -нё, -нём, -пяцё,

цей сасцёбацца

-иўць
саўгае -са, -се, -саў
саўгасаўекі гіст.
саўгас-завбд саўгаса-завбда,
саўгасе-завбдзе, саўтасаў-

саецябаць [сьця] разм.
Зак., -4ю, -аеш, -ае, -аюць,
часцей сасцёбаць
сасцябиўць [сьця] разм.,
зак., -нў, -нёш, -нё, -нём,
сасцебияцё, сасцябиўць
сатана -пё
сатацёць разх., незак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
сатанпізм рэл., літ., -му, -ме
сатанінскі
сатвбрчасць ўсьць] кніжн.,
-цю

сатканы
сатийцца зак,
сатчэцца
[зч], саткўцца
саткаць зак., саткў, сатчЭіа
[чч], -чэ, “абм, -чацё, саткўць
саткиўцца разм., зак., .-нуся, -нёшся [сься], -нёцца,

-нёмся, -няцёся, -нўцца
саткнўць разм., зак., -пу,
-нбш,

-нё,

-нём,

-няцё,

“нўць

сатлёлы
сатлёць зак., -бю, -беш, -ёе,
-ёюць і стлець
сатраш гіст, кніжн., -па,
-пе, -паў
сатрапёзпік [зьні] уст., -ка,
-ку, -каў
сатрапёзпіца [зьні] уст.,

-ды, -ц

сатрапёзнічаць [зьні] уст.
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць
сатрёпія -і [ійі]
сатурйтар тэх; “ра, -ры,
-раў
сатуратарны
сатурацыйны тэт.
сатурацыя тэг., -ыі [ыйі]
Сатури астр. Сатурна, Са-

турне
сатурцёліі [ійі] гіст., -ій і
“іяў

сатуриізм хед., -му, -ме
сатыр міф.,
“ру, -раў
сатыра літ., -ры
сатырык -ка, -ку, -каў
сатырычна прысл.
сатыричнаець [сьць] -цю
сатырычны
сатырыяз мед., -зу, -зе
сатырыязіе -су, -се
сатыефакцыя
уст,
-ыі
[ыйі]

заводаў

саўгасна-калгасны
саўгаены
саўгасасаўгас-тэхнікум
тэхпікума,

саўгасе-тэхпі-

куме, саўгасаў-тэхцікумаў
саўдзёя -лу, -ле
саўдзёльпік -ка, -ку, -каў

саўдзёльніца: -цЫ, -ц
саўдзёльніцкі

саўдзёльпіцтва -ве
саўдзёльпічаць незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
саўдзёльны
Саўінфармбюрб (Савёцкае

інфармацыйнае бюрб) н.,
нескл.

саўладёльпік -ка, -ку, -каў

саўладальніца -ды, -Д
саўладанне [ньне] -нпі

саўладаць юр., зак., -йю,
-ёсш, -4е, -4юць
Саўмін (Савёт міністраў)

-на, -не

Саўнаргае (Савёт парбднай
гаспадёркі) гіст., -са, -се,
-саў
Саўпаркбм (Савёт Парбдных Камісёраў) гіст., -ма,
-ме, -маў
саўнаркбмаў скі

саў партшкдла

(савёцкая

партыйная шкбла) -ле, -л

сафа -феё, мн. сёфы, соф

сафізм -му, -ме
сафійскі
сафіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
сафістка -тцы [ца], -так
сафістыка -ыцы
сафістычиы

сафіт аргіт., тэатр. -іта,
-іце, -ітаў
Сафія г., Сафіі [ійі]
сафлбр бат. (фарба, алей)
“ру, ры

сафлбравы

сафбй бат., -бю, -бі [ойі]

сафбра бат., -ры
сафрапіп спец -цу,
саф'ян -ну, -

саф'янавы
саха сасб, ми. сбхі, сох і
сбхаў

сашрубавацца
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Сахалін
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х
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а
н
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і
л
а
х
а
С
ліпе

сахалінскі

Сахара Сахары,

сахарат гім), -ату, -ёце
,
кі
рс
ха
са

сахарын і разм. сахарына

адпаведна -цу, -пе; -ие
сахарынавы
сахаты
сахёціна разх., -не, і.
сахёч разм. -ча4, -чы, -чоў

сахём этн. -ма, ме о.
сахбр сахара, -ры, -роў

сацабавязацельства (сацыя-

лістйчнае абавязёцельства) -ве, -ваў

сацбудаўніцтва

(сацываіс-

тычнае будаўніцтва) -в
(сацылаістйчсацдагавбр
ны дагавбр) -ра, -ры, -раў
сацін тэкст., -ну, -не
сацінавы
сацінёт тэкст., -бту, -ёце
сацінётавы
сацініраванне [пьне] слец.,
-нні

сацініраваны спец.

сапініравацца спеу., незак.,
“руецца, -руюцца

сацініраваць

слец., зак.

і

незак., -рую, -руеш, -руе,

ць,
“ую
сацініроўшчык

спец., -ка,

-ку, -каў
саціпірбўшчыца -цы, -ц
сацкраіна [айі] (сацыялістычная краіна) -не, -н

сацкультбыт [дб] (усё, што
мае адносіныда культуры

і быту грамадства) -ыту,
“яце
сацпартыя
(сацыялістыч-

ная партыя) -ыі [ыйі],
-ый
сацспаббрніцтва (сацыялістычнае спаббрніцтва) -ве,
-ваў
сацетрах (сацыяльнае стратаванне) “ху
сацстрахаўскі
еацумбва (сацыялістычная
ўмбва) -бве, -бў
сацыёлаг -та, -ту, -таў
сацыніянства рэл., -ве
сацыялагізаваць зак. і пезак., -зўю, -зўеш, -зўе,
-зўем, гзўеце, -зўюць
сацыялагізатар “ра, -ру, -раў
сацыялагізатарскі
сацыялагізацыя -мі [ыйі]
сацыялагізм -му, -ме
сацыялагічны
сацыял-дэмакрат -ёта, -ёце,
“атаў
сацыял-дэмагкратіязм

-му,

“ме
сацыйл-дэмакратычны

сацыял-дэмакратыя
[ыйі

-мі

сацыйл-згбднік паліт., -к
а,
ну, -каў

сацыйл-“фашысцкі

сацыйл-згбдніцкі
сацыяд-згодніцтва -ве

сацыял-здрадпік -ка, -ку,
-каў
сацыйдл- здрадніцкі
сацыял-здрадніцтва -ве
сацыялізаваны

сацыялізаваёцца

вак. ёі

не-

зак., гзўецца, -зўюцца
сацыялізаваць зак. і незак.,
-аўю, -зўеш, “зуе, -зўюць
сацыялізацыя гыі [ыйі]
сацыялізм -ма і -му, -ме
-му,

сацыялд- імперыялізм
-ме
сацыял-імперыяліст

-ста,

-сце [сьце], -стаў

сацыйл-імперыялістчны
сацыял- імперыялісцкі
сацыялінгвістыка -ыцы
сацыяліптвістіачны

сацыяліст -ста, -сце [сьце],

-стаў
[стц],
сацыялістка -тды
-так
сацыяліст - рэвалюцыянёр
паліт., гіст. сацыялістасацыярэвалюцыянёра,
лісту-рэвалюцыянёру, сацыялістаў- рэвалюцыянёраў
Сацыялістычная

Нарбдная

Лівійекая Арабская Джамахірыя Сацыялістычнай
Народнай Лівійскай Арабскай Джамахірыі [ыйі]
Сацыялістычная Рэспубліка
В'етнам Сацыялістычнай
Рэспўблікі В'етнама, Сацыялістычнай Рэспубліцы
В'етнаме
Сацыялістычная Рэспубліка

Румьшія Сацыялістычнай
Рэспўбліцы Румыніі [ійі]

Сацыялістычная

Федэра-

тыўная Рэепўбліка ЮЮгаелавія

Сацыялістычнай

Федэратыўнай

Рэспўблі-

цы Югаславіі [ійі]

сацыялістычны
сацыялёгія -іі [ійі]

сацыял-патрыёт сацыял-патрыёта, сацыял-натрыёце,

сацыял-патрыётаў
сацыял-патрыятызм

-му,

-ме
сацыйл-патрыятычны
сацыял-пацыфізм
-му, -ме

паліт,

[сьце], -стаў

сацыях-лпацыфісцкі
сацыял-рэвалюцыйны
сацыйл-рэвалюцыяпёр

,

сацыйл-шавіністачпы
сацыйл-шавініецкі
сацыйльна--бытавія
сацыяльна- гістарычны
сацыйльна-культурны

сацыйльна-небяспёчны
[сьпе]
сацыйльна-палітычны
сацыйльга-псіхалагічны
сацыяльнасць [сьць] -цю
сацыяльна-эканамічны
сацыяльны

сацыямётрыя -ыі [ыйі]
сачавіца с.-г., -цы ё разм.
сачыўка
сачавічнік бат., -ку
сачавічны
сачавічына -пе, -п
сачбк сачка, -ку, -коў
-нні,
[ньне]
сачынённе
-нняў
сачыўка разм., -ўцы, час-

цей сачавіца
сачыўкавы

сачыцца

незак.,

сбчыцца,

-чацца.
сачыць незак., сачу, сбчыш,
-чыць, -чым, -чыце, -чаць
сачэнне [ньне] -нні
сачэнь абл., сачня, -ні, -нёў
сашмаргнўты і сашмбргнуты
-нў.
зак.,
сашмаргиўць
нёш,

-цё,

-нём,

-няцё,

зак.,

-аецца,

“нўць

сашмбрганы
сашмбргацца

“аюцца
сашмбргаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
сашмбргвацца незак., -аецца, “аюцца

сашмбргваць незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
сашмбргнуты і сашмаргиуты
сашнік спец, -ка, -Еў, -кбў
сашнікбвы
сашпілены
сашпіліцца зак., сашпіліцсашпіліць зак., сашпілю.
сашшпіліш, -ліць, лім, -ліцо, -ляць
сашпільвание [ньпе] -ипі
сашпільвацца ў сашпіляцца
незак., адпаведна -аецца,

“ра,

сацыйл-рэвалюцыянёрка
-рцы, -рак
сацыял-рэфармізм-му, -ме
“сацыйд-фашызмпаліт, “му,
“ме
сацыйл-фашыст
[сьце], -стаў

[сьце], -стаў

ца, -ляцца

сацыял- пацыфіст “ста, -еце

“ру, -раў

сацыяя-шавінізмпаліт., -му,
гме 4
0,
сацыйл-шавініет -ста, -сце

-ста, -сце

гаюцца; -яЯецца, -яюцца
сашпільваць і сашпіляць
незак., адпаведна
-аеш, -ае, -аюць;

-аю,
-яЯю,

-Яеш, -Яе, -Яюць
сашпіляшіе [пьпе] -пні
сашрубаваны
сашрубавацца зак., -бўецца, -буюцца

сашрубаваць
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зак., -бую,
сашрубаваць
-бусш, -буе, -бўюць
сашрубдўванне [ньце] -пні

сашруббўвацца кезак., -асц-

да, -аюцца
сашруббўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
саштурхванне і саштурхбўванне [ньне] для абодвух
-нпі
саштўрхвацца і саштурхбўвацца хезак., для абодвух

“аецца, -аюцца
саштуўрхваць ёі саштурхбўваць кезак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
саштурхиўты
-ну,
зак.,
саштурхнуць

-ибш, -нё, -нём, -няцё,
пуць
сашчаміцца разх., зак., сашчэміцца, -мяцца
сашчаміць разж., Зак., са-

шчамлі, сашчэміш,-міць,
-мім, -міце, -мяць
сашчамляцца разм., незак.,
-яецца, -яюцца
сашчамляць разм., незак.,
-Яю, -ясш, -яе, -яюць
сашчапацца зак.,
-4ецца,
гаюцца

сашчапаць зак., -йю, -аеш,
.
-4е, -дюць
сашчапіцца зак., сашчаплюся, сашчэцішся [сься],
-піцца,

-пімся,

-піцеся,

-пяцца
сашчапіць зак., сашчаплю,
сашчэпіш, -піць, -пім, -піде, -пяць
сашчапляцца незак., -яецца, -яюцца, часцей сашчплівацца

сашчапляць ипезак.,
-яю,
-Яеш, -яе, -яюць, часцей
сашчэпліваць

сашчыкванне [ньпе] -пні
сашчыквацца разх., незак.,
-аецца, -аюдца
сашчыкваць разм., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
сашчыкиўты разм.
зак.,
сашчыкаўць разм.,
-нў, -пёш, -пё, -нём, -няцё, -нўць
сашчыпаны

сашчыпаць разх., зак., сацчыплі0,
сашчыплеш,
-де, -лем, -леце, -люць і

сашчыпаю,
-сш,
-ае,
юць
сашчыпвание [нвьпе] -нні
сашчыпвацца незак., -аецца, -аюцца

сашчыпваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ас, “аюць
сашчыпиўты
сашчыпиўцьзак., -аў, -нёш,
-пё, -пём, -пяцё, -нўць
сашчэмлены разм.
сашчэмлівацца хезак., -асцца, -аюцца

сведка

еашчэмліваць хезак.,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
сашчэпка -пцы, -пак
сашчэплсны
сашчэнлівание [ньне] -пні
сашчэплівацца кезак., -аецца, -аюцца і сашчапляцца
сашчэпліваць

пезак.,

-аю,

-асш, -аес, -аюць і еашчан-

ляць
сашэеце [сьце] уст., царк.,

-ці

саюз -зу, -зе, -заў;

(у на-

звах арганізацый і дзяр-

жаў) -за, -зе, -заў
саюзіць шаев.,, незак., саюжу, саюзіш, -зіць, -зім,
-зіце, -зяць

саюзка
[ск] шав., -зцы
[ец], “зак
саюзна-рэспубліканскі
саюзпік [зьлі] -ка, -ку, -каў
саюзніца [зьні] -цы, -ц

саізціцкі [зьпі]
саюзны
Саійбз

Савёцкіх

свавольства -во і свавблле,
свавольпіцтва

сваё займ., РМ сваіх [айі],

Д сваім, Т сваімі
еваечны
сваё займ., Р свайго, Д свайму, ТМ сваіх [айі]
Свазілёнд [ит] Свазілёнда,
Свазілёпдзе [ньдзе]
свазілёцдскі [пц]
свайка (гульня) свайцы,
сваек
свайнік заал., -ка, -ку, -каў

свалата разх., -ацё
свалачнія разл.
свани-на, -не, -паў
Сванётыя геагр., Свапбтыі
[ыйі]
свапёцкі

Свапёцкі

хрыбёт

геагр.

Свапёцкага хрыбта [пт]
сванка -пцы, -нак
сванскі

сваны -паў
сварка -рцы, -рак

сварліва прысл.
Сацыялі-

стычных Рэспўблік Саю-

за
Савёцкіх
Сацыялістычных Рэсоўблік, Саюзе Савёцкіх Сацыялістыч-

пых Рэспублік
саянскі

Сайпекі хрыбёт геагр., Саяпскага хрыбта [пт]
Саяны (горы) Саян
сваббда -дзе
свабодалідб -ба, -бе, -баў
свабодалюбівы і свабодадюбны

свабодаліббства [пст] і свабодаліоблаець [сьць] адпаведна -ве; -цю

[сьць]

свабодамыспасць

-цю
свабодамысны

сварлівасць [сьць] -цю
сварлівы
сварыцца незак., сваруся,
сварышся [сься], -рыцца,
“рымся, -рыцеся, -рацца
сварыць (выклікаць сварку) незак., свару, сварыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць
свастыка -ыцы, -ык
сват свата, сваце, мн. сваты, -тоў

сватанне [ньне] -ипі
сватаўства -вв

сватацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
сватаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
сватбк -тка, -тку, -ткоў

сватбўскі разм.

сваббдна прысл.
свабоднаапбрлы тэт.

свацейка -цейцы, -цеек

свабоднавісячы

свай зайх., Р сваёй і сваё,
ДТИсваёй

свёцця [цьця] -цці, -ццяў

свабодпакрўтны
евабоднамалекулярны гім.
свабоднападаючы
свабодпападвёштаны
свабодпапатбчны спец.
сваббдны
свавбліць кезак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць і свавбльнічаць

свавбляе [льле] разм, -ляі,
часцей свавбльства
свавбльна прысл.
свавбльнаець [сьць] -цю
свавбльпік -ка, -ку, -каў
свавбольпіца -цы, -д
свавбльніцтва -ве, часцей
свавбльства

свавбольнічание [ньне] ші

свавольцічаць незак.,
-асш, -ае, -аюць,

сваволіць
евавбльны

-аю,

часцей

сваявбльна прысл.
сваявбльпік -ка, -ку, -каў
сваявбльніца -цы, -ц

сваявбльпічанне [пьне] -ині
сваявбльнічаць незак., -аю,

-аеш, -ас, аюць

сваявбльны
сваявбльства -во
свайк -ка, -ку, -коў

сваякі -кбў
сваякбштны
сваямбўны

сваяўствб разм., -вё

сваяцкасць [сьць] -цю
сваяцкі
сваяцтва -ве
свайчка -чцы [цц], -чак
свёдка [сьветк] агульн., х.

ДА-дку [тк], Т -дкам, ж.

ДМ -дцы [(сьвеццы],
гдкай і -дкаю, мн. Р -дак
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свежавёць [сьве] разм., несвяжую, куеш,
гак,

Экўе, -кўем, -жўеце, -жуюць

свежавыбелены [сьве]
свекавыкапапы [сьве]
свежавымыты [сьве]
свожавяпечаны [сьве]
свежазамарбжаны [сьве]
свежазмблаты [сьве]
свекамарбжаны [сьве]
свекапакбшаны [сьве]
свежапасіпаны [сьве]
свежапіна [сьве] -не, часцей
свежына
свбжанькі [сьве]
свежапасблены [сьве]
свежапафарбаваны [сьве]

свежапрыгатавёны [сьве]
свежаскошаны [сьве]
свехаепёчаны[сьве] [сьпе]
свежасеёчаны [сьве] [сьсе]

свбжасць [сьве] [сьць] -цю
свежаўзараны [сьве]
свежафарбаваны [сьве]
свёжы [сьве]

свежына [сьве] -нё і свежапіна

сверб [сьве] свёрбу, -бе
свербігуз [сьве] бат., -зу,
-зе
свёрдзел [сьве] свёрдла,
-ле, -лаў

свёрдлавы[сьве]
свет [сьве] (земля, чалавецтва, кола з'яў, паняццяў і пад.) свёту, свёце;
(сусвет) свёту, свёце, свё-

таў

светаадчуванне [сьве] [чч]
[пьпе] філас., -нні
светабачанне [сьве] [пьне]
кніжн., “нні

светабудбва [сьве]
“ве

д
“дзе, -даў

светапбгляд

свіпня

кніжн.,

[све] -ду,

светапбглядны [сьве]
светаразумёнпе
[сьве]

[ньне] -ппі
светасузіральны [сьве]
светасузіранпе
[сьве]
[пьне] -нпі
светаўспрыманне
[сьве]
[ньце] -нні
свётач -ча, -чы, -чаў

свётла [сьве] прысл.

свстлаарапжавы(сьве]
свётла-блакітпы [сьве]

светлаббкі [сьве]
светлабрбвы (сьве]
свётла-бзгавы [сьве]
светлавалбсы [сьве]
светлаваны [сьве] слец.

светлавётасць [сьве] [сьць]
-цю
спстлаваты [сьве]
свстлавацца [сьве] спец.
незак., святлўсцца, -ўюцца
свстлаваць [сьве] спеу., не-

зак., святлўю, -ўеш, -ўе,

“ўюць

свстлавбкі [сьве]
светлавўсы [сьве]
светлавы [сьве]
светлагалбвы ][сьве]
Свстлагбрск [сьве] г., Свет-

лагбрска, Светлагорску
светлагбрскі [сьве]
Светлагорскі раён [сьве]
раёна
Светлагорскага
светлагрўды [сьве]
свбтла-жбўты [сьве]
свётла-зялёпы [сьве]
светла-кары [сьве]

светла-каричневы [сьве]
свстла-каштёнавы [сьве]
светлакрылы [сьве]
свётла-крэмавы [сьве]
свбтла-лілбвы [сьве]
светлалісты [сьве]
свётла-маліцавы [сьве]
свётла-ружжбвы [сьве]
свётла-рўсы [сьве]
свётла-рыяы [сьве]
свётла-еіці [сьве]
свётласць [сьве] [сьць] -цю
светлата [сьве] разм., -ацё
светлатвары [сьве]
светлачубы [сьве]
свётла-чырвдны [сьве]
свётла-шры [сьве]
свётлецькі [сьве]
свётлы [сьве]
светлыпя [сьве] разм., -ш
заагл.,
[сьве]
свстлячбк
-чка, -чкў, -чкоў
свётцік [сьве] бат., -ку

свёцкаець [сьве] [сьць] -цю
свбцкі [сьве]
свёчачнік [сьве] спец., -ка,
-ку, -каў

свёчачны [сьве]
свёчка [сьве] -чцы [цц],
-чак
свёкар [сьвё] свёкра, -ру,
граў
свёкраў [сьвё]
свідар [сьві] тэх., свідра,

гры, -раў

свідзіна [сьві] бат., -пе
свідравальца-наразпы [сьві]
свідравальпа-растбчны

[сьві]
свідравальпа-фрэзерны
[сьві]
евідравальны [сьві] тэт.
свідравальшчык [сьві] 72х.,
-ка, -ку, -каў і евідрбў-

шчык
свідравальшчыца

[сьві]

та” -цы, -ц і свідроўшчы-

[пьпе]

свідравёнце [сьві]
-нпі
свідравацы[сьві]
свідравацца [сьві]

незак,

[сьві]

незак.

-рўецца, -руюцца

свідраваць

-рўю,-рўеш, -рўе, -руюць

свідравіна [сьві] -не, -н
свідравіны [сьві]
свідрбўшчык [сьві] разм,
-ка, -ку, -каў, часцей еві-

дравальшчык
свідрбоўшчыца [сьві] разм.
гды, -ц,

еВвідра-

часцей

вальшчыца
[сьві]
свіль

-лаю

спец,

[льлю]

свіляватасць [сьві] [сьць]
спец., -цю
свіляваты [сьві] спец.
[сьві]
свіпаадкбрм
[тк]
с.-г., -му, “ме
[сьві]
свіцаадкормачиы
[тк] с.-г.

-бя,

свінаббй [сьві]

-ою,

-бяў

свіпаваты [сьві] разм.
-да,

свінавод [сьві]

“дзе,

-даў

свінавбдства [цтв] -ве
свінавбдчы [сьві] [чч]
свіпагадбвец [сьві]

-бўца,

-бўцу, -бўцаў

свінагадоўля [сьві] -лі
свішагадбўчы [сьві]

свіпакбмплеке сьві] (свіпавбдчы кбмплекс) -са, -се,
-саў

свінакрбл [сьві] бат., -пу,
-пе
свіцакрблппік [сьві] бат.
-ку

свінамаладияк [сьві]

с-г.,

свінаматачны [сьві]
[сьві]
свінаматка

-тцы

-к

[цц], -так

свінапагалбўе

[ўв]

-Ўі

[сьві]

свінападббпы [сьві]
свіпапёе [сьві] -са, -се, -саў
свіцар [сьві] -ра, -ру, -роў
свінарка

[сьві]

абл.

бат.

-рцы, -рак

'

свінарка (даглядчыца сві-

“свінарнік
ней) -рцы,[сьві]
-рак

-ка,

-ку,

-каў

свінарны [сьві]

свіпасаўгае [сьві] -са, -се,
“саў

свінатаварны [сьві] с--г.
свіпафабрыка [сьві] -ыцы,
-ык
свіпафёрма [сьві] -ме, -м і
-маў
свінёд [сьві] -ноў, -нцы
свіпіпа [сьві] -пе
свінка [сьві] заал.,
“пак; мед., -пцы

“пцы,

свіния [сьвіньня] -нні, жн.
свіцпі, свіпёй

свінекі
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свінскі [сьві] разм,
свінства [сьві] разм., -во

свістулька

свінтуе [сьві] разм, -са, -се,

свістуи [сьві] -ва, -пб,-цёў
свістуха [сьві] -ўсе, -ўх
свісцёлка [сьві] -лцы, -лак
свісцёчы [сьвісьця] лінгв.
свісь [сьві] разм., выка,
світа [сьві] (адзенне; асо-

-саў

свіцтух

[сьві]

гхў, “хоў

разм., -ха,

свінух і евінўшнію [сьві]
адпаведна -ха, -ху, -хоў;
-ка, -ку, -каў

свінуха [сьві] бат., -нусе
свіпушка [сьві] -шцы, -шак

свіццавёние

[сьві] [ньне]

спец., -нпі
свінцавйны і
[сьві]

свінцбваны

свінцавацца [сьві] тэз., не-

гак., -цуецца, -пўюцца

свінцаваць

[сьві]

незак.,

-уўю,-пўеш,-дўс, -цўюць

свіпцбвісты [сьві]
свінцбвы [сьві]
свінчак [сьві] мін., -ку

свінчатка [сьві] -тцы [цц],

“так
свіпчоб [сьві], разм, РДМ
-чаці, Т -чобм, мн. -чаты,

-чат
свіны [сьві]
свінячы [сьві] разм.
свінячыць [сьві] разлм., -чу,

-чыш, -чыць, -чаць

Свір [сьві] г. п., Свіра, Сві-

ры
свіран [сьві]

свірпа,

-не,

“паў
свіргатаць (сьві] разм., не-

зак., свіргачу, свіргочаш,
-ча, "чам, “чаце, -чуць
свірнавы [сьві]
свірнік [сьві] абл., -ка, -ку,
-каў

свірбпак [сьві] -пка, “цку,
-нкаў

свірскі [сьві]
свірчэць [сьві] разм., неЗак., -чў, -чыш, -чыць,
ям, -чыцё, -чаць
свірёпа [сьві] бат., -пе
свірэпавы [сьві] бат.
свірэпіца [сьві] (культурная расліна) “цы

свіслацкі [сьві]
Свіслацкі раён [сьві] Свіе-

лацкага раёна
Свіслач [сьві] г. п., Свіслачы
Свіслач [сьві] р., Свіслаччу

свіепуць [сьві] зак., -ну,
-пеш [сьне], -ле, -пуць

свіст [сьві] -сту, -сце [сьце]

свістанне [сьві] [пьне] -нлі

свістапляе [сьві] разм., -са,
-се, “саў

свістапляска [сьві] разм.,
-яецы
свістацца [сьві] разям., незак., свішчацца
свістаць [сьві] незахк., свішчў, свішча, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
свістбк сьві] -тка, -ткў,
-ткбў

[сьві]

-льцы,

“лег

бы, якія суправаджаюць

знатиую асобу) -іце, -іт;
геадл., “іце

світальны [сьві]

світапак [сьві] -ику, -пкаў

світапкавы [сьві] раз.

світашие [сьві] [ньне] -шні,
-нняў
світаць [сьві] незак., -йе,
“бла
світка [сьві] -тцы [цц],

-так

світэр [сьві] -ра, -ры, “раў
свіцёцца [сьві] незак., -ціц-

ца, -цяцца

свіцкі [сьві] гіст.
Свіцязь [сьві] воз., Свіцязі
свіцязьскі [сьві] [сьскі]
свішч [сьві] -ча, -чы, -чоў
свішчавёты [сьві] спец.

свішчавы [сьві] мед.
своеасабліва прысл.
своеасаблівасць [сьць] -цю

своеасаблівы

своекарыслівасць
[сьлі]
[сьць] -цю
своекарыслівы [сьлі]
своеўладны
своеўлёдства [цт] -ве
своечаебва прысл.
своечасбваець [сьць] -цю

своечасбвы
свой займ., Р свайго, Д
свайму, Т4/ сваім [айі]
свой наз., свбя, свбі [ойі],
свбяў, часцей сувбй
свойскаёець [сьць] разл,
-цю
свбйскі

свблач разм., -ччу, мн. свблачы, свалачэі
свядбма [сьвя] прысл.
[сьць]
свядбмаець [сьвя]
-цю
свядбмы [сьвя]

свяжзішы [сьвя]
свяхёць [сьвя] незак., -8е,
-Зюць

свякроў [сьвя] РДМ свекрыві, Т -вёй і -вёю, свякроўюю, ми. свякрові, свекрывбй, -вям, -вямі, -вях;
а ліч. 8, 9, 4-- свекрыві,
-вям, -вямі, -вях
свякрбўка [сьвя] абал., -бўцы, -бвак

свякруха [сьвя] раза. ўсе,
-ух

свянціць [сьвяньці] царк.,
незак., свяпчу, свёпціш

[пьці], -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
свяпцбшия [сьвя] царк.

свярбёць

[срвя]

незак.,

“біць, -бяць

свярбячка [сьвя] аб.., “чцы

[ца].

свярдзёлак

[сьвя]

-лка,

“дку, -лкаў
Свярдабўск [сьвя] г., Свярдлоўска, Свярдабўск у
свярдлбўскі [сьвя]
свята [сьвя] свяце, свят

свята [сьвя] прыс4.
святасць [сьвя] [сьць]

святататнік [сьвя] уст., -ка,

-ку, -каў
святатацкі [сьвя] уст.
святатацтва [сьвя] уст., -ве
святатацтваваць

[сьвя]

кніжн., рэл., незак., -твую,

-твуеш, -твуе, -твуюць
святая [сьвя] рэл., наз.
святайцнік [сьвя]
[ньпі]
бат., -ку

святаяпнікавы
[пьні] бат.
святаянпікавыя
[ньні] бат., наз.
святаянскі [сьвя]:

[сьвя]
[сьвя]

святаянскае зёлле [льле]
святкаванне [сьвя] [ньне]
-нпі

святкавацца [сьвя] незак.,
-кўецца, -кўюцца
святкаваць [сьвя] пезак.,

святкую, -ўеш, -ўс, -ўюць

святкі (сьвя] -каў
святлаббязь [сьвя]
-ззю [зьзю]

мед.,

святлавбд [сьвя] фіз., -да,

-дзе, -даў

святлакблерны [сьвя]
святдакбпія [сьвя] спец.,
-іі [ійі]

святлалюб [сьвя] бат., -ба,
-бе, -баў
святлаліюббпасць

[сьвя]

[сьць] -цю

святлаліббны [сьвя]
святламёр[сьвя] фізг., -ра,

“ры, -раў
святламётрыя [сьвя] спец.,
ваен., -ыі [ыйі]
святламўзыка [сьвя] -зыцы
святланбснаець
[сьвя]
[сьць] паэт., -цю

святланбсны паэт.
святлапіе [сьвя] -су.
святлапісны [сьвя] спец.
святлапрбвад [сьвя]
тэг.

-да, -дзе, -даў

святлапрывёд [сьвя]
“ДУ, -дзе, гдаў

фіз.,

святласіла [сьвя] спеў, святласільны [сьвя]
-ка,
святлатэхпік [сьвя]
-ку, -каў
святлатэхпіка [сьвя] -піцы
святлафільтр [сьвя] фіз.,
фота, -ра, -ры, -раў
[сьвя]
святлафільтравы
фіз.. фота
евятлафёр [сьвя] -ра, -ры,

-раў
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святлацёць [сьвя] -ию, -ні,
няў
святлачуласць
[сьць] -цю

[сьвя]

святлёй [сьвя] прысл.
святабійшы[сьвя]

святаёйшы [сьвя] (тытуа)
прым., наз.

святаёцца [сьвя] раза, пе,
зак., -бецца, -ёюцца
святлёць [сьвя] незак., -ёе,

-ёюць
святлівы [сьвя]

святліца [сьвя]

седлаванне

уст., -цы,

святліць [сьвя] незак., -лій,

свет-

-ліш, -ліць, -лім,
ліцё, святляць

святлічны [сьвя]
святлб [сьвя] -ле
святлоадбівальнік

[сьвя]

-ка, -ку, -каў

святлоаддача [сьвя] спец.,
“чы
святлоадлюстравальнік

[сьвя] спец., -ка,-ку, -каў

святлоадчувальнцасць [сьвя]

[чч] [сьць] -цю

[сьвя]
святлоадчувальны
[чч] фізіял.
святлоадчуванне
[сьвя]
[чч] [ньне] -нпі
святлоахбўны [сьвя]
святловымяральнік [сьвя]
фіз., -ка, -ку, -каў
[сьвя]
святловымяральны
фіз.
,

святловыпрамёньванне

[сьвя] [ньне] фіз., -пні
святлодальнамёр
[сьвя]

спец., -ра, -ры, -раў

святлодрукавапне
[сьвя]
[пьпе] спец., -нні
святлокапір [сьвя]
спец,

“ра, -ры, -раў

святлокапіравальны [сьвя]
спец.

святлокапіравёнпе

[сьвя]

[пьпе] спец., -ині
святлолюбівасць
[сьвя]
[сьць] бат., -цю
святлолююбівы [сьвя] бат.
святлолячэбпіца
[сьвя]
мед., -цы, -ц

ц

святлолячэбны [сьвя] мед.

святлолячэнне
[сьвя]
[пьпе] мед., -ппі
святломаскірбвачны [сьвя]
святломаскірбўка
[сьвя]
-бёўцы
святлометрычны
[сьвя]
спец., ваеп.
святломузычны [сьвя] спеў.
святлоцсправікальпасць
[сьвя] [сьць] -дю
святлонепрапікальцы [с
ьвя]
святл
7 опавётраг ы
мед.
рань
святлопаглынальц
ы

[зная]
[сьвя]

[сьвя]
святлопаглынйцне
[ньне] -ппі
святлопразристы [сьвя]
святлопраламлбине [сьвя]
[цыпе] -нпиі,
святлопранікальнасць
[сьвя] [сьць] -цю
святлопранікальны [сьвя]
[сьвя]
святлопрапікайце
[ньне] -пні
святлорассёйвальпік [сьвя]
[сьсе] фіз., -ка, -ку, -каў
[сьвя]
святлорассёйвайпне
[сьсе] [пьпо] -шці
[сьвя]
святлорассёяцне
[сьсе] [цьце] -ні
святлосастаў [сьвя] спец,
-таву, -таве
святлосігнал [сьвя] -лу, -ле
святлосігналізацыя [сьвя]
гыі [ыйі]
святлосігнальны [сьвя]
святлосігинальшчык [сьвя]
-ка, -ку, -каў
[сьвя]
святлотрываласць
[сьць] -цю
святлотэхнічны [сьвя]
[сьвя]
святлоўспрымёанне
[пьпе] -нні
святлоўстойліваець [сьвя]
[сьць] гім., -цю
святлоўстбйлівы [сьвя]
святлофізіялогія [сьвя] фі-

зіял., -іі [ійі]

святлоценявія [сьвя] жыв.
[сьвя]
святлочулліваець
[льлі] [сьць] -цю
святлочуллівы [сьвя] [льлі]

святлоэкрай [сьвя] -ца, -пе,
-наў

святліютка.
прысл.

[сьвя]

разм.,

,

святлібткі [сьвя] разм.
святлйвы [сьвя] раз.
святаяк [сьвя] светляка,
зіў, -коў

святбчна [сьвя] прысй.
святбчниасць [сьвя] [сьць]
-цю
святбчны [сьвя]
святбша
[сьвя]
разм.,
агульн., м. ДМ -шу, Т
-шам, ж. ДМ -шы, Т -пай
і -шаю, мн. Р -ш
святцы [сьвяццы]

-цаў

царк.,

святія [сьвя] прым., наз.

святыня [сьвя] -ні, -ць і
яў
свяцёйшы [сьвя] царк.
свяціла [сьвя] -хе, -лаў
свяцілішча [сьвя] уст., -чы,

т і-чаў

свяцільпасць [сьвя]

[сьць]

спец., -цю
свяцільнік [сьвя] раз.., -ка,
“ку, -каў

свяцільцы [сьвя]
свяцільня
[сьвя]
-лепь і -льпяў

свяцімаець [срвя]
астр., -цю

-льні,
[сьць]

свяціцца [сьвя] незак., свя-

чуся, свбцішся
-ціцца, -цімея,

-цяцца

[сься],
-ціцося,

свяціць [сьвя] незак., свячу, свёціш, -ціць, -цім, -ці“Де, -цяць

свячэнне [сьвя] [ньне] -ші
свяшчэннадзёйнічаць
[сьвя] пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
свяшчэпнадзёйны [сьвя]

свяшчэннадзёйства [сьвя]
-ве
свяшчэннаелужицель

[сьвя] -ля, -лю, -ляў
свяшчэннаслуяўнне [сьвя]
[чьне] -пні

свяшчэннік

[сьвя]

[пьці]

-ка, -ку, -каў

свяшчэнніцкі [сьвя] [выні]
свяшчэнны [сьвя]

свяшчэнства [сьвя] -ве
сейне -са, -се, -саў
сеансёр -ра, -ры, -раў
севазварбт с.-г., -бту, -бце,
-бтаў
севазварбтны
севазмёна [зьме] -не
Севён воз., Севапа, Севане
Севапекая катлавіна Севёнскай катлавіне
Ссвастбпаль г., Севастопаля, Севастопалі
севастбпальскі
Севераданёцк г., Северадапиёцка, Северадапёцку
северадапёцкі
Северадзвінск [дзьві] г., Се-

верадзвінска, Северадзвіпску
северадзвінскі [дзьві]
Северамбрск г., Северамор-

ска, Северамбрску
северамбрскі
севільскі
Севілья г., Севільі [йі]
севяране (старажытнае племя славян) гіст., -н
сегідылья муз., -льі [йі]
сегмёнт лат., внат.,
-иде [ньце], -нтаў

-пта,

сегмептальнызаал., анат.
сегментарны заал., анат.
есгментацыйны заал.

сегментацыя заал., пінев.,
-ыі [ыйі]
сегмёнтны мат., мет.
сегрэгавяны
сегрэгаціііны гіх., паліт.
сегрэгацыя зім., паліт., -ыі

[ыйі]
сегрэгацыянісцкі паліт.
есгрэгіравапы паліт.
сед спарт., сбду, сбдзе
сёдала -ле, -лаў
Седёп г., Седйпа, Седане
седанскі

сёдзень сёдня, -ию, -няў

сёдзьма: сёдзьма сядзёць
еедааванне

спарт., -ппі

[ньне]

ваен.,

седлаваты
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аа

ссдлаваты
седлавіна -не, -п
седзавы

есдлападббны
сбдня разм., -мі

седукеён фарм, -ну, -пе
сезам бат, “му, -ме
ссзамавы
ссзби -па, -не, -наў
есзбина прысл.
ссзённасць [сьць] -цю

ссзбинік
-каў

[пьпі]

-ка,

“ку,

ссзбшпіца [пцьпі] -цы, -ц
ссзбіцы
сёйбіт -іта, -іце, -ітаў
сбйбітка -тцы [цц], -так
сёйбіцкі
сёйва абл., -ве

есйм паліт., сёйма, -ме, -маў
сёймавы
сёймікгіст., паліт., -ка, -ку,
дкаў

сёйнер лар., -ра, -ры, -раў
сёйшерны
сейсмаактиўнасць
[сьць]
геал., -цю
ссйсмаактыўны геаг.
сейсмаакустчны геал.

ссйемагсалбгія геал,
-іі
[1]
сеіісмаграма геал., -мо, -м
сейемаграфічны геал.
сейсмаграфія геал., -іі [ійі]
сейсмазапдзіравапине [пьдзі]
[зьне] геал., -нні
сейсмакардыяграма -ме
сейсмакардыяграфія спец.,
чі [йі]
сейсмалагічны геал.
сейсмалбгія -іі (1й1]
сейсмаметрычны
сейсмамётрыя -ыі [ыйі]
сейсманебяепёчны [сьпе]

сейсмапрыёмпік

-ка,

-ку,

-каў

сейсмаразвёдачны [зьве]
сейсмаразвёдка
[зьветк]

“дцы [цц]
сейсмаразвёдчык

[зьвечч]

-ка, -ку, -каў
еейсмаскбп геал., -па, -пе,
-паў
сейсмастёнцыя гегал., -ыі
[ыйі], -ый

ссйемастбіікасць

[сьць]

буд., -дю

ссйсмастбйкі
ссйематэктапічны
сейсматэктбпіка -іцы

сейсматэрапія мед., -1і [ійі]

сёйсмік [сьмі]
-ку, -каў

спец., -ка,

сёйеміка [сьмі] -іцы
[сьмі]
сейемічиа
прысл.

сейемдмстр гвал., -ра, -ры,
аў
сейф -фа, -фе, “фаў
сёйша сёйшы, сейш і сеёйшаў
Сейшэльскія астравы Сейшэльскіх астравоў
сёкапе зат., -са, -се, -саў
секапўць зак., “іў, -нёш,
-нё, -пём, -пяцеё, -аўць
секатар спеу., -ра, -ры, -раў
секвёнцыя муз., -ыі [ыйі]

секундаит -пта, -нце [ньце],
літаў
секундаццкі
сскундарны кніжн,
секўнд-маёр гіст, секўпд-

ссквёстр юр., лед. РУ, -ры,

секцыянёр -ра, -ру, граў
сскцыянёрка -рцы, -рак

-раў

ссквестраванне [пьпе] гор.,
-шші
ссквсетравёаны юр, і есквестрбваны
ссквестравёцца юр., пезак.,

.

“рўецца, “рўюцца

секвсстраваць юр., зак. ёЁ
незак., -рўю, -рўеш, -руе,
-рўюць
ссквестратар

разхм.,

-ра,

“ру, “раў
.
ссквсетратарскі разл.
секвестрацыя юр., мед., -ыі
[ыйі]

секвбя бат., -бі [ойі], -бй
секрэтэр -ра, -ры, -раў
секе -су, -се

сексалагічны
ссксалёгія -іі [ійі]
сексапаталёгія -іі [ійі]
сексапатблаг -га, -гу, -гаў
секеблаг -га, -гу, -гаў
сёкста муз., -сце [сьце], -е
і -стаў
сёкставы хуз.
секстакбрд муз.,

“даў

-да, “дзе,

секстант -нта, -нце [пьде],
-нтаў
секстыльён мат., -па, -не,
-паў

секстэт муз, -Эта, -эце,
-бтаў
сексуалізм -му, -ме
сексуальнасць [сьць] -цю
сексуальны
сексціна [сьці] літ., -пе, -н
сёкта рэл., -кце, -кт і -ктаў
сектёпт -нта, -це

[ньце],

-нтаў
ссктантка -тды [цц], -так
сектапцкі
сектанцтва -ге

сёктар -ра, -ры, -раў
сектаральны
сёктарны жмат., тэз.
секулярызаваны :0р.
секулярызавацца
незак.,

-аўецца, -зўюцца

геал.,

сейсмічнасць [сьмі] [сьць]

-цю
ссйсмічны [сьмі]
сейсмбграф геал., -фа, -фе,
“фаў
ссіісмблаг -га, -гу, -гаў

сскулярызаваць зак., -зўю,
-зует, -зўе, -зуюць
секулярызацияішы
ескулярызацыя -ыі [ыйі]
ескунда -дзе [ньдзе], -д і

“даў

секундамер -ра, зры, -раў
ескупдамстрыст -ста, -сце
[сьце], -стаў

маёра, секўнд-маёру, со-

кўпд-маёраў
секунды

сскціяйны
сёкцыя -ыі [ыйі], -ый; мед.,

“ыі (ыйі]
сскцыянальны 727.

секцыяцёрскі
еёкчы незак., сяку, сячэш,
сячэ, сячом, сечацё, сякўць, часцей сячы
сёкчыед гезак., сякуся, сячэшся

[сься],

сячоцца,

сячомся, сечацёся, сякўцца, часцей сячися
селаданіт мін., -іту. -іце
селадби уст., -на, -ие, -паў
селеахбва -ве
селеахбўны
сёлевыгеал.
селезасцерагальны [сьце]
селёктар тэг., -ра, -ры, -раў
селёктарны
селектыўнасць
[сьць]
спеу., -цю
селектыўны
селекціраваць незак., “рую,

“руеш, -руе, руюць
селекцыіна-дбеледны [сьле]
селекцыйна - насенпявбдчы
[ньня] [чч]
селекцыйныс.-г.
селёкцыя с-г., -ыі [ыйі]
селскцыяпёр “ра,Ў, “раў
селёй гім., -ну, селёнавы

селенаграфічны астр.
селенаграфія астр., -іі [ійі]
селенадззія астр., -іі [ійі]

селеналагічны
селеналёгія астр., -іі [іТ
селснацэптричны астр.
Селенга р., Селензё [пьзе]
селенгійскі
селепіды гім., -даў, адз.
селенід, -да, -дзе
селёністы гім.
селеніт міт, -іту,-іце, -ітаў;
(уяўляемы жытар Месяца). “іта, -іце, -ітаў

селспітавы
селенітка (уяўляемая жыгарка Месяца) -тцы[цц],

-так

еслепіты -таў

селепбграф астр., -фа, -фе,
“фаў
селепблаг астр., -га, -гу, -гаў
Селігёр воз., Сслігёра, Селігёры

селігёрскі

селін бат., -пу, -не
сёлішча разхм., -ча,

“і -чаў

сель -ллю [льлю]
сёльбішча уст., -чы, -ч і-чаў

сспастаўка
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падарчая авійцыя) -ыі
[ыйі]
(дзьдзе]

сельгасаддзёл

(сельскагаспадарчы
дзёл) -ла, -ле, -лаў

сельгасакадзмія

ад-

(сельска-

гаспадарчая акадзмія) і

[ійі], зЁ.
сельгасарцёль
падёрчая

(сельскагас-длю
арцёль)

[льлю], -лей і -ляў
сельтасбёпк (сельскагаспа-

дёрчыбанк) -ка, -ку, -каў
(сельскассльгасінвентар
гаспадёрчы інвентар) -ра,

“ры, -роў
сельгаскааператыў
скагаспадарчы

(селькаапера-

тыў) -ыва, -ыве, -ываў
сельгасмашана (сельскагаспадёрчая

машына)

-не,

-п
сельгаспадатак (сельскагаспадёрчы падётак) -тку,
-ткаў

ссльгастэхніка (сельскагаспадёрчая ттхніка) -ніцы
[дзьдзі]
сельгасугоддзі
(сельскагаспадарчыя ўгбддзі) -ддзяў, адз. сельгас-

угдддзе, -ддзі

сельджуўкі гіст., -каў,

сельджук, -ка, -ку

адз.

сельджукскі
сельдэр5евы

селькбр (сёльскі карэспан-

днт) -ра, -ру, -раў

селькбраўскі
селькбрка разм., -рцы, -рак
селькбретва -ве
селькуп -па, -пе, -паў
седькупка -пды, -пак
селькўпскі
селькупы -паў
сельмаг (сёльскі магазін)
“та, -гу, -гаў
сельпб (сёльскае спажывёцкае таварыства) н., неска.
сельпбўскі

сельсавет (сёльскі Савёт)
-ёта, -ёце, -бтаў
сельсавётчык [чч] разхм.,
“ка, -ку, -каў
сельсавёцкі
сельскагаспадарчы
сельскі

сельтэрскі: сёльтэрская вада.

сельфахтар тэх, -ра, -ры,

“раў.

сел“ядддзоёўц селядцё [ца], -даў,
селядзёчпіца (талерка для
селядцоўы) -цы, -ц

еслядзёўка

разы.,

селязеначцы

акат.

сслязёнка апат., -нцы, -нак
Селянга р., Селяпзё [цьзе]

-ёўцы,

семявывяржэнне [пьце] фізіял., -ппі

гемяддльныбат.

семядбля бат., -лі, -ль
семяёд заал., -да, -дзе, -даў

селянгійскі
селяпіи рознаска., Р -ца, Д
гу, Т -нам, М -пе, мн.
сяляне, Р -н
ссм ліч., сямі, сямю
сёма сёме, сем

семязавязь бат., -ззю [зьзю]

ссмаптычпа прысл.
ссмантічны
ссмасіёлаг пліпгв., -га, “Ту,
ггаў

семянцпікбвы [цьні]
семяцбжка [шк] бат., -яіцы

семантыка лінгв., -ыцы

семасіялагічны
семасіялбгія -і [ійі]
ссмафбр чыг., мар., -ра, “ры,
граў

гсмафбрны
семафбршчык -ка, -ку, -каў
семафбрыць мар., разм., незак., -ру, “рыш, -рыць,
“раць
сёмачка (семка сланечніка)
разм., -чды [цц], -чак
сёмачкі разлх., -чак
ссмачбк бат., -чкў
сёмдзесят ліч., сямідзесяці,
сямюдзесяццю ўіцьцю]
семёстр -ра, -ры, -раў
семёстравы
сёмечка (семя) н., -чку,
-дак
сёмечкавы
сёмечкавыя бат., наз.
семіётыка -ыцы

сельдэрэй бат., -Эю, -зі [эйі]

еслядзечн

-бвак
сслядцбвы [цц]
селядцбвыя [цц] заал., наз.

сёмявія анат., фізіял.

семінар -ра, -ры, -раў

семінар-нарада семіпёра-нарады, семінары нарадзе,
семінараў-парад
семінарскі
семінарыст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
семінарыя -ыі [ыйі], -ый
семіт -іта, -іце, -ітаў
семіталагічны філал.
семіталбгія -іі [ійі]
семіта-хаміцкі
семітка -тды, -так
семітблаг -га, -ту, -таў
семіты-таў
семітызм лілгв., -му, -ме
семітычны
семіцкі

семіялбгія -іі [ійі]
сёмка разм., -мцы, -мак
сёмкавы разм.
сбмкі разм., -мак, адз. сёмка
семнаццаты
семнаццацігадбвы
семнаццаць ліч., -аці, -аццю

[цьцю]

ссмебт ліч., Р сямісёт, Д ся-

містам, Т сямюстамі, Л
сямістах

сёмя рознаскл., Р -мя і -мепі, Д -мю і -мені, Т -мем
і -менем, М -мі ў -мопі

семязліццё [зьліцьцё] фізі-

ял., -цці

сем'янін -па, -пе, -наў
сехгянінка -ацы, -пак

семянпік ([пьпі] анат., -ка,
-ку, -кбў

шц]

ссмяправбд анат, -да,

-даў

-дзе,

семяриы разм.

семярня абл., -пі

семерыка,
семярик
-коў
семярычны

ліў,

семясцяканне [сьця] [ньне]
фізіял., -нні
семяўвахбд бат., -ду, -дзе

семяўтварэнне [цьне] фізіял., -нні

сёпа -не
Сёна р., Сёне
сенавалакуўша -шы, -ш
сенавязалка -лцы, -лак
сепаёд заал., -да, -дзе, -даў
сенажасхбвішча -чы, ч ёі
-чаў
сспажатка разм., тцы [цц],

-так
сенажатны

сенажаць -ццю [цьцю], -цей
і-цяў

сенажыраванне [пьне] -нпі

сспажыраваць зак. і незак.,

"рую, “руеш, -руе, “руюць

сеназбіральнік

[зьбі]

-ка,

-ку, -каў
сенакасілка -лцы, -лак

сспакбе -су, -се

сенакбсны

сенанагрўзчык [шч] -ка,
-ку, -каў
сенанарыхтбвачны
сенанарыхтбўка
-бўцы,
-бвак
сспапарыхтбўчы
сепапагрўзчык [шч] -ка,
-ку, -каў
сенападбіральнік -ка, зу,
“каў

сспападббршчык -ка, -ку,
-каў
сенапад'ёмпік -ка, -ку, -каў
еснапр5е -са, -се, -саў

сенаразбівалка [зьбі] -лцы,
-лак
сенаразбіўка [зьбі] -ўцы

сенаразгрузчык
-ку, -каў

[шч]

-ка,

сенасклад -да, -дзе, -даў
сепаекладальнік с.-г., -ка,
“ку, -каў
сенастаўка
заал.,
-аўцы,
-авак
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сенасушылка

сснасушіялка -лцы, -лак

сепасхбвішча -чы, -ч і -чаў
сенат -ата, -ёце, -атаў

сспёатар -ра, -ру, -раў
сспатаркаразм., -рцы, -рак

сенатарскі
сенатарства -ве

сенатарыха (жонка сенатара) разх., -ысе, -ых

сспаўббрачны
сснаўббрка -рцы
сепафураж -ку, -кы
сснафуражиы
сенацкі

сеинбериёр (парода сабак)
-ра, -ры, -раў

Сеп-Гатард геагр., Ссп-Гатарда, Сеп-Гатардзе
еси-гатардскі [рцк]
Сен-Дэпі г., х., нескл.
сси-дэпінскі
Сенегал (рака і дзяржава)

глу, -ле
сенсгалец

-льца,

-льцу,

-льцаў
сенсгалка -лцы, -лак
сснсегальскі
сенегальцы -цаў
сёнечкі абл., -чак
ссипешаль гіст., -ля, -лі, -ляў

сёні сянёй, часцей сёнцы
Сённенскі раёй [ньне] Сённенскага раёца, Сёппенскім раёне

сенпікбвы [пьпі]

сеннічбк [пьні] -чка, -чку,
-чнбў
сённы (ад сені) і сёнечны

сенсацыйна прысл.
сенсацыйпаець [сьць] -цю
сенсаціяйлы

сепеа4цыя -ыі [ыйі], -ый

сенсібілізаваны фізіял., фота

“

сснсібілізаваць фізіял., фота, зак. і незак., -зўю, -зўсш, -зўе, -зўюць
сенсібілізатар гім., фота,
-ра, -ры, -раў
сенсібілізацыя фізіял., фота, -ыі [ыйі]
сснсімапізм філае., гіст,
гму, -ме
-сцо
сспсімапіст
-ста,
[сьце], -стаў
сенсіманісцкі

фота, -ыі
сенсітамётрыя
[ыйі]
сенсітбметр фота, -ра, -ры,
“раў
сепсітііўпаець [сьць] фізіял., цю

сенсітыіўны
сёбпскі
сенебриы псітал., фізіял,

сецсуалізм філас., -му, -ме

есисуаліст -ста, -сце [сьце],
“стаў
сенсуалістка “тцы [стц],

-так

ссисуалістыачны
сенеу4льпасць ўсьць] -цю

ссрвіраванне .

сепсуальны
септава к., нескла,
Ссипт-Дібрджэе
г., СептДяібрдкэса, Сецт-Дкбрджэсе
септ-діжбрджэскі
Септ-Ліосія
Сецт-Люсіі
[ійі]

сситымситалізм -му, -ме
сснтымснталіст -ста, -сце
[сьце], -стаў

сентыментальна прысл,
сентымситальнаець [сьць]
-цю
сецтыментальнічанце
[ньне] разм., -нні
септыментальпічаць разм.
незак. -аю, -аеш, -ае,
-аюць
сентыментальны
сентыментальшчына разм.,
-не
сснтымёнтыіран., -таў, часцей сантымёнты
септэнцыйна кніжн., прыса,
сентэнцйнасць [сьць] -цю
септэнцыйны

сентэнцыя -ыі [ыйі], -ый
сёнццы сянёц і сёні

ссньёр -ра, -ру, -раў

сеньёра -ры, -р
сепьярат гіст., -ёту, -ёце,
-бётаў
сеньярыта -ыце, -ыт
сеньярыя гіст., -мі [ыйі],
-ый
сеньярыяльныгіст.
паліт.,
сеньярэн-канвёнт
сеньярэн-капвёбнта, сеньярЭн-канвёнце [ньце]
сепаратар тэх., -ра, -ры,
“раў

сепаратарная наз.
сепаратарны

сепаратаршчык
-каў

-ка,

-хку,

сспаратаршчыца -ды, -ц
сепаратна прысл.
сепаратпасць (сьць] -цю

сепаратны

сепаратызм паліт., -му, -ме
-сце
-ста,
сепаратыст

[сьце], -стаў
сепаратыстка тцы
ак
сепаратысцкі

[стц],

сепаратыўнасць [сьць] -цю

сепаратыўны
сепарацыйны паліт., спец.
спеў,
сспарацыя паліт,
гыі [ыйі]
[цьне]
сеспарыраванпе
спец., -нні
сепариравапы
сепарыиравадцца спец., незак., сепаріяруецца, -уюцца
сспарыраваць спец., зак. і

незак., сепарырую, -усш,
гус, -уюць
сёпія заал., -іі Гійі], -ій;
(фарба) зі [ійі]
1

сепіяліт мін, -іту, -іце
ебпсіе хед., -су, -со
сентакбрд муз. -да, -дзе,

даў

септакордавы

сёптык спец., -ка, -ку, -каў
сёптыма хуз., -мо
септыцэмія хед., -іі [ійі]
септычны мед.
септэт муз., -бта, -це, -этаў

сёра -ры
серабактэрыя -ыі [ыйі], -ый
серабрб -рі
серабрблы
серабрыипка -пцы, -пак
серабрыста-бёлы
серабрыстаець [сьць] -цю
серабрысты

серабрыцца незак., -рицца,

-рёцца

серабрыць незак., серабру,

“рыш, -рыць, -рым, -ры-

цё, -рёць

серабрэнне [пьне] -цпі
серавадарбд гім., -ду, -дзе
серавадарбдны хіх.

серавуглярод гхім., -ду, -дзе
серавуглярбдныгім.
серада -дзё, жн. серады, -д;
з ліч. 9, 8, 4-- серады
серадняк -ка, -ку, -кбў
серадняцкі
серадняцтва -ве
сераднячка -чцы [цц], -чак
серадбльшы абл.

серазмяшчальны[зьмя]
сералагічны фізіял.
сералбгія -іі [ійі]
сераль -ля, -лі, -ляў

серапрафілактыка
зыцы

мед.,

сераскір гіст., -ра, -ру, -раў
“сератанін фізіял., -ну, -пе

сератэрапія хед., -іі [ійі]
серафім рэл., -ма, -ме, -маў
серб -ба, -бе, -баў
сербалўжыцкі
сербанўць захк., -иў, -нёш,
-нб, -нём, -няцё, -нўць і
еёрбнуць
сербахарвацкі
Сёрбія геагр., Сёрбіі [ійі]
сербіяне -н

сербіянін -на, -не, мн. сербіяпе, -п
сербіянка -пды, -пак

сёрбка [пк] -бпы [пц], -бак
Сёрбекае пагбр'е [пе] Сёрбскім нагор'і [рйі]
сербскахарвацкі [пе]
гёрбскі [пе]

сёрбы -баў

серв гіст., -ва, -ве, -ваў
сервёл заал., -ла. -ле, -лаў

серваматёр

тэг., -ра, -ры,

“раў

сервёнт -пта, -е

[пьце],

-птаў

серволёт -ёту, -йце
сервіз -за, -зе, -заў

сервізны
сервіравёпне Гпьпе] -пші

сігануць
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ссрвіровачны
ссрвірбўка -ўцы
сёрвіе -су, -с9
сёрвіс-бюрб н., нескл.
,
сёрвіены
юр.

ссрвітўт

ў
а
т
ў
“
сервітўтны
ссрдавёць

-уце,

..

сердар -ра, -ры, -раў і еар-

дар

сёрка разм., -рцы

сіж.,

[сьць]

-цю

серкаваты
серпабык заал.,

,
-ка,

“кбў
еса
сернавацістакіслы гім.

,
-ку,

сернавацісты гім.
серпакіслбтны
сернакіелы гім.

.

сёрнікавы абл.
сёрны
сербзны анат., фізіял.
серп сярпа, мн. сярпы, -пдў
серпадзюб -ба, -бе, -баў
серлапцін [ньці] -ну, -не
серпанцінавы і серпанцінны [ньці]
серпападббны
серяептарый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
серпепцін [ньці] мін., -ну,
“не
серпенцінны[ньці]
Сёрпухаў г., Сёрпухава,
Сёрпухаве
сёрпухаўскі
серед н., нескл.
сертыфікат -ату, -аце, -атаў
есёрум фізіял., -му, -ме
серийпа прысл.
серыйнасць [сьць] -цю
серыйны
сёрыстасць [сьць] гім., -цю
сёрысты
серыціи -ну, -не
серыцыт мін., -ыту, -ыце
сёрыя -ыі [ыйі], -ый
серыял -ла, -ле, -лаў

серэнада жмуз., -дзе, -д
Сербт р., Серэта, Серэце
сер5цкі
сесіёнцы

і сестэрцыя

ж., гіст., адпаведна -ыя,
“мі[ыйі], -мяў; -ыі [ыйі],
ДЫЦ

[сьці]

зак.,

сяду,

“дзеш, -дзе, -дуць; сеў, сёла, -лі; сядзь

сст спарт., сёта, сёце

-ка,

-ку, -каў
ссткапад'ёмны
сеткападббны

сбтэр -ра, -ры, -раў
сётэр-гардбн заал., сётэрагардбна, сётэры-гарддяе,
сётэраў-гардбнаў
сётэр-лаверак заал., сётэра-

лаверйка,

сётэры-лаверё-

ку, сётэраў-лаверакаў
Сеўл г., Сеўла, Сеўле
сеўльскі
Сеўр г., Сёўра, Сёўры

сеўр (выраб з фарфору)
ы
“Р
У,
др
сёўрскі

сеўцападббныя заал., наз.
сець разм.,
-цей

-ццю

салома;

крупы)

[цьцю],

Сеч гіст., Сёччу
сёча уст., паэт., -чы, -чаў
сечавік гіст., -ка, -ку, -коў
сёчаны
сёчка (дробна нарэзганая
[цц];

-чцы

-чцы

(прылада)

цц], чак

сбялка -лцы, -лак
сбялкавы
сёяльшчык -ка, -ку, -каў
сёяльшчыца -цы, -ц
сёянец -аца, -нцы, -нцаў

сёянка (пра муку) разм.,
-нцы
сёянне [ньне] -нпі
сёяпы
сёяцца незак., сёецца, сбюцца
сёяць незак., сёю, сёсш,сбе,
сёбюць
сёдзельнік -ка, -ку, -каў
сёе-тбе займ., Р сягб-тагоб,
Д сяму-таму, ТЛ сім-тым
сёй-той займ., Р сягб-тагб,
Д сяму-таму, ТМ сім-тым
сёлста прысл., часцей сягблета
сёлетні часцей сягблетині
сёмга заал., сбмзе

сёмгавы

сібарыцкі

сібарыцтва -ве
сібёрна разлм., прысл.
сібёрпы разм.
сібілянт лінгв., -цта, -нце
[цьце], -нтаў
сібіляптны
сібір Сібір'ю
сібірак -ка, -Бў, -коў
сібіракі -коў
сібірачка -чцы [цц], -чак
сібіраязвавы вет., мед.

сібірка бат., -рцы, -рак
сібірскі
сівабарбды
сівабрбвы
сівавалбеы
заал.,
-нцы,
сіваварбнка

сівадўшкавы

сівёк разм., -ка, -ку, -коў,
часцей сіўка
сівалапы разх., уст.
сіватэрый палеант., -ыя, -ыі
[ыйі]

Сіваш заліў, Сіваша, Сівашы

сівашскі [сек]
сівёнькі

сівер разл., -ру, -ры, -раў
сівераць разх., незак., -ас,
“аюць
сіверпа прысл.
сіверны ёі сіверкі разм.
сівёц бат., сіўцу, -цы
сівёць незак., -ёю, -беш, -ёе,
-ёюць

сівізна -пё [зьне]
Сіпіла міф., Сівіле
сівінка разм., -нцы, -нак

сівуха -ўсе
сівуч заал., -ча, -чы, -чоў
сівучанй і сівучанё роз-ійці, Т -пём, мн, -пяты,

сёппя [пьпя] і абл. сёппека [пьне] прысл., часцей

.сягдпия
сёпняппі [пыпя] часцей сягонняшні

сёрбанне [пьпе] -ппі
сёрбаць кезак., -аю, -аеш,

(ае, -аюць і сярбаць
зак, -пу,

сіваварбнкавы
сіваварбнкавыя заал., паз.
сіваваты
сівавўсы
сівагалбвы
сіваграк заал., -ка, -ку, -каў
сівагракавы
сівагривы
сівадушка 3аа4., шцы, -шак

наскл., для абодвух РДМ

сёмуха царк., -усе

сёрбпуць

-аю,

-пак

сёмы йі.

сёсія -іі [ійі], -ій

сесці

рыб.,

сеўружыны

сёрпік абл., -ка, -ку, -каў

сестэрцый м.

сібаритпічаць незак.,
-аеш, -ае, -аюць

ссткапад'ёмнік

,

-ўеш, -ўе, -Ўюць

серкаватасць

еётка -тцы [цц], -так
ссткаваты
сёткавы

сібарыт -ыта, -аце, -ытаў
сібарытка -тцы [цц], -так

сстббл [дб] -ла, -пе

сеткакрылыя заал., наз.

,
сярдую,

сердалік лін., -кУ.
сердалікавы

сі хуз., н., нескл.

ссткавязанне [цьпе] -пні

“-УТУ,

лезак.,

-не, -цуць, часцей сербапўць

сётачка -чцы [цц], -чак
сбтачпік -ка, -ку, -каў
сётачны

-пепі,

-ият, -айтам, -нятамі, -нятах

сівўчы
сівўшны
сівы
сіг заал., сіга,

сізе і сігу,

сігаў
сігалбў заал., -лбва, -лбве,
-лбваў

сігануць

разм.,

зак.,

-ну,
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сігара

сімвад

анна

-нёш,

-нб,

-цём,

-пяце,

-іўць

сігара раз.м., -ры, -р, часцей
цыгара
сігарападббныраз.х., часцей
цыгарападббны
сігарнік разл, -ка, -ку, -каў,
часцей цыгарнік
сігарніца разм., -цы, -ц, часцей цыгарпіца
сігарцы разх., часцей цыгарцы
сігарэта разм, -Эце, -эт, часцей цыгарэта
сігарбтка разм., -тцы: [цц],
-так, часцей цыгарбтка

сігарэтны разхм., часцей цыгаротны

сігарэтчык [чч] разм, -ка,
гку, -каў, часцей цыгаратчык
сігарэтчыца, [чч] разм., -цы,
“ц, часцей цыгарэтчыца
сігаць разм., незак., -4ю,
“ёеш, -4е, -йюць
сігма лінгв., -ме; мат., -ме,
-м і-маў
сігмападббны
сігматычны лінгв., мат.
сігнал -лу, -ле, -лаў

сігналаграфія -іі [ій]
сігналізаваны

сігналізавацца кезак. 7

ца
юц
зў
ца,
сігналізаваць зак, і

-зуе ц-

незак.,

-аўю, -зўеш, -зўе, -зўюць

сігналізётар -ра, -ры, -раў
сігналізацыйны

сігналізацыя -ыі [ыйі]
сігналіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
сігпалістка -тцы [стд], -так
сігналіць разм., незак., -лю,
-ліш, -ліць, -лЯць
сігнальны
сігнёльшчык -ка, -ку, -каў

сігнальшчыца -цды, -ц
сігнарант фарл., -нта, -нце
[ньце], -нтаў
сігнарантка -тцы [н”ц], -так
сігпіатўра фарм, палігр.,
жат., “ры, -р
сігнатурка -рцы, -рак
сігнатўрны
сігнатўршчык-ка, -ку, -каў
сігпатуршчыца -ды, -ц
сігбвы
сігбвыя заайл., наз.
сіграп спец., -пу, сігурапца гіст., -шцы
сідараў: абадраць як сідараву казў, лупіць як сідараву казу
Сідпей г., Сідпея, Сідпеі
[ейі]
сідпейскі

сідр -ру, ры

сідравы
сідэральны
сідэрастат астр., -ёта, -аце,
-дтаў

сідэрат сг, -ата,
“атаў
сідэраціійныс.-

-ёце,

сідэрацыя сг»,“ыі [ыйі]

сідэрит мін., -яту, -ыцо
сідэричны астр.
сібца жыв., -пе
сіспіт хін., -іту, -іцо
сіснітавы
сіёпскі жыв.
сіёста -сце [сьце]

Сілёзекае ўзвышша [сек]
Сілёзекім узвышіцы
сілёзекі [сек]
сілікатабстбн буд., -ну, -пе
сілікатабетбиша
сілікйтцы ў сілікатавы
сілікатчык ўчч] -ка, -ку,
-каў
сілікатчыца [чч] -цы, -ц

сілікаты гім, мін., -таў,
адз. сілікат, -ату, -аце
сілікатызацыя
тэх.,
-ыі

сізалевы спец.

[ыйў

сізаль -лю, -лі

сізіфаў: сізіфава праца
сікамбр (дрэва) -ра, -ры,

сілікаціраваны
сілікаціравацца кезак., -ру-

граў; (драўніна і зб.) -ру,

едца,-руюцца
сілікаціраваць зак. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, -руюць
сілікбз мед., -зу, -зе
сілікбны 2ім., -паў, адз. сілікон, -ну, сіліцца разм., незак., -люся,

“ры,
сікатыиў спец., -ыву, -ыве
сікафёнт гіст, -пта, -нце
[пьце], -птаў
сікбз мед., -зу, сікурес уст., ваен., -су, сікх рэй., -ха, -ху, -хаў

-лішся

[сься],

-ліцца,

-лядца

сікхізм -му, -ме

сікхекі
сіла -ле, сілаба-танічны пліт.

сіліцыды гіж., -даў, адз. сі-

сілабіка літ., -іцы
сілабічны

сіліцыраванне
-нні

ліцыд, -ду, -дзе

сіліцыевы ім.
сіліцыій 2ім., -ыю, -ыі [ыйі]

сілабізм літ., -му, -ме

сілавы

сіла-гадзіна тэх., сіла-гадзіпе, сіла-гадзін
сілагізм лог., -ма, -ме, -маў
сілагістыка лог., -ыцы
сілагістычны

сілагічны
сілай і сілаю прысл.
сіламёр -ра, -ры, -раў
сіламёрпы
сілае с.-г., (корм) -су, -се;
(вежа або яма для захоўвання корму) -са, -се, саў
сіласавальнасць [сьць] -цю

сіласавальны
сіласавалышчык

-гка,

-хку,

-каў
сіласавальшчыца -цы, -ц

сілаеавёпне [пьне] -нні
сіласаваны і сіласбваны
сіласавацца незак., сіласў-

сцца, -ўюцца

сіласаваць зак. і незак., сіласўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
сіласапагрўзчык [шч] -ка,
-ку, -каў
сілаеарэзка [ск] -зцы [сп],
-зак
сіласарэзны
сіласасхбвішча с.-г., -чы, -Ч
і-чаў
сіласатрамбавальшчык -ка,
-ку, -каў

сіласаўббрачпы
сіласны
сілаебвапы і сіласавёны
сілач -ча, -чу, -чоў
сілачка разм., -чцы [цц]
сілёчка -чцы [цц], -чак
сілёзед -зца [сц], -зцу, -зпаў
Сілёзія Сілёзіі [101]

[ньне] гіх.,

сіліцыраваны
ггал., -ыі
сіліцыфікацыя
[ыйі]
сілкавальнік тэх., -ка, -ку,
-каў
сілкавальны
сілкаванне [ньне] -нні
сілкавацца незак., сілкўюся, -ўешся [сься], -уец-

ўюцца“.
ла
сілкаваць незак., сілкўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць

сілкбм разм., прысл.
сілб -лё, міс, сілы, -лаў
сілбвы

сілбк -лка, -лку, -лкбў
сілўр геал., -ру, -ры
сілурыйскі
сілубт -бта, -Зпе, -Этаў
сілузтнасць [сьць] -цю

сілузтны

сілуэтыст -ста, -сце [сьце],

-стаў
сілуэтыстка -тцы [стц], -так
сільвін мін., -пу, -пе
сільвінавы
сільвіпіт лін., с.-г., -іту, -іце
сільвіпітавы
сільф лміф., -фа, -фе, -фаў
сільфіда міф. зааа., -дзе,
сіляўка абл., заал., -яўцы,
-явак

сімазін -ду, сіманія гіст., -іі [ій]
сімбіёз біял., -зу, -зе
сімбіёнт

біял., -пта,

-нце

[чьце]
Сімбірск уст., г., Сімбірска,
Сімбірску
сімбірскі

сімвал -ла, -ле, -лаў

сімвалізаваны

,

сімвалізаваны

у
з
,
.
к
а
з
е
а
н
ц
ц
а
в
а
з
і
л
а
в
м
і
с

сцца, -зўюцца

сімвалізаваць зак. ё незак,

-зўю, -зўсш, -зўе[,ый-із]уюць
сімвалізацыя -ыі

сімвалізм літ., маст.,

-ме

сімваліст -ста, -сце
-стаў

сімвалістка -тцы
-так
сімвалістыка уст7.,

-МУ,

[сьце],

[сд],
-ЫЦЫ,

часцей сімвбліка
сімвалістычны
сімвалісцкі

сімвбліка -іцы і сімвалісты-

ка

сіментал разм., с.-г. -ла,
-ле, -лаў
сіменталка разм., с.-г., -лцы,

-лак
сіментальскі

сіметрычна прыс.

сіметрычнасць [сьць] -дю
сіметрычны

сіметрыя і сімётрыя адпаведна -лі [ыйі]; -ыі [ыйі]
сімпатызавёць незак., -зўю,

-зуеш, -зуе, -зўюць
сімпатычна прысл.

сімпатычнаець [сьць] -цю
сімпатычны

сімпатыя -ыі [ыйі], -ый

сімплеке мат., -са, -се
сімпбдый бат, -ыя,
-ыі
[ыйі]
сімпбзіум -ма, -ме, -маў
сімптаматыка і сімптаматаадпаведна

сімптаматична прысл.
сімптаматычнасць
[сьць]
-цю
сімптаматычны
сімптом -му, -ме, -маў

сімулявапне [ньне] -нні

сімуляваны
сімулявацца незак., -люецца, лююцца

зак.

і незак.,

сімулюю, -беш, -юе, збюць
сімулёпт -нта, -це [ньце],
-нтаў
сімуліитка -тцы [нту], -так
сімулянцкі

сімуляцыя -ыі [ыйі]
сімфаджаз
(сімфанічны
джаз) -за, -зе

сімфапізаваць зак, і незак,
сзую, -зўсш, -зўе, -зўюць
сімфапізёцыя -ыі [ыйі]
сімфапізм муз., -му, -ме
сімфапіст “ета, -сце [сьце],

“стаў

сімфанічны
сімфаньбта муз., -бце, -ёт
Сімфербпаль г., Сімчфербпа-

ля, Сімфербпалі

[айі]

0,
сіпайскі
Сіпайскі паўвбетраў Сінайскага паўвбстрава, Сіцайскім паўвостраве
сіпаксёрый і сіпаксар адпаведна -ыя, -ыі [ыйі], -ыяў;

сіцалбгія -іі [ійі]
сіцапіміка лінгв., -іцы
[сьць]
сіпанімічнасць
лінев., “цю
сінанімічнылінгв.
сінанімія лінгв., -іі [ійі]
сінйантрап
-паў

антр., -па,

-пе,

сінантрдпны

сінёп сад., -пу, -пе
сінаптычны
сіцгалец і сінгал адпаведна
-льца, -льцу, -льцаў; -ла,
-ле, -лаў
сінгалка -лды, -лак
сінгальскі
сіпгальцы і сінгалы адпаведна -цаў; -лаў
Сінгапўр г., в., дзяржава,

Сінгапура, Сінгапуры

сінгапурескі

сінгармапізм лінев.,
-ме
сінгарманічны

-му,

сінгенетычны геал.
сіндактылія хед., анат., -іі

[ійі]

сіндром мед., -му, -ме, -маў

сіндык гіст., -ка, -ку, -каў
сіндыкаванне
[ньне] эк.,
“нні
сіндыкаваны

сіпдыкавацца незак., -куец-

.ца, -кўюцца

сіндыкаваёць зак. і незак.,

“кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць

сіндыкалізм паліт., -му, -ме

сіндыкаліст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў
сіндыкалістка -тцы [стц],
-так
сіпдыкалісцкі
сіндыкальны
сіпдыкат -ёта, -аце, -атаў
сіндыкатныі сіпдыкацкі

сіндэемалагічны алат.
сіндэсмалбгія

спец,

-іі

[ійі]
сіпдэтыкби (клей) -пу, -не
сіпегалбвік бат., -ку

сіпедрыён

гіст.,

сінёлевы

сінбль -лаю [льлю]
сінбльны
сінематэка кіно, -Эцы, -эк

сінёшше [пьпе] -нні
сінены
сінснькі
сіперама кіно, -ме, -м
сінербд -ду, -дзе

сінербдзісты і сінербдны

сінестэзія псіхал., -іі [ійі]
сіпёд заал, -нца, -нцу,
-ицбў; (сінеча- пра не-

ба) абл., -нцаё, -нциў

сіпёцца незак., -бецца, -ёюц-

ца

сіпалагічны

сімвалічнасць [сьць] -цю
.
сімвалічны

сімуляваць

сімфербпальскі о
сімфбнія -іі [ійі], -ш
сіпавіяльныанат.
,
сінагагальны
сінагбга -бзе, -ог
сінадычныастр.
Сінай геагр., Сіпая, Сін8і

«Ра, “ры, “роў

сімвалічна прысг.

лбгія
мед.,,
зыцы; -іі [ійі]

сінтаксіст
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“наў
сіне-зялёпы
сіпёкдаха [гд--з
г] -асе

-па,

-пе,

выбухн.

сінекура кпіжн., -ры

сінбць пезак., -ёю, -беш, -ёе 7
-бЮЦьЬ
сіпёча -чы

сіне-чырвбны
сіні
сінізна разх.,
[зьне]

-зпы,

-знё

сінільны2ім.: сінільная кіслата; спец.
сіпіца -ды, -ц
сініцца незак., сіпіцца, сі-

няцца
сіпіцын
сініць лезак., сіцю, сініш,
сініць, -пім, -ніце, -няць

сіпічка -чцы [цц], -чак
сіпічцік -ка, -ку, -каў
сінічы

сінкапіраванне [вьпе] хуз.,
лінев., -нні

сінкапіраваны

сіцкапіравацца

зак. ё

,зак., -руецца, -руюцца

не-

сінкапіраваць зак. і незак.,
рую, -руеш, -руе, руюць
сіцкапічны
сінкліпаль
ггал.,
-плю
[льлю]
сінклінальны
сінкліт гіст., -іта, -іце

сінкбпа муз., лінев., -пе
сінкрэтызм -му, -ме
сіпкрэтыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
сінкрэтычнасць [сьць] -дю
еіпірэтычны
сіцёвія анат., зі [ійі]

сіпбд царк., -да, -дзе, -даў
сіпбдзік царк., -ка, -ку, -каў
сінбдскі [цк] царк.
сінёлаг -га, -гу, -гаў
сінбнім лінге., -ма, -ме, -маў

сінбпсіе гіст., кніжн., -са,
-се, -саў
сіпбптык -ка, -ку, -каў

сінбптыка -ыцы

сіптагма лінгв,

-ме, -м і

-маў
сштагматыгка -ыцы
сіптагматычны

сімтаізм [айі] рэл., -му, -ме

сіптаксіе (раздзел навукі)
-су. -сёе; (кніга) -са, -се,
-саў

сіптаксіст лінгв., -ста, -сце
[сьце], -стаў

сінтаксічны лінгв.

сінявокі

сінтактыка лінгв., -ыцы

(сінтактычныя

сіптактыкі

пены) хім., -каў

сінтаміцын фар., -ну, -не
сштаміцынавы
сіцтэз -зу, -зе
сінтэзавапа
сінтэзаваны

сіцтэзавйцца незак., -зуецца, -зўюцца
сіцтэзаваць зак.

і

пезак.,

-зую, -зуеш, -зус, -зўюць

еіштэтыка -ыцы

сінтэтичнаесць [сьць] -цю
сінтэтічны

суе мат, акат., -са, -се,
-саў

сінусаідйльны

мат.

[айі]

Фіз.

сінусны мат.
сінусбіда [ойі]

-“азўюць

сінякрімлы

сіняшийка

ек

заал,

-ыйцы,

сіп заал., -па, -пе, -паў; (сі
пата) -ду, -пе

сіпай уст.,

[айі]

ваен., -ёя, -бі

сіпата -ацё

сіпатасць [сьць] -цю
сіпаты
сіпаць хезак., -ёю, -аеш,
-40, “аюць

сіпбнне [пьпе] -пні
сіпёбць незак., -плю, -піш,
-піць, -пім, -піцё, -пяць;
сіпі

жмат., -дзе,

Га

-паў

сіпхранізавйны

сінхрапізавацца спех., незак., -зўецца, -зуюцца

сінхранізаваць слец., зак. і

незак., -зўю, -зуеш, -зўе,

-зуюць

сінхранізётар тэг., -ра, -ры,

зваў.
сінхранізаціййны

сіпла прысл.

сіпхратрбн фіз.,
-наў

сіплы
сіпнуць незак., -ну, -неш,
-не, -нуць; сіш, сіпла, -лі
сіпуха заал., -ўсе, -ўх
сірата агульн., ж. і м. ДМ
-бце, Т -атой і -атбю, мн.

сірбты, -т
сіратліва прысл.
сіратлівасць [сьць] -цю
сіратлівы
сірацёць незак., -бю, -ёеш,
“ёе, -ёюць

сіраціна разм., агульн., м.

тэх,
-ыі
сінхранізацыя
[ыйі]
сіпхранізм -му, -ме
сінхранічнаець [сьць] -пю
сінхрапічны
сінхранія Зі [ійі]
-на,

-не,

сінхратрбнны
сінхрафазатрбн фіз., -на,
-не, -наў
сінхрацыклатрбн фіз., -на,
-не, -наў
сінхрбнна прысл.
сінхрбннаець [сьць] -цю
сінхрбнны

сіль -ппю [пьпю]

сіньёр -ра, -ру, -раў
сіньёра -ры, -р
сінька -пьцы
сіньяріипа -пе, -н
сіпога абл., -пюзё
сішбткі

ДЛ-не, Т -най ёі -наю, мн.
Р-н і -наў
сіраціць незак., сірачў, сі-

-цяць

-ціць,

-цім,

-ціце,

сірбка метэар., м., нескл.
сірбп -пу, -пе, -паў

сірбпавы і сіропшы

сірбтка агульн., м. ДМ -тку,

Т -ткам, ж. ДМ -тцы[цц],

Т -ткай і -ткаю; мн. Р
-так і -ткаў
сірбцтва -ве
сірбчыі сірбцкі
сіртакі (танец) м., нескл.
сірыец сірыйца, -цу, -цаў
сірыйка сірыйцы, -ыек
сірийекі
сірайды-цаў
сірин заал., міф., -на, -не

Сірыуе Сірыуса, Сірыусе

сітбха бат., мед., -юсе
сіохавыя бат., наз.
мед.
сішбшпасць [сьць]

-цю

сіпюшпы

сіняблузнік [зьні] уст., -ка,
“ку, “каў

сінява -вё
сіняваець [сьць] -цю

сіпяватасць [сьць] -цю

сіпявпаты ёі сінявы
сінлва-цбры
сіпягіцца хезак.,

Д -ну, Т -нам, М -не, ж.

й рбціш,

“віцца,

Сірыя Сірыі [ыйі]
сірэна -не, -н
сірэнавыя заал., наз.
сірэнны

сістала фізіял.,
-л
сісталічны
сістэма -ме, -м

-зўеш,

сістэматызётар

'

-зўе

-ра,

'

-ру

'
“раў
сістэматызацыя -мі [ыйі]

сістэматызбваны і сістэматызавапы

сістэматык -ка, -ку, -каў
сістэматыка -ыцы
сістэматична прысл.
сістэматіячнасць [сьць] -цю
сістэматычны

сістэмнасць [сьць] -цю

сістэчпы

сіт бат., сіту, сіце і сітнік,
сітнёг
сіта сіце, сітаў
сітаватасць [сьць] -цю
сітаваты

сітавёялка тэгх., с.-г., -лцы,

сіпка -пды

сіплаваты

сінхранаскбп эл., -па, -пе,

-вяцца

зак., -зўю,

сіняк -ка, -ку, -кбў

сіпаваты

сінтэзаванне [ньне] -нні

с
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сінтаксічны

філал., -ле,

[ньне]
сістэматызаванне
-ші
сістэматызаваны ў сістэматызбваны
сістэматызавацца зак. і незак., -зусцца, -зўюцца
сістэматызаваць вак. і пе-

-лак
сітавіпа -пе, -н
сітавы

сітавыя бат., наз.
сіталавы

сіталургічцыхік.
сіталургія хін., -іі [ійі]

сіталымін., -лаў; адз. сітал,

-лу, -ле
сітападббны
.
сітападббпыя бат., наз.
сітар муз., -ра, -ры, -раў
сітаўка заал., -аўцы, -авак
сітка -ку, -каў
сітнік і сітнёг бат., адпаведна -ку, -каў; -нягу, -нятоў, часцей сіт
сітпікавы бат.
сітпіца разм., -цы
сітны
сітнягбвы бат.
сітиняк бат., -кў, -коў
сітбўнік бат., -ку, -каў
сітоўнікавыя бат., наз.
сітро н., нескл.
сітуатыўны
сітуацыйны
сітуйцыя -ыі [ыйі], -ый

сітца [цп] -ды, -цаў

Сітцб [цц] астр., Сітцы
сіўка разм., агульн., хм. ДМ
-ўку, Т -ўкам, ж. ДМ
-ўцы, Т -ўкай і -ўкаю, мн.
Р сівак і сіўкаў і сівак
сіўка-варбнка сіўцы-варбпцы, сівак-варбнак
сіўцбвы
сіфілідалагічны хед,
сіфілідалбгія -іі [ійі]
сіфілідблаг -га, -гу, -гаў
сіфіліды -даў
сіфіліс -су, -се
сіфілітык разм. -ка, -ку,
-каў
сіфілітычка

разх.,

-чцы

[цц], -чак

сіфілітычны

сіфби -па, -не, -наў
сіфбпавы
сіфбнны
сіхат5-алінскі

Сіхат5-Алінь (горы) Сіхата-
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Сіці

Алія, Сіхатэ-Аліпі
Сіці ( частка Лондана)

Хх.»

неск:л.
н.
,
.
сіцылісц Айца, -ійцу, -йцаў,
сіцылійка. Айцы, -іек
сіцылііскі
Сіцылійскі праліў Сіцылій-

скага праліву,
скім праліве,

Сіцылій-

сіцылійцы -цаў
Сіцітлія в., Сіцыліі [ійі]
Сіям гіст., Сіяма, Сіяме

сіямекі
Сіямскі заліў Сіямскага за-

ліву, Сіямскім заліве
сіямцы -цаў

-пёш,

сіяцельства уст., -ве

скаапераваны
скааперавацца зак., -рўюся, -рўешоя [сься], -руец-

-рўю,

скаардынаваны
скаардынаваць зак., -нўю,
-аўеш, -нуе, ліўюць
скаба абл., -бе, -б
скаба -бё, мн. скббы, -б і
“баў; з ліч. 8, 8, 4- скабы
скабіёза бат., -зе
скабіць тэг, незак., скаб-

-лю, -біш, -біць, -бім, -біцё, -бяць
[пк]

разм.

[пц], -бак

скабліць

незак.,

-оцы

скабліо,

скббліш, -ліць, -лім,

-ліз

де, -ляць
скабяны
скаванасць [сьць] -цю і
скбванасць
скаваны і скбваны, скўты
скаварада -дзё, мн. скаварбды, -д; з ліч. 9, 3, 4-скаварадія і патэльня

скаварбдка [тк] разм., -дцы

[цц],
-дак
скавароднік

-ка, -ку, -каў

скавытнўць разм., зак., аў,

-нё,

-пём,

“нуць
скавытўп разм.,
-пбў

-ц4,

“няцё,
т

-нё

-нё,

-нём,

-няцё,

-аўць
сказаны
сказёцца разм., зак.,

ска-

жацца; сказалася

сказаць зак., скажу, скажаш, -ка, -кам, -жаце,
-куць
сказіцца зак., -зіцца, -зяцца.
сказіцьзак., скажу, сказіш,
-зіць, -зім, -зіцё, -зяць
сказка [ск] (спіс, рэестр)
гіст, -зцы [сц], -зак
скакавы
скакалка -лды,

“лак

скакальныанат.
скакённе [ньне] -нні
скаканўць разм., зак., -пў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
“нўць

скакёцца незак., скёчацца;
скакалася
скакаць незак., скачу, скачаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
скакўн -па, -пё, -нбў
скакунёц абл., -нца, -пцу,

-пцбў
скакупбк разм., -пка, -нкў,
-пкбў
скакупчык аал., -ка, -ку,
-каў
скакўха разм., спарт, -ўсе,
“УХ

скаварбдны
скавацца зак., скуёцца, скуіцца
скаваць зак., ску], скубш,
скуё, скуём, скуяцё, скуць; скуй і скуць
скавытанне [пьпе] -ппі
скавытаць пнезак., скавычу,
палаш, -ча, -чам, -ча, “чуць; скавычі
-пёш,

скажэпныабл.
сказ грам., фалькл., літ., -за,
-ве, -заў

сказанўць разх., зак., -цу,

сіянісцкі

-руеш, -рўе, “рўюць

.
,
скажбпы
скажінне [ньпе].-нпі, -нияў

сказанне [ньне] -нні, -нняў

сіяпістка -тцы [стц], -так

зак.,

скажальнік -ка, -ку, -каў
скажацца незак., -аецца,
,
-4юцца.
скажаць незак., -бю, -йеш,
-йс,, -4юць

сказавы

сіянізм паліт., -му, -ме
сіяиіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

скаапераваць

скагатаць абл., незак., скагачу, скагбчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць

скажбпасць [сьць] -цю

сіямка -чцы, -мак

ца, -руюцца

скавытуха разм., -ўсе, -ўх
скавышрагм., -дў, -шы
скагаташие [пьпе] абл., шпі

скажбпа прыся.

сіймец -мца, -мцу, -мцаў

скабка

скалоцца

з

скакўчаець [сьць] -цю

скакўчы
скала -лё, мн. скалы, -л; з

ліч. 8, 8, 4--скалы
скалазўбіць разм., незак,
-блю, -біш, “біць, “бяць

скалазўбства [петв] разм.,
-ве
скалазубы разм.
скалазубыя заал., паз.
скалалажанпе
[пьне]
спарт., “шпі
скалалаз -за, -зе, -заў
скаламбўрыць
зак.,
-ру,

“рыш, -рыць, -раць

скаламўціцца зак., -ціцца,
-цяцца
к,дяць-ўчу,
ьць,за-ў
іцці
ам.уц-ў
аліш
ек“ц
-уцяц
уціш, -ўЦіЦь,
скаламўчаны
скаламучванне [ньпе] -нші
скаламучвацца гезак., -аец-

ца, -аюцца

скаламучваць незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

скалапёцца незак.,

-аюся,

[сься], -аецца,
-бсшся
-дюцца
скаланаць незак., -йю, -аеш,
-4е, -4юць

скаланўтыі разм. екалатнуты
скаланўцца і разм, екалатнўцца зак., для абодвух

-піуся,

[сься],

-нёшся

-няцёся,

-нёцца, -нёмся,

“иўцца

скалануць

і разм,

скалатдля абодвух

нўць зак.,
-аў, -нёш, -нё, -пём, -няцё, -яўць

скалапёндра заал., -ры
скалаціць разм., зак., скалачу, скалоціш, “ЦІЦЬ,

-цім, -ціце, -цяць

скалёчванне [ньне] -нні
-аю,
кезак.,
скалачваць
-аеш, -ае, -аюць

скалдуненыразм.
екаддўніцца

зак.,

разх.,

“піцца, -няцца

скалдўніць разм., зак., -пю,
-ніш, -ніць, -нЯць
скадёлы
скалёць зак., -ёію, -беш, -ёе,
-ёюць

скалёчанаець [сьць] -цдю

скалёчанне [ньне] -нні

скалёчаны
скалёчвацца кезак., -аюся,
[сься],

-аевшся

-аецца,

-аюцца
скалёчваць

пезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
-чуся,
зак.,
екалёчыцца
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца,
скалёчыць зак., -чу, -зыш,
-чыць, “чаць
скаліёз мед., -зу, -зе

скалістасць [сьць] -цю
скалісты
скаліцца незак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца
скаліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць
скалка лін., абл., -лцы, -лак

скалмаціцца

разм.,

зак.,

“ціцца, -цяцца

г
скадмаціць разм., зак, -ачу,

“аціш, -ёціць, -ёцяць
скалмачаныразл.

скалмачвацца разл., незак.,

-аецца, -аюцца

скалмаёчваць разм., незак.,

-аю, -асш, -ае, -аюць

скалбцца

зак.,

скблецца,

скалоць
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скапец

ана

ска-

-тюцца; (зрапіцуа)
аюся,

скболешся

-лецца, -лемся,
-люцца
скалбць

зак.,

[сься],

-лецсся,

скалю,

сколеш,-ле, -лем -леце, -люць

скалунёныразм.
скалупёць разм, зак., -йю,
-йсш,-ае, “ёюць

скалупіць разм., зак., скалуплю, скалупіш, -піць,
-пім, -піце, -няць
скалўплены разм.
скалўплівацца і скалупвацца разм., незак., для абодвух -аецца, -аюцца

скалупліваць і скадўцваць
разм., незак., для абодвух

гаю, -асш, -ае, -аюць
скалулпўтыразм,
скалупаўць разх., зак., “аў,
-пёш, -иё, -нём, яце,
-Іўць

'

скалыхиўцца

-гнёшся

зак.,

[сься],

“аўся,
“нёцца,

-пёмся, -няцёся, -нўцца
екалыхиўць зак., -пу, -нёш,

-нб, -нём, -няцё, -нуць
скальд /іт., гіст., -да, -дзе,

даў.

,

екалькавацы спец., лінгв.

скалькаваць зак., -кўю, -кў-

еш, -куе, -кўюць
екалькуляваны
скалькуляваць зак., -люю,
глюеш, -люе, -лююць
скальны
скальп -па, -пе, -даў

скальпаванне (ньне] -пні
екальпавёны
скальпаваць зак. і незак.,
-пўю, діўсш, -пўе, -аўюць
скальпель мед., -ля, -лі,
-ляў
скальшчык -ка, -ку, -каў
скамаёндаваць зак., -дую,
“дуеш, -дуе, -дуюць
екаляр фіз., мат., -ра, -ры,
-раў
скалярны

скампапаванасць

[сьць]

-цю
скамнанавёны і скампанбваны
скампапаваць зак,

-пую,

“нўеш, зўе, -нўюць: скампанўй
скампепсавіны і скамненсбвапы

скамиснсаваць зак., скампенсўю, -сўсш, -сўе, -сўюць; скамценпсуі
скамипіляваны

скампіляваць зак., -люю,
-лююць;
-лібс,
-лосш,
скампілюй

скамплектаваныі скамплсктбваны

скамплектавёць зак., -тую,
“туеш, -тўе, “тўюць: скамплектуй
скампрамставаны і скампраметбвапы
скампраметавацца зак., -туюся, -туешся [сься], -ту-

ецца, -тўюцца

скампраметавацьзак., -тўю,
“тўеш, -тўе, -тўюць; скампраметўй
екамянёлаець [сьць] -цю
скамянёлы

скамянённе [ньне] -пні

скамяпёць зак., -ёю, -ёеш,
-6е, -ёюць
скамячыцца зак., скамбчыц-

ца, -чацца

скамячыць зак., скамячу,
скамёчыш, -чыць, -чым,
-чыце, -чаць
сканёние [ньне] -ннпі
скацапаціць
зак.,
-ёчу,
-Аціш, -аёціць, -ацяць

сканапачацы
сканаць зак., -4ю, -аеш, -ае,
-аюць
скапдёл -лу, -ле, -лаў

скандалізавапы кніжн.
скандалізавацца зак, і незак., -зўецца, -зўюцца
скандалізаваць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць

ска-

скандаліст -ста, -сце [сьце],

ляшу, скалясіш, -іць, -ім,
скалесіцё, скалясяць
скамарбства гіст., -ве
екамарбх гіст., разм., -ха,

-стаў
скандалістка -тцы [стц],
-так
скапдаліцца разм., незак.,
[сься],
-лішся
-шося,

скалясіць разм., зак.,

-ху, -хаў

скамарбхаў
скамарбшнічаць разх., лпезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
скамарбшны
скамбінаваны і скамбінбвапы
екамбінаваць

зак.

-пиўю,

-иўсш, -пўе, -нуюць; скамбінўй
скамёчаны

скамёчвацца незак., -аецца,
гаюцца
скамёчваць
пезгак.,
-аю,
гасп, -ае, -аюць
екамбній бат, -ію, -іі [й]

-ліцца, -ляцца
скандаліць незак., -лю, -ліш,

-ліць, -ляць; скандёль
скандальна прысл.
екандальнаець [сьць] -цю
скандальны
скапдзіраванне
[пьдзі]
[пьпе] “шпі
капдзіравапы [пьдзі]
скандзіравацца [пьдзі] не-

зак., -русцца, -руюцца
скандзіраваць
[пьдзі] незак,
скапдзірую,
-ру-

сш, -рус, “руюць
скандзірбвачны [прдзі] іт.

скандзірбўка

[пьдзі]
скандысвы хім,

-ўцы

екандый -ыю, -ыі [ыйі]
Скандыьшавія
Скапдынавіі

[ійі]
скандыпавы -аваў
скандыпаў і
адпаведна

скандынавец.
-ава,
-4ве,

-аваў; -аўца, -ёўцу, -аў-

цаў

скандыпаўка -аўцы, -авак
скандынаўскі
Скандыцаўскі
паўвостраў
Скапдыцаўскага
паўвострава,
Скандышаўскім

паўвостраве

екандэнсаванасць

[сьць]

екапфузіцца зак:
зўзішся [сься],

гўліуся,
-ўзіцца,

-цю
екандэпсаваны ё скандэнсбваны
скандэнсавацца тэх., зак.,
-сўецца, -суюцца
скапдэнсаваць зак., -сўю,
-сўеш, -суе, -еўюць
сканструявапы
сканструяваць зак., -уюю,
-уюеш, -уюбе,
-уююць;
сканструюй
сканфужапа прысл.
сканфужанасць [сьць] -цю,
сканфўжаны

“ўзяцца

сканфузіць
Зак.,
-ўжу,
зўзіш, -ўзіць, -ўзяць
еканцэнтравйёна прысл.
сканцэнтравёнасць
[сьць]
-цю
сканцэцтраванне
[ньне]
-нні
сканцэнтраваныі сканцэнтрбвапы
,
скаццэнтравацца зак., -рўюся, -руешся [сься], -руецца, -рўюцца
,
сканцэнтраваць зак., -рўю,
“руеш,-рўе, -рўюць; сканцэнтрўй
[ньпе]
скапцэнтрбўвание
-ппі
незак.,
сканцэптроўвацца
-гаюся,

-аешся

-аецца, -аюцца
скапдэнтроўваць

[сься],

незак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць
сканчбнне [пьпе] -нні
скапа заал., -пё, мн. скопы,

-п з ліч, 9, 8, 4-- скапы

скапаліт лік., -іту, -іце
скапалітавы
скапаныраз».

екапаныі скбпаны
скапатаваць ав., зак., -тую,

“тўеш, -тўе, тўюць
скапаць разм. зак., -аю,
-аеш, -ас, аюць
скапёць зак., -йю, -асш,
-4е, -Яюць

скапваць разл., пезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
скапёц -пцё, -ццу, -пцоў
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скапсцкі

-бюцца

скарёць кезак., -йю, -беш,

скапіраваны
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гціш, -ыціць, -ЫЦЯЦЬ
зак.,

скарабаціцца

-гдіцца,
,

“цяцца

-ёчу,
скарабаціць, зак,
-аціш, -4ціць, -Ацяць
скарабачаны
заал.,

гіст.

-ёя,

-ві [ейі], -ёяў
скараварка -рцы, -рак
[ньне] с-г.,
скараджнне
-нці

скарадзіцца незак.,

скарб-

-дзяцца,

часцей

скардзіцца
скарадзіць незак.
джу, скарбдзіш,

скара-дзіць,

дзіцца,

гдзім, -дзіце, -дзяць, час-

цей скарбдзіць

скарадзьба аба., с. -бв
скарадит мін., -ыту, зяце
-тцы
заал.,
скаралётка

[цц], -так
скарапісец -ісца, -ісцу, -ісдаў
скарапіены
скараплбднасць [сьць] -цю
скаранабдпы бат.
скараснік сьні] разя., -ка,
“ку, -кбў, часцей скбраенік
скараеніца [сьні], -ды, -ц,
часцей скбрасніца
скарасны часцей скбрасны
скараспёлаець
[сьць]-цю

скараспёлка [сьпе]
-лцы, -лак
скараспёлы [сьпе]
скарастрэльнаець
ваен., -цю
скарастрэльны

[сьпе]

разм.,

скарахбд “да, -дзе,

скарахбдпы

скарач. абл., -ч4, -чы, -чоў

скарачальнаець [сьце] мат.,
фізіял., -цю

скарачальны
скарачацца незак, -ёецца,
-дюцца
скарачаць незак., -бю, -аеш,
-4е, -бюць
-іші,
[цьце]
скарачэние
-пняў,
скарб -бу, -бе, -баў
скарбашукальнік -ка, -ку,
-каў

скарбнік уст., -ка, -ку -каў
скарбніца уст., -цы, -Д

скарбніцкі уст.

скарббвы уст.
скарббначны
скарббика -нцы, -нак
скарбўт мед., -ўта, -ўце
скарбўтны
скарга -рзе, -рг і -ргаў
скаргавы
скардзіцца незак., -джуся,
гдзішся [сься], -дзіцца,
“дзяцца

скёржнік-ка, -ку, -каў
скаржніца -цы,-ц
скаржэлы абл.
скаржэць абл.

[сьць]

-даў

ск арацёчпа прысл.

скарацёчнасць [сьць] скарацёчны
скараціцца зак., скарбціцца, -цяцца
скарачу,

скароціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць
скарацца разхм., незак., -аю-

зак.,

-5е,

-Эюць
скарміць зак., скармлі,
скбрміш, -міць, -мім, -міце, -мяць
скарн геал., -ну, -но
скарбджанне ньне] с-г.,
-нні
скарбджаны
-дзіцскарбдзіцца незак.,
ца, -дзяцца і скарадзіцца
незак., -джу,
скарбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць ў скарадзіць

скарбміна разм., -не і скарбмніна
скарбміцца разм., незак.,
-млюся, -мішся [сься],
разм,

скарбміць

скарацёльны с.-г.

зак.,

-4с, “аюць

-міцца, -мяцца

скарасцямёр [сьця]
-ра,
зры, -раў
скаратаць зак., -ю, -аеш,
-4е, “аюць

скараціць

МАЛАЙ.

ся, -вешся [сься], -йецца,

скайсцкі
скапнёцтва -ве

скарабёй

скасіць

незак.,

гмлю, -міш, -міць, -мяць

скарбмнае разм., наз.
скарбмнік разх., -ка, -ку,
гкаў
скарбмпіша разхм., -не, часцей скарбміца
скарбмпіца разхм., -цы, -ц
скарбмны разл.
скарбпы часцей скбраны
скарбчана прысл.
скарбчанасць [сьць] -цю
скарбчаны
скарбчвацца хезак., -аецца,

-аюцца
скарпёль

спец.,

-дяў
Скарпіён астр.,
Скарпіёпе

-ля,

-лі,

Скарпіёна,

скарпіён -па, -пе, -паў

скарпіёнавы
скартавёны

Зак,
рагм.,
скартаваць
скартую, -ўсш, -ўе, -“ўюць
скарчанёласць [сьць] -цю

скарчанёлы
скарчанёць зак. -бю, -беш,
-бе, -бюць

скарыцачка -чцы [цц], -чак

скарынка -нцы, -пак
скарянкавы
скарыстанне [пьне] -ші
скарыстаны
скарыстацца гак, -бецца,
-дюцца

скарыстаць зак., -аю, -ёеш,

-де, -бюць

скаристбўванне [ньне] -ппі

скарыетбўвацца
-аецца, -аюцца

незак.,

скарыстоўваць незак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
скарыфікаваныс.-г, мед.
скарыфікавацца незах., -Еў-

ецца, -куюцца

скарыфікаваць зак. і незак,

“кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць
скарыфікатар-ра, -ры, граў
скарыфікацыйны
скарыфікацыя гыі [ыйі]

скарыцца рагм., зак. ска[сься],
руся, скбрышся
“рыцца, -рымся, -рыцеся,
“рацца, часцей пакарыцца
скариць зак., скарў, скбрыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць, часцей пакарыць
скарэжаныразм.

скарэжыць разм., зак., -ку,

-кыш, -жыць, -жаць

скарзіі прысл.

скарэйшы
скарэкціраваць зак.,

“руеш, -руе, -руюць

“рую,

скарэласць [сьць] -цю
скарэлы

скарэць зак., -5е, -Зюць
скасабочаныразл.
скасаббчыцца разх.,

зак.,

[сься],
-чышея
-чуся,
-чыцца, -чацца; скасабдчся
скасаббчыць разл., зак. ў “Чу,
-чыш, -чыць, -чаць; скасабоч
скасаванне [цьпе] -ші
скасаваны і скасбваны
скасавацца зак., скасўецца,
-ўюцца; абл., скасуюся,
-ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

скасаваць зак.,
“ўеш, -ўе, “ўюць
скасавуўраныразх.

скасавурыцца разх.,

скасўю,
зак.,

[сься],
-руся, -рышся
“рыцца, -рацца
скасавўрыць рагх., зак. з “ВУ,
“рыш, -рыць, -раць
скасіцца зак., скосіцца, -сяцца
скасіць зак., скашу, скбсіш,

екіснуць
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скасбвапы часцей скасаваны

сквараны

скварка -рцы, -рак

скасоўвацца незак, “аецца,

скварыцца незак., -рыцца,
“рацца; разм., “руся, -рыш-

гаюцца

скасбўваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
скат спец., 8ас., -ата, -аце,
-атаў

ся

скатаваць

-ўсш, “ўе, -ўюць

скварыць гезак., -ру, рыш,

скатую,

скаталбжпік -ка, -ку, -каў
скаталбяіцтва -вС
скатапультавацца Зак., -ту-

юся, -тўешея [сься], -туецца, -туемся, -туецеся,
-туюцца
скатка ваен, -тцы [цц],
-так
скатныспец.
скатбвацы часцей скатаваны
скатбл гіх, -лу, -

скатбма лед., -ме, -м
скаўзиўцца аб.., зак., -пуся,
-нёшся (зьнесься], -нёц-

ца, -нёмся, -няцёся, -нуўцца

скаўт -ўта, -ўце, -ўтаў
скаўтизм -му, -ме
скаўцкі
скафандр -ра, -ры, -раў

скацінка разм., -пцы, -нак
скаціцца зак., скачуся, скб-

цішоя, [сься], -ціцца, -цім. “ціцеся, -цядца
скаціць зак., скачу, скбціш,
-ціць, -цім, гціце, -цяць
скачаны

скачёцца зак., -бецца, -йюцца
скачаць зак., -бю, -беш, -йе,
“ёюць
скачванпе ([цьне] -ппі
екачвацца незак., -аецца,
-аюцца.
скачваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
скачка “чцы [цц], -чак

скачкападёбпа прыса.
[сьць]
скачкападббпаець
-цю
скачкападббны
скачкі спарт., -чак
екачкбвы спарт.
скачбк -чка, “чку, -чкбў
скачыха абл., -исе, -ых
скашоўка -бўцы, -бвак
скаштагваць зак., скаштўю,
-ўеш, -ўе, -ўюць, часцей
паенытаць
севайр (тытул) -ра, -рУ,
скваліга абл., агульн.,

“рыць, -раць; сквар
сквасіцца зак., -сіцца, -сяцца

сквасіць зак., -ашу, -асіш,
-дсіць, -ёсяць; сквась
скваснёлы [сьце] абл,
скваснёць [сьпе] абл., зак.,
-бе, -бюць
скватэр гіст., “ра, -ру, -раў
сквашаны
сквашванне [ньне] -нні

сквашвацца незак., -аецца,
-аюцца

сквашваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
сквер -ра, -ры, -раў
сквёрык -ка, -ку, -каў
разх.,
сквірчэнне [цьне]
-пні
сквірчэць

разм.

незак.

“ЧЫЦЬ, -чаць
сквітаны

сквітацца зак., -ёюся, -аешся [сься], -ёецца, -ёюцца

скаціна разм., -не

граў

[сься], -рыцца, -рац-

ца

скатавапы ў скатбваны

зак.,

сківічны акат.
скід геал., -ду, “дзе, -даў

сквапны і скваплівы
скваранпе [пьце] -ші

-гіць, сім, -сіце, -сяць

м.

ДМ ту,Т гигам, ж. ДА

“азе, Т чагай і -ягаю; мн.
Р г ігаў
сквйпна і сквапліва прыс.

сквапнасць і сквёплівасць
[сьць] для абодвух -цю

сквітаць незак., -бю, -ёеш,
-4е, -4юць
сквітвацца незак., -аюся,
-аецца,
-аешся [сься],
-аюцца

сквітваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
незак,
сквярціея разм,
“рэцца, -ромся, скверацёся, сквярўцца
скёміць зак.,
-міць, -Мяць

-міш,

-млю,

скёнер -ра, -ры, -раў

скепіраванне [ньне] -нні
скёпсіе -су, -се

разм.
скбпеціцца [сьці]
зак., скёпшчуся, скбпсцішся

-ціцца,

“цяцца

скёпсціць [сьці] разм. зак.,
скбпшчу, скбпсціп [сьці],

-ціць, -цяць

скідальскі

скідальшчык -ка, -ку, -каў
скідйльшчыца -цы, -Ц
скідёпне і скідванце [цьце]
для абодвух -цці

скіданы
скідацца і скідвацца незак.,
адпаведна -аюся, -йсшся

[сься],

,

скёптык -ка, -ку, -каў
скептыцызм -му, -ме

скептычна прысл.

скептачцасць [сьць] -цю

скептычны
скёрца хуз., н., нескл,
скетч [чч] йіт., -ча, -чы,
-чаў
скбтыйг-рынг спарт, скётыпг-ринга, скбтыш-рыпгу, скбтынг-рынгаў
скіба -бе, скібачка -чцы [цц], -чак
скібіпа -пе, -п
скібка [ак] -бцы [пц], -бак
сківіца апат., -ды, -ц

-аюцца;

-4ецца,

-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
скідаць зак., -аю, -аеш, -ае,

гаюць

екідаць і скідваць незак.,
адпаведна -ію, -деш, -ае,

юць;
-аюць

-ае,

-аеш,

-аю,

скідка [тк] -дцы [цп], -дак
екідны спец.
скіксаваны

скіксавёць зак., геўю, -суеш, -сўе, -гўюць
скінія уст., рэл. -і [ійі],
й
скінуты
скінуцца зак., -нуся, -пеш-

ся [сься], -пецца, -нуцца; скінься
скінуць зак., -ну, -неш, -це,
-нуць; скінь

екіп тэт., -па, -пе, -паў
скіпавы

скіпацца тэх., незак., -4ецца, -аюцца.

скіпёць незак., -ёю, -аеш,
-4е, -бюць
скіпетр гра, -ры, -раў

скіпёцца спец, зак., -піцца,
-пяцца

зак., -піць,

скіпбць разм,

скенатрама -мс, -м

[сьцісься],

скідавы
Скідаль г., Скідаля, Скідалі
скідальнік тэг., -ка, -ку, -каў
екідАльны

-пяць
скіпяціць абл., зак., скіпячў, скіпяціш, -ціць, -цім,
скіпеціцё, скіпяцЯць
скіраванасць [сьць] -цю

скіраваныі скірбвапы:
скіравёцца зак, скірўюся, -ўешся [сься], -ўецца,
зўюцца; скірўйся

скірўю,
скіраваць зак,
-ўсш, ўе, -ўюць; скіруй
скірбўвацца пезак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
скіроўваць
гаеш, -ае, -аюць
скісанве [пьпе] спі
кезак., -аецца,
скісйцца
гаюцца
скісёць незак., -4е, -аюць;

разм.,

-аюць
скіслы

скіснуцца

-ёю,

-йеш,

зак,

[сьпе], -гуцца

екіснуць зак.,

-йе,

-псцца

-пе [сьпе],
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скіт

разм.

пуць;

-пу, -неш

ўсьпе], -пе, -пуць
скіт скіта, скіце, скітаў
скітцік -ка, -ку, -каў
скітніца -ды, -ц
скітціцкі

-фа,
)
а
к
д
о
л
;
к
е
в
а
л
а
ч
(
скіф
гфе, фаў
скіфскі гіст.
скіфы гіст, -фаў

екіцкі

,
ш
е
у
р
,
ю
у
р
“
,
.
к
а
з
е
н
і
.
к
а
З

“руе, руюць
склавбпыгіст., -наў
-дзе,

“да,

(памяшканне)

склады, -дбў;

мн.

(структура, гарактар) -ду,

-дзе
складавапне [пьпе] -пні
екладаваны
складавацца

ца, -дўюцца

незак., -дўец-

зак. і пезак.,

складавйць

-аўю, -дўеш, -дЎе, -аўюць

склёдавы ў складскі

складанасузалёжны грам.
складёнасць [сьць] -цю
складанне [ньне] -нпі

і

складванне

складанчык разм., -ка, -ку,
-каў
складаны

складападзёл лінге., -лу, -ле
складаўтваральнылінге.
складацца і складвацца не-аюся,
-зецца,

-аешся

[сься], гаецца, -аюцца
екладацьі складваць незак»,

адпаведна -бю, -аеш, -ае,
-аю, -аеш, -ае,
-аюць;
-аюць
складачны
складаючая мат., тэх., наз.
складванне [пьне] -пиі, часцей складанне
складзены

[ньне]

спец., -нпі

складзіраваны
екладзіравацца кезак.,

“рУ-

ецца, -руюцца
екладзіраваць зак. і пезак.,
“рую, -руеш, -руе, “руюць
складзіеты абл.

склёдка

[тк]

-дцы

“Яе, -Яюць
скласці [сьці] зак., складу,
-дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё,
склёла, -лі;

-дўцца; склаўся, склалася, -ліся

складанаскарбчаны гра».

складзіраванне

гЯецца, -яюцца
скланяць незак. яю, -яеш,

“дзёцца, “дзёмся, -дзяцёся,

складанаквётныя бат., паз.

-аюся,

склёпшчык -ка, -ку, -каў
склёўванне [пьпе] -нні

складзі
скласціся ісьці] зак., скла[сься],
дуся, -дзёшся

складана прысл.
складаназалёжны грам.
складаназаўчаны грам.
складанаквётны бат.

-аюцца;

складбвы лінгв.
складскі [цк] часцей еклёдавы
складчына [чч] складчыйны чч,
грам.,
[ньпе]
склапённе
-пні, -пняў
склайяльнаець [сьць] -цю
скланяЯльцы
скланяцца грам., пезак.,

-дўць; склаў,

складаемае мат., наз.
складальнік -ка, -ку, -каў
складальніца -цы, -ц

адпаведна
зак.
[сься],
-4ешся

ь]
ьц
[с
к]
[т
ь
ц
е
а
т
ё
в
а
к
д
а
л
ск
гвал., -цю
складкаваты [тк]
складкавы [тк] геач.
[тк]
складкаўтварэнне
[иьпе] -ниі
склёдна прысл.
складнасць [сьць] -цю
складны
складні

склёп разм., -пу, -пе
,
у
к
п
,
а
к
п
,
.
ц
е
п
с
к
а
п
ё
л
к
е
-пкаў

складия абл., -ні

жые.,

спеў,

скіцыраваць

склад

скаясці.

[цц],

-дак
екладкаватакрилыя
[тк]
заал.: складкаватакрылыя
восы

склёены
скабіцца [ейі] захк., -ёіцца,
“бяцца

склёіць [ейі] зак., -6ю, -віш,
-віць, -бёяць
склёйванне [ньне] -ппі
склёйвацца

незак., -аецца,

гаюцца
склёйваць гезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

еклёйка -йцы

склеп -па, -пе, мн. скляпы,
-пбў

склёпавы
склёра анат., -ры, -р
еклерадзрма хед., -ме

склерадэрмія -і [ійі]
склеральны анат.
склерамстрычны фіз.

склерамстріия -мі [ыйі]
скюлераскбп тэг, -па, -пе,
-паў
склератамія мед., -іі [ійі]

склератышія бат., -іі [ійі]
склератичка разм, -чцы
[цц], -чак
склератичиы мед.
склербз мед., -зу, -зе
склербзны
склербма мед., -ме
склербметр тэг., -ра, -ры,
“раў
склербп тэг., -пу, склербтык разм., -ка, -ку,
-каў,
склерыт лмед., -ыту, -яце
склець абл., незак., -бю,
-ёсш, -бе, “бюць,
еклёваны і еклявацы

склёпаны тэх. і екляпаны
склаёлачны тэх.

склёпвалие [ньне] -пні

скаёпвацца незак., -асцца,
-аюцца
склёпваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
склёпка -пцы
склёўвацца кегак., -аецца,
-аюцца
-ае),
незак.,
склёўваць
-аюць
скліканне [ньне] -нпі
скліканы
склікацца незак., -ёецца,
-бюцца
склікаць зак., склічу, -чаш,
-та, -чуць; скліч
склікаць незак., -аю, -аеш,

-4е, -аюць

склбка -бцы, -бк

склой грам., -ну, -пе, -паў
склбнавы
разхм.,
скабчнасць [сьць]
-цю
скабчнік разл., -ка, -ку,
-каў
склбчпіца раз.х., -ЦЫ, -ц
еклбчніцкі разм.
склочніцтва разм., -ве
склбчпічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
склбчны разм.
скличаныаб.
склычвацца

абл.,

пнезак.,

гаецца, -аюцца
скличваць абл., кезак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
еклычыцца абл., зак., “ЧыцЦ-

ца, “чацца

склычыць абл., зак., -ЧУ»
“чыш, -чыць, -чаць
склюд цясл., -да, -дзе, -даў

цясл.,

скліодавённе [пьне]
-нні

склюдавёны цясл.
склюдавацца уясл., незак.,

-аўецца, -дўюцца

склюдаваць

цясл.,

незак.,

“аў, -дуеш, -дўе, -дўюць

склявапы іё склёваны

скляваць зак., склюе, -ююць
склянка мар., -пцы, -нак
екляпёпы тэх. і секлёпаны
скдяпёцца тэгх., зак., склёплецца, -пюцца і -йецца,
гаюцца
скляпаць 7э7., зак., скляп-

лю, склёплеш, -ле, -лёем,
-леце, -люць ёі -йю, -аеш,
-де, аюць

скляпёністы

-ппі,
[цьне]
скляпёше
зіпяў
екляпдк -пка, -пеў, -пиоў
скляеці [сьці] зак., склянў,

скромнік
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скмеціць

І

гнёш, -пб, -пём, скленяцё,
скляў, скляла,
;
ць
нў
скля
а
-дб, -лі; кляш
скмёціць абл., зак., -ёчу,
-ёцяць;
-бціць,
-сціш,

скмець
скара разм., агульн. хм.
ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ
-ры, Т -рай і -раю, жн. Р
“р

скнёрліваець, скнарпасць і
[сьць]
скцарыстаець
разм., дая ўсіс -цю
скнарлівы, скнарныі екнарысты разм.

скиарніцтва разм., -ве
скнарнічаць разх., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

скббка [пк] -бцы [пц], -бак
скбблевы цясл.

скббля цясл., -лі, -ляў
себванасць [сьць] -цю, часцей скаванасць
скбваны часцей скаваны
скбвачны
скбгат абл., -ату, -аце
скбгліць абл., незак., -лю,
-ліш, -ліць, “ляць

скок -ку, -каў
скок разж.,

скбкам разм., прысл.
скбкі -каў
скбкиуцьзак., -ну, -неш,-не,

ь х., -лу, -ле, -лаў;
ўцтэг
“я
скол

скблак -лка, -лку, -лкаў
себлаты і скбланы
скблвальшчык спец., -ка,

-ку, -каў

скблвальшчыца -цы, -ц
скблвашие [ньне] -нпі
незак.,

-аецца,

-аюцца
скблваць незак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
скблка -лцы
скбмканы
скбмкаць зак.,
7

-аю, -асш,

-ае, -аюць

скон -пу, -пе

'“кбнта бухг., н., нескл.
екбпчана прыс.

скбнчаны

екбнчыцца

зак.,

чыцца,

-чацца

«кбпчыць зак., -чу, -чыш,

-чыць, -чаць

скбпацы часуей скапаны

скбпваппе [шыне] зі
скбпвацца незак, -аецца,
-аюцца

скбпваць пезак., -аю, -аеш,

гае, “аюць
Скоп'е г., Скоп'і [пйі]
скоп'еўскі
скопка -пцы, -пак
скоравысыхаючы

спец.

скорагаворка -рцы, -рак
скорам -му, -ме

-гкаў і скарасцік

скбраспіца [сьпі] -цы, -ц і
скараесніца

субрасцы і скараени
скбрасць (сьць] -цю, хт.
скбрасці, скарасцёй
скорасшывальпік [шш] -ка,
гну, -каў і сшывальпік
[сьць]
скораўздымнаець

спец., -цю

скбрмлены
скбрмліванне (пьпе] -нні
скбрмлівацца пезак., -аецца, аюцца

-аю,

незак.,

скбрмліваць

гаеш, -ае, -аюць
скбры
скбса прысл.

скбсак спец., -ска, -ску,
-скаў
екбсы
скоў тэх., скбву, -ве, -ваў

скбўвапне [пьце] -нпі
незак.,

скбўвацца

-аецца,

-аюцца

скбўваць незак., -аю, -аеш,

гае, -аюць
скбўзаны

скбўзацца разм., зак., -аец-

ца, аюцца
скбўзаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
скбўзвацца разм. незак.,
гаюся, -аешся сься], -аецца, -аюцца
незак,
разм.,
скбўзваць
гаю, -асш, -ае, -аюць
скбўка тэх., -ўцы
скбўшчык спец. -ка, -ку,
-каў
скбцісты

скбчалы

:

скбчвацца
-гасшся

-аюся,
-зецца,

скбчванне [цьпе] -ші
пезак.,
[сься],

-аюцца
скбчваць кезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
скбчка (блыха) абл., -чцы

[цц], -чак

скбчкі бат., -чак
скбчыць зак., -чу,
“чыць, -чаць
скбшапы

скбшвацца

пезак.,

скрабалка разм., -лцы, -лак
скрабалкавы разм.

разм.,

[цьце]

скрабание
пні

скрабаць разх., незак., -аю,
гасш, -ас, гаюць і скрэбаць

скрабёшие [ньне] -ші
скрабіша абл., -не, -и
скрабкбвы [пк]
скрабаб раз.., -лё; м. скрэблы, -лаў, часцей скрббла
скрабиік -:4, -ку, -гоў
скрабніца -цы, -ц

скраббк
-бкбў

[пк], -бкў,

-бка

скрабяйуць зак., -яу, -нёш,

скрабеняцё,

-цём,
-пё,
скрабяпуць

скрадвацца лпезак.,

-аецца,

-аюцца

скрадваць незак., -ае, -аюць

скрадзены
скразні

скразийк [зьня] -кў, -хоў
скрамнёй прысл.

скрамнёйшы
скранальнасць [сьць] -цю
скранённе [пьпе] -ині
скрапйцца незак., -4юся,
[сься], -аецца,
ешся
-дюцца
скраиёць незак., -йю, -аеш,
-4е, аюць
скранўты
скрануццазак., -пўся, -нёшся сься], -нёцца, -нёмся,
-пяцёся, -нўцца
скранўць зак. -пў, -нёш,
-нё, -іём, -няцё, -аўць

скрап тэг., -па, -пе
зак., крэпіць;
скрапіць
скрапіла

скраплёнпе [пьпе] -цпі

скрапляльны

скрапляцца незак., гЯецца
;
е
я
,
к.
за
не
ь
яц
пл
ра
ск

скрапляла
скрапны
скрасці [сьці]

разм., зак.,

уць
скраду, -дзеш, -дзе, -дза
к,
скрасціся [сьці] разх.,

скрадуся, -дзешся [сься],

-дзецца, -дуцца-зу,

-зе
скрафулёз мед.,
скрббаць разх., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
скрббка [пк] -бды [пц]

скрбгат -ату, -аце, часцей
екрыгат
скрбены
скрозь прысл., прыназ.
,
19
-б
,
к
а
з
],
йі
[о
ь
ц
і
б
р
ск

гбіш [ойі], -біць, -бяць

-чЧыш,

скрёйвацца

лнезак., -аецца,

гаюцца

скрбйваць пнезак., -аю, -асш,

скбшвапне (пьпе] “ші

скбра прысл.

скорагалариы

скорапрахбдчы [чч]
-ка,
скорапрахбдчык [чч]
-ку, -каў
скорапсавёальны
скбраспік [сьпі] -ка, -ку,

скос -су, -се, -саў

выкл.

скблвацца

скорамаразілка разх., -лцы,
-лак
скорамаразільны спец.
скорамінўчы кніжк.
скбраны і скарбиы
субрапька прысл,
скбрапіе -су, -се

-асццЦа,

-аюцца
скбшваць пезак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць

-ае, -аюць
скромна прысл.
скрбмнасць [сьць] -цю
скрбмиік разм., -ка,
-каў

“КУ,

сёрэпа
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скромпіца

скрбмпіца разм., -ЦЫ, -Ц.
скрбмнічацне (пьпе] -іші

-аю,

скрбмпічаць незак.,
гаеш, -ае, -аюць

скромны
.
скрбисвы
скронь -пшо [пьшо], -пей і
,
-пяў
скрубер -ра, -ры, -раў

,

скругасны

скруглёць разм., зак., -ёЮ,
-беш, -бе, -ёюць

зак.

разм.,

скругліцца

і
-ляцца
скругліцца
,
скругліцца, -ляцца
скруглю,
скругліць зак,
скрўгліш, -ліць, -лім, -лі-

це, -ляць і скругліш,
-ліць, -лім, -ліцё, -ляць
скруглйцца разм. незак.
-Ягцца, -Яюцца

скругляць незак., -Яю, -яеш,
-Яе, -Яюць

скрукавёны спец.
скрукаваць зак., -кўю, -кўеш, -куе, -кўюць

скрукбўвацца кезак., -аецда, “аюцца

скрукбўваць

-аю,

незах.,

“аеш, -ае, -аюць
скрўпул фарм., уст., -ла, -ле,
-лаў
скрупулёзна прысл.

скрупулёзнаець [сьць] -цю
скрупулёзны

скрут: кідацца на скрут галавы
скрўтак -тка, -тку, -ткаў

скрўтка разм., тцы [цп]
скруха -ўсе

скруціцца

скручуся,

зак.

скруцішся [сься], -ціцца,

“цімся, -ціцеся, -цяцца

скруціць зак., скручу, скрўціш, -ціць, -цім, -ціце,
-дяць

скрўчаны

скручванне [ньне] -нні
скрўчвацца незак., -аюся,

-аешся
“аюцца

[сься],

-аецца,

скручваць кезак., -аю, -аепш,

-ае, аюць
скрушлівы разм.

скрыва разм., прысл.

скрывавіцца зак., -аўлюся,
-Двішася

[сься],

-ёвіцца,

-ёвяцца
скрывёвіць
зак.,
-аўлю,
-двіш, -авіць, -авяць
скрывадўцшічаць
разм.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
екрывённе [пьпе] -ппі

скрываўлены
скрываўлівацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,

“аюцца

скрываўліваць

незак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
сурывацца незак.,
“аешся

-бюцца

[сься],

-бюся,
-ёецца,

скрываць незак., -4ю, -ёеш,

-4е, -4юць
скрывіцца заза к.,

ся,

скрыўлю-

[сься],
-віцеся,

скрывішся
-вімся,

гвіцца,

-вяцца
скрывіць

зак.

скрыўлі,

скрывіш, -віць, -вім, -ві-

це, -вяць
скрыганце

[ньне]

разм.

чші

скрыганўць раза., зак., -пў,

-нбш, -пё, -пём, -няцё,
-яўць
скрйгат -ату, -аце і екрб-

тат
скрыгатанне [ньне] -нні
скрыгаць
і
скрыгатаць
разм.,

незак.,

адпаведна

скрыгачуў, скрыгбчаш, -ча,
гчам, -чаце, -чуць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць

зак,
скрыгатиўць разм.,
-аў, -нёш, -нё, -цём, -ня-

цё, -нуўць

скрыгітанце

[ньне]

“ані
скрыгітаіць

абл.,

аба,
незак.,

скрыгічу, скрыгічаш, -ча,
-зам, -чаце, -чуць
[сьць]
скрыжавальнаець
біял., цю

скрыжавёна прысл.
скрыжавёнце [ньне] (дзеянне) -нпі; (перакрыжаванне дарог) -нні, -нняў
скрыжаваны і скрыжбваны
скрыжавацца зак., куецца,
-жўюцца
скрыжаваць зак., скрыжую,
суеш, -уе, зуюць
скрыжаль

кніжн,

-дллю

[льлю], -лей і -ляў
скрыжбўванне [зьне] -нні
скрыжбўвацца кезак., -аецца, аюцца
скрыжбўваць хезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
скрылік і скрылёк адпаведна -ка, -ку,-каў; -лька,
-льку, -лькоў
скрыль -ля, -лі, -лёў
скрыляны разм.
скрыляцьразх., незак., -Яю 7
“яеш, -яЯе, -Яюць
скрыпачка -чды [ци], -чак
скрыпачны
скрындбла уст., -ле, -д
скрыневы
скрынка “нцы, -нак
скрынкавы
екріня -ні, -ць
скрып -лу, -пе
скрыпанне [пьпе] -ппі
скрыипаць незак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
екрыпач -ча, -чу, -чоў

скрыпачка -чцы [цп], -чак
скрыпачка -чцы [цц], -чак

скрыпёшпе [пьпе] -пні

скрыпець бат., -ию, -ні
скрыпёць

незак.,

-длід,

-піш, піць,

-пяць

-пім, -піцё,

скрыпіца -цы, -ц

скрыпічны

скрышка -пды, -пак

скрыпнёвыя бат., наз.

скрыпнёвы
скрипнуць зак., -ну, -неш,
-пе, -нуць

скрыпуп заал., -на, -пё, -ноў

скрыпўчы разх.

скрыта прысл.
скратаець [сьць] -цю
скрытна прысл.

скритнасць [сьць] -цю
скрітпічанне [ньце] разх.,
-нні
скрытцічаць разу., незахк.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
скрытны
скрыты

часцей паскриўджаны
крыўдяаны
-джу,
зак.,
скрыўдзіць
“дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей пакрыўдзіць
скрыўлена прысл.

скриўленасць [сьць] -цю
-нні,
скрыўлённе [ньце]
-пняў
скріяўлены
скрыўляцца незак., -Яюся,
[сься],

“яешся
-яюцца

-яецца,

скрыўляць незак, -яю, -Яеш,
-яе, яюць

скрыць зак., -ыЮ, -ыЫеш, -не,
-Ыюць
скрычацца разх., зак., -чу-

ся, чышся [сься], -чыцца, -чимся, -чыцёся, -чацца
скрышальнасць [сьць] -дю
скрышальны

скрышаны

скрышыцца зак., скрышыц-

,

ца, -шацца

Скрышу,
скрыпяць зак,
скрышыш, -шыць, -шым,

-шыце, -шаць

екрэбаць разх., незак., -аю,
-аеш, -ае, -зюць,

часцей

скрабаць
скрэбены

.
,
скрЭбсць заал., -ня, -ні, “няў

скрэбка

[пк]

-бды

[пц],

.
-бак
скрэбла разм., -ле, -лаў ё
2.
скраблё

скрэбці [ша] незак., скраду,

-бёш, -66, -бём, -бяцё,
-бўць; скроб, скрэбла, -лі;

скрабі
скрэбціся [пд] незак., скрабуся, -бёшся [сься], -бёцца, -бёмся, -бяцёся, -дуц-

ца; скрдбся

[по], скрэб-

лася, -ліся

скрэмзаны раз.

скрэмзаць разу., зак., -аю,

“аеш, -ае, -аюць
екрэпа тэх., -пе, -п
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серэпер

скутэрыстка

анна

ў
а
р
“
,
ы
р
,
а
р
,
.
г
э
т
р
е
скрэп

скрэперны
ста,
скрэперист
[сьце], -стаў
скрэперыстка -тцы
-так

-сце
[стц],

серэплены (пра страўнік)

скрэпнуць разм., зак. -ну,
-нсш, -не, “нуць
скрбелены [сьле] разм.
скрэслівацца [сьлі] разх.,
незак., -аецца, -аюцца
скрэеліваць [сьлі] разл, незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
скрэеліць [сьлі] разм., гак.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляць

скубанне [ньне] -нпі
скубапўць зак, -иў, -нёш,
-нё, -іём, -няцё, -нўць і
ску“биўць, скубянўць
скўбены
скубаць разл., незак., -ёю,
-деш, -йе, -фюць
скубённе [ньпе] “нні
скубниўць зак. -нў, -пёш,
-нё, -нём, няцё, -нўць,
часцей екубануць
скўбці [пп] незак., скубу,
-бёш, -06, -бём, -бяцё,
-бўць; скуб, скубла, -лі;
скубі
сеўбціся [пц] незак, -бёцца, сбуцца; скубся [пс],
скублася, -ліся
скубянўць зак., “яў, -яёіш,
-нё, -нём, няцё, -нўць,
часцей скубанўць

скугбленне [ньне] -нпі
скугбліць незак., -лю, -ліш,
“піць, -ляЯць

скудзёль уст., -лаю [льлю]
екудлёціцца і скудлачыцца разм., зак., адпаведна

-ёчуся,

-ёцішся

[сься],

-ёціцца, -ацяцца; дёчуся,

-ёчышся [сься], -ёчыцца,
-ёчацца

скудлйціць і скудлачыць
зак. адпаведна
разм,
-ёчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць;

-ёчу, -дчыш, -ёчыць, -ёчаць
скудлачаны разл.
скукаваёць разх., зак., скукўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
скўла анат., мар., -ле, -л

скулаваты
скулавы

скулёстасць [сьць] -цю
скуласты
сёўлены разм.
скуліцца разм», зак., -люся,
скулішся [сься], -ліцца,
глімся, -ліцеся, -ляцца

спуліць разм., вак., -лю,
скуліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
спулле [льле] разм., -плі
скуль разм., прысл.
сеўльвацца разлм.,
-аешся
-аюся,
гаецца, -аюцца

незак.,
[сься],

скўльвацЦь

разм.,

незак.,

“аю, -аеш, -ае, -аюць
скульптар -ра, -ру, -раў
скуўльптарка разм., -рцы,

-рак

скульптарскі
скульптўра -ры, -р

скўцшчыца -пе
скўпшчыца -цы, -ц

екупи

скупянда разм., агульн, м.
і ж. ДМ -дзё [ньдзе], Т

“дой і -дбю, мн. скупёцды, -даў і скупёнда

скульптурна прысл.
скульптўрпасць [сьць] -цю

скульптўрны
скулянка раз, -нцы, -пак
суўмбрысвы

скўмбрысвыя заал., наз.
скумбрыя заал., -ыі [ыйі],
“ый
скумёкаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, аюць
скўмпія бат, -іі [ійі]
скуне заал., -са, -се, -саў
скунсавы
скупа прысл.
скупавата прысл.

скура “ры
скурадзёр разм., -ра, -ру,
-раў,
скураёд заал., -да, -дзе, -даў

скурапўп разм.,
“паў

-да,

-пе,

скуралуппя разл., “ні, -пяў
скуралўцства -ве

скураміт -іту, іце
скурамітныі скурамітавы,
скурапікзаагл.,

-ку, -каў

скуранік разм., а
“кбў
скуранка -пцы, “нак
скураны

зіў,

скупаватасць [сьць] -цю
скупавёты

скураны

скупапуцца разм., зак., -нуся, -нёшся [сься], -нбцца,
-нёмся, -няцёся, -нўцца

-атбў
скурванне [ньне] -нні
-аецца,
скўрвацца незак.,

скупаны разм.

скупасць [сьць] -цю
скупацца разм, зак., -ёюся,
[сься], -ёецца,
“ешся
“ёюцца
скупаць разм., зак, -аю,
-деш, -ае, -юць
скупачны
скупёнда разм., агульн., м.
Д -ду, Т

[ньдзе],

-дам,

ж.

М

ДМ

-дзе

-дзе

[ньдзе], 7 -дай і -даю,
мн. Р -даў, часцей еку-

пянда
скупёць разм., незак., -бю,
-беш, -ёе, -ёюць
скупёча разм., агульн., м.
ДМ -чу, Т -чам, ж. ДМ
чы, Т -чай і -чаю, мн. Р
ч
скўпіцца (сабрацца ў гурт)
разм., згак., -піцца, -пімся,
-піцеся, пяцца

скупіцца (быць скупым)
незак, -плюся, -пішся
[сься], “піцца, -пімся, -піцёся, -няцца;

(ад

ску-

піць) зак., скупіцца, -пяцца
скўпіць (сабраць у гурт)
разм., зак, скўплю, -піш,
-піць, -пяць
скупіць зак., -плю, скупіш,
“піць, -пім, -піде, -пяць
скўпка -пцы
скўплены

скўплівацца і ескупайцца
незак., адпаведна, -аецца,
гаюцца; -яецца, -Яюцца
скўпзіваць і скупляць незак., адпаведна -аю, -асш,

гае, -аюць; -Яю, -Ясш,-Яе,
-яюць
скупа

скупшчык -ка, -ку, -каў

скурат разм,

-атў,

-ацё,

-аюцца

скўрваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
скўрка -рпы, -рак
скурна-венерычны мед.
скурнік -ка, -ку, -каў
скўрны

скурч разм., -ту, -чы
сеўрчаны

скўрчванне [ньпе] -нні

скўрчвацца незак.,
-аешся

[сься],

-аюся,

-аецца,

“аюцца
екўрчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

-чуся,
зак.,
скўрчыцца
“чышся [сься], -чыцца,
-чацца
сёўрчыць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
скурыстакрылыя заал., наз.

скурицца зак.,

ца
“рац
скурыць

зак.,

скўрыцца,

0.
скуру, сСЕў-

рыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць
скусаны
скусаць зак., -ёю, -аеш, -ёе,
-юць
скўсванпе [ньне] -нні
скўсвацца незак,

-аецца,

-аюцца
скўеваць незак., -аю, -аеш,
,
-ае, -аюць

скусіць разм., зак., скушу,

скусіш, -сіць, -сім, -сіце,

.
“сяць
скўтак разм., -тку, -ткаў
скутасць [сьць] -цю
сёўты часцей скаваны

сеўтэр спарт., -ра, -ры, “раў
скутэрыст -ста, -сце [сьце],
“стаў
[с“д],
скутэристка -тцы
так
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скуфейка
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скуфёйка царк., -бйцы, -сск
скуфейны арк. о.
скуф'я царк., -Ф'і [фіі] мн.
фі, -фёй, -ф'ям, -ф'ямі,
,
,
,
-ф'ях
скуць зак., -ую, -уёш, -Уеё,
гуём, -уяцё, -“уюць, часцей
скаваць»
екўчана прысл.
скўчанасць [сьць] -цю
скучапы

скучвацца незак.,

-аецца,

гаемся, -аецеся, -аюцца
скўчваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
-чыцца,

зак.,

скўчыцца

“чымся, -чыцеся, -чацца

сеўчыць

зак., -чу, -чыш,

-чыць, “чаць

скўшаныразх.
слаба прысл.
слабавата прысл.
слабаваты
[сьць]
слабавбльнасць

слабавблле [льле]
ведна '-цю; -ллі

ё
адпа-

слабавольны
слабагалбеы

слабагрўдасць [сьць] разл.,
“цю

слабагрўдыразл.
слабада гіст., -дзё, мн, слаббды, -д; з ліч. д, 3, 4 --

слабады
слабаджане -н
слабаджане, -н
слабаджаёнка -нцы, -нак
слабадскі [цк]

слабадўшнасць [сьць] -цю
слабадушны

слабак разм., -ка, -ку, -коў
слабакіслы
слабапервбвы ў слабанёрвпы

слабаразвітіі [зьві]
слабасілле [льле] -ллі
слабасільны
слабаець [сьць] -цю
слабатбкавы і слабатбчны
тэг.

слабахарактарнасць [сьць]
-цю
слабахарактарны
слабёй прысл.
слабейшы
елабепькі
слабёць незвак., -ёю, -беш,
-ве, -ёюць
елабіца -нё
слабінка -нцы
слабіцельнае наз.
слабіцельны

слабіць незак., елабіць: слабіла
слабка [пк] прысл.
слабкаваты [пк]

слабкі [пк]

слабнуць незак., -ну, -неш,
-пе, “нуць

“дак

.
[й]
славалібб -ба, -бе, -баў
славалюбівы г славалюбны
славалюбства [пств] -ве
славацкі
славачка -чцы [цц], -чак
слёвоп часцей слаўны

.
славёне уст., -вён
славёнец -пца, -нцу, -пцаў

Славёнія
[ійі]

Славёціі

геагр.,

славенскі
елавёнцы-цаў

славёспасць

ўст.,

[сьць]

-цю

славёенік [сьні]
-ку, -каў

славёспіца

уст.,

[сьці]

-ка,

Уст.,

разм., -цы, -ц

славёсны
славёчка -чку, -чак і -чкаў
славінец -нца, -нду, -нцаў
славінка -нцы, -нак
славінскі

славінцы -цаў
славіст -ста, -сце

[сьце],

-стаў

-дцы

[цц],

славістыка -ыцы
едавістычны
славісцкі

елёвіцца незак., слёўлюся,
слёвішся [сься], -віцца,
-вяцца; слаўся
славіць незак., слёўлю, славіш, -віць, -вяць; слаў

славўта прысл.
славўтасць [сьць] -цю, -цей

славўты

елавяпазнавец ёў
славянавёд адпаведна -аўца, -аў-

цу, -аўцаў; -да, -дзе, -даў

славяназнаўства -ве

елавяназнаўчы
елавяпалібб -ба, -бе, -баў
славяпаліббетва [пст] -ве
славяпафіл гіст., -ла, -ле,

-лаў
славяпафілка гіст.,
-лак
славянафільскі гіст.

славянізм філал., -ма, -ме,
-маў
славянін -па, -не, мн. славяпе, -п
елавяяка -уцы, -нак

сзавянекі
славянства -ве
славяншчына уст., -не
сладастрасна прысл.

сладастраснаець

[сьць]

-цю

сладастраснік [сьпі]
-ку, -каў
сладастрасніца [сьні]
-Ц

-ка,

-цы,

,

сладастрасны

слаёбнине [цьне] -пні

славёнка -пцы, -нак

славістка -тцы [е"ц], -так

слабаджаёнін -на, -не, мн.

сзабёдка [тк]

слабы
.
слава -ве
славак -ка, -ку, -каў
славакі -каў
Славакія геагр., Славакіі

-лцы,

славянафільства гіст., -ве

славяпафільстваваць гіст.,
незак., -твую,
-твусш,
-твуе, -твуюць
славяпафбб -ба, -бе, -баў
славяпафёбекі [пск]
славянафббства [пств] -ве
славйпе -п

елавяпізаваны
славяпізавацца зак. і пезак., -зўецца, -зўюцца
славянпізаваць зак. і незак.,
“зўю, -зуеш, -зуе, -зўюць

славяпізацыя -ыі [ыйі]

слаіста-кучавы [айі] хетэар.
слаістасць [айі] [сьць] -цю
слаісты [айі]
слаіцца [айі] незак., слаіцца, -аяцца

слаіць [айі] незак., слаю,
слаіш [айі], -зіць, -зім,
-аіцё, -аяць
елайд -да, -дзе, -даў
слайдавы
слёлам спарт., -ма, -ме

слалам-гігант слалам-гіганта, слёлам-гігёнце [ньце]
слаламіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

слаламістка
-так
стхаламны

-тцы

слёнец геаг., бат.,
-пцы, -нцаў
сланёчнік -ку, -каў
сланёчнікавы
сланік бат., -ку
сланікавы
сланіна аб.л., “не

[с'а],
-пцу,

сланіха -ісе, -іх
слённе [ньне] -ші
слапбвасць [сьць] мед., -дю
.
еланбвы
сланбўпік -ка, -ку, -каў
сланцавённе [нье] геал.,
-нпі
сланцаватасць [сьць] -цю
слапцавёты
еланцавы

слаццаперагдцнь

елапы
розсланяня і сланяпё
наскл., дая абодвух РДМ
-ійці, Т -нём, жн. -пяты,
-нят, -нятам, -пятамі, -ня,
тах
слапяцца разх., незак., -яю-

ся, -Яешся [сься], -яецца,
“яюцца
сланйць абл., незак., -Яе;

-яла
елата разм., слацё, часцей
елбта
Слаўгарад г.,
Слаўгарада,
Слёўгарадзе
елаўгарадскі [цк]

[цк]
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слаўка

слуга

Даната

сліў гарадскім, раёпе
слаўка заал., -аўцы, -авак
слаўлённе [пьс] ші

слаўна прысу.
слаўныі славей
слаўцб -цы, зи. слоўцы,
-цаў, часцей слбўца

слацца незак., (пасылацца)

шлёцца, шлоцца; (ласцілацца) сцялюся [сьця],
сцёлешся [сься], -лецца,
-лемся, -лецеся, -люцца;

сцяліся
«лаць незак,

(пасылаць)

шлю, шлеш, шле, шлём,

шляцё, шлюць; слаў, слё-ла, -лі; шлі; (пасцілаць)

сцялю [сьця], сцёлеш,
-ле, -лем, -леце, -люць;
слаў, слала, -лі; сцялі

слзаявішча бат., -чы
слаявішчавы і слаяўцбвы
бат.
слаявы
«лед [сьле] -ду,
сляды, -дбў

-дзе,

мн.

слёдам [сьле] прысл.
следапыт [сьле] -ыта, -ице,
-ытаў
следапыцкі

елёдства [сьлецтв] юр., -

«лёдчы [сьлечч] прым., наз.
слёдчыцкі [сьлечч]

слёпа [сьле] прысл.
слепаватасць [сьле] [сьць]

-цю
слепаваты [сьле]
слепавбкі [сьле]
слспаглуханямы [сьле]

слепанарбджаны [сьле]

слепата [сьле] -ацё
[сьць]
слёпкаець [сьле]
абл., цю

слёпкі абл.
слёпнуць [сьле] незак., -пу,

-пеш, -не, -пуць
слёсар [сьле] гра, -ру, -раў
слёсарскі [сьле]

слёсарства [сьле] -ве і елясарпіцтва
слесарчўк [сьле] разх., -ка,
-нў, -кбў
[сьлё]
слёзавыдзялёпне
[цьне] фізіяй., -ипі
елёзатачываець

[сьлё]

[сьць] гцю

ші

слёзка [сьлёска] -зцы [сц],

-зак
слёзкі [сьлёскі] бат., -зак
слёзна [сьлё] прысл.
слёзны [сьлё]
[пьие]

разм., -нпі
слібізаваць [сьлі] разм., не-

зак., -зую, -зуеш, -зўе, -зўюць
сліва [сьлі] -ве, сліў

слівавы [сьлі]

-ці, -пяў
слівіна [сьлі] разх., -пе, -ш
слівянка [сьлі] -нцы
слізганка
[сьлі]
разм.,
-нцы, -пак
слізганне [сьлі] [пьпе] -нпі
слізганўцца [сьлі] зак., іўся, -іёшся [сься], “ибцца,

-пёмся, -пяцёся, -пўцца;
слізганіся
слізганўць [сьлі] зак., -иў,
-ибш, -цё, -иём, -пяце,
-аўць; слізгані

слізгата [сьлі] разж., -ацё,
часцей слізгбта

слізгацённе [сьлі]
-нні
слізгацёць [сьлі]

[цьне]

незак.,
слізгачў, слізгочаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
слізгацца [сьлі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
слізгаць [сьлі] незак., -аю,

-веш,-89, -аюць
слізгбта [сьлі] разм, -бце
і елізгата, слізбта
слізгбтны [сьлі] разм.
слізевы [сьлі]
слізевыдзяляльны (сьлі]
слізецячбнне [сьлі] [ньне]
бат., -нні

слізісты [сьлі] анат.

слізка [сьліск] прысл.
слізкаваты [сьліск]
слізкасць [сьліскасьць] -цю

слізкі[сьліск]
слізняк [сьлізьня] -ка, -кў,
-кбЎ
слізбк [сьлі] спец., -зка
[ск], -зкоў
слізбта [сьлі] -бце, часцей
слізгбта
слізь [сьлі] -ззю [3ьзю],
слізявік [сьлі]

бат., слізе-

віку, -коў

слімак [сьлі] -ка, -ку, -коў

слімакаваты [сьлі]
слімакападббны [сьлі]
слімакбвы [сьлі]
[цц], -чак

слімень [сьлі] абл., -ня, -ні,

сліна [сьлі] -пе
[сьлі]
слінавыдзялёшце
[пьпе] фізіял., “нні

слінавыдзяляльны [сьлі]
сліцагби [сьлі] бат., -пу,

сліцаўтварэнне

,

сьлі]

[цьме] фізіял., -ппі

слінацячэние [сьлі] [пьпе]
“нні
слінмены [сьлі]
сліпіцца [сьлі] незак., -пюся, -пішся [сься], -ніцца,
-няцца
слініць [сьлі] незан., -пю,
піш, -ніць, -няць

адпаведна -чцы,-чак; -яў-

цы, -Явак

слінйвы [сьлі] разх.

сліцячка [сьлі] разх., -чцы

[цц], -чак

еліп [сьлі] спеу., -па, -пе,
лаў

сліўнйк [сьлі]-ка, -кў, -коў
слбва -ве, слоў
словаблўдства [цтв] кніжн.,
-ве
словавытвбриасць
[сэць]
грам., -цю
словавытвбриы

словазлучэнне
[чыне]
лінгв., -нцпі, -наяў
словазмянёцне
[зьмя]
([ньпе] лінгв., -нці
словалітиы уст., палігр.
еловалітня уст., палігр., -пі,
“няў.
словалітчык [чч] уст., -ка,

-ку, -каў

слбвам

словападзёл лінгв., -лу, -ле
[чьне]
словаскладанне
грахм., -нпі

словаепалучэние
-цні, -нпяў

[чьне]

словаспіе [сьпі] уст., -са,
-се, -саў
словатвбрчаець
[сьць]
грам., -цю
словатзбрчы
словатлумачальнік уст., -ка,

-ку, -каў

словатлумачэнне
-нні

[ньне]

словаўяіыванпе [пьне] -нпі

словаўтваральны лінгв.
словаўтварзине [ньпе] -нні
словафбрма лінгв., -ме, -М
елбдыч разм., -чы
слбепы
слбік [оці] -ка, -ку, -каў

[ойі]

-чка,

-чку,

-чкаў

слімацкі [сьлі] разм.
слімёчка [сьлі] разм., -чцы

-пе

слінка [сьлі] разм., -ицы
сліцкі [сьлі] разм., -цак
слінны [сьлі] анат,
еліцючка і сліняўка [сьлі]

слбічак

-няў

слёзатачывы [сьлё]
слёзацячзшне [сьлё] [ньпе]

слёзы [(сьлё] слібізаванне (сьаў

слівець [сьлі] заал., сліўня,

слой слбя), слбі [ойі], мн.
слаі, гаёў; з ліч. 9, 9, я-слбі; (вялікі саік) слбя,
слбі [ойі], слбяў

елбйка -іцы
слоп слана, -нё, -пбў
слбцік -ка, -ку, -каў

Слбпім г., Слёніма, Слбціме

слбпімекі
Слбпімскі раёп Слбпімскага раёна, Слонімскім раёпе
слбика заал., -ицы, -пак
слбта раза, “бце і слата
слбтна разм., прысл.
елбтны разл.

слбўнік -ка, -ку, -каў
слбўупікавы
слбў ІЫ

слбўца -цы, -цаў і слаўцё
слуга м., ДА -уў, Т -гой

емаліць
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ААА
слугаванне

і -гбю, мн. слугі, -гі з ліч,
,
3, 8, 4 слугі

слыць разм., невак., слыву,

слугую,

слюда [сьлю] -дзё
-ста,
[сьлю]
слюдапласт
0.
-сце [сьце], -стаў,
слюдаелбій ары, -бя, -бі
[ойі], мн. -елаі [айі], -ела-

слугавённе [пьне] -шпі,

слутавіць незак.,

“уеш, -ўе, “ўюць

слугі уст., слуг
,
у
к
а
Д
,
м.
,
.
х
в
а
р
а
к
а
ж
у
сл
Т -кам, мн. Р -к

служанка -нцы, -пак

служачая наз.
слўжачы прым., наз.
саўліба -бе, -баў
службіст разм., -ста, -сце
[сьце], -стаў
-тцы
разя.,
службістка
[стц], -так
службісцкі

служббва-пбшукавы
служббвец разм., -бўца, -бў-

цу, -бўцаў

служббвы
слўжка [шк] агульн., м. ДІ
нку, Т

-ккам, ж. ДМ

-кцы [шц],

Т

-жкай і

гакаю; мн. Р -жак
слуяпявы абл.
служкіялыгіст.

-КыМ,

слупняк мед., -ка, -ку
слупнякбвы
слупбк палігр., бат., -пка,
“пеў, -пкбў
слупяпёць незак., -ёю, -ёеш,

-ёе, “ёюць
сяаўхацне [ньне] -илі
елухапы
слухацкі
саўхацца
незак.,
-аюся,
-асішся
[сься], -аецца,
“аюцца
саўхаЦць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
слухач -ча, -чў, -чоў

слухачка -чцы [цц], -чак

слухмяна прысл.

разм,

-цю

елухмяпы
Слуцк г., Слуцка, Слуцку
саўцкі
Сяўцкі раён Слуцкага раёпа, Слуцкім раёле

Случр., Слўччу
случанскі

саўшна прысл.
стушпнаець [сьць] -цю
слушцы

слых -ху

слыхавія
слыхапратэзавапне
Мед., -пці

ёў

слюдзініт [сьлю] спец., “іта,

“іце, -ітаў
слюдзіцітавы [сьлю]
слюдзісты [сьлю]
слюдзяны [сьлю]
[сьлюньцяй]
слюнцяй
рагм., -яя, -яю, -яеў
[сьлюпьцяй]
слюнцяйка
разм., “Яйцы, -Яек

сляб [сьля] тэх. -ба, -бе,
-баў
слябінг [сьля] тэз., -га, -ту,
-ггаў

слябінгавы [сьля]
незак.,
[сьля]
елядзіць
-джў, -дзіш, -дзіць, -дзім,
сляза [сьля] -зё, мн. слё-

служэбнік царк., -ка, -ку,
-каў
служённе [цьне] -нні
слуп -па, -пе, мн. слупы,
-поў
слупкаваты бат., мін.
слупкбвы бат.

слухмяцасць [сьць]

-вяце,

следзіцё, слядзяць

служыцель -ля, -лю, -ляў
служыцельніца -цы, -ц
служу,
служыць незак,

саўжыш, -КыЫць,
-жыце, -жаць

-вбш, -вб,
“вуць; слыві

-вём,

[пьпе]

зы, -з; в ліч. 9, 9, Я сля-

зы
слязіна [сьля] -не, -н
слязінка [сьля] -нцы, -нак
[сьць]
слязістасць [сьля]
“цю

слязіеты [сьля]
слязіцца [сьля] незак., -зіцца, -зяцца
[сьлязьлі]
слязлівасць
[сьць] -цю
слязлівы [сьлязьлі]
слязніца [сьлязьні] анат.,
“ЦЫ, -Ц

еляпёк [сьля] разм. слепака, -кў, -кбў
сляпая [сьля] наз.
сляпёпь [сьля] зааг., -пня,
-ппі, -пиёў

сляпіцай і сляпіцаю [сьля]:
лёзці сляпіцай
(сляпіцаю)
сляпіцца
[сьля]
незак.,
сляплюся,
слёпіштся
[сься], -піцца, -пімся, -пі-

цеся, -пяцца
сляпіць [сьля] незак., еляплб, слбпіш, -піць, -цім,

-піце, -пяць

сляпўп [сьля] заал., слепупа, -пё, -нбў
сляпўча [сьля] прысл.
еляпўчы [сьля
сляпы [сьля] прым., наз.
сляпш [сьля]

заал., сле-

пыша, -шы, -шоў
слясёк [сьля] слесака, -ку,
-кбў

слясёрніцтва [сьля] разм.,
“ве, часцей елёсарства
слясариы[сьля]
сляеария [сьля] -рпі, -рань

і -рпяў
сляеарыць ў
[сьля]

еляейрпічаць

разм., незак., ад-

паведна -ру, -рыш, -рыць,

-раць; -аю,
-аюць
смага смазе

-аеш,

-ае,

смёглы і смяглы

смагниуць незак., -ну, -неш,
-пе, -пуць і смягнуць
смажанае наз.

смажапніпа, смажапка і емаадпаведна -не;
жбнка
ганцы; -бнцы
смажанне [ньце] -нпі
смажаны
смажыцца незак., -жкыцца,

-кацца
смажыць незак., жу, кыш,
“жыць, -каць
смажбнне [ньце] разх., -нні
семак -ку
смакаванне [ньне] -нні
смакавёны і смакбваны
смакавёцца незак., смакў-

,

ецца,-кўюцца

смакаваць кезак., смакую,
-ўеш, -ўе, -ўюць; смакуй
смакавы
смаканўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць

смаката і смакбцце разх.,

адпаведна -ацё; -бцці
смакбтны абл.
смакбваны і смакавёны
смакбўніца -цы, -Д
смакбоўны
емактальныа

смактанне [ньце] -нні

смактанўць зак., -нў, -нёш,

-нё, -нём, -няцё, -аўць
смактаць незак., смакчу,

смбкчаш, -ча, -чам, -чаце,

.
ь
ц
у
смактун -на, -пё, -ноў

смала -лё, мн. смолы, -т
смалаватасць (сьць] спец,
-цю
.
смалаваты
смалакўр -ра, -ру, -раЎ
смалакўрны
смалакурня зрці, -рань ё

-“рняў

-нпі
1
смалакурэнпе (ньпе]
бат.,
смалапоспіца [сьні]
-цы
,
емаланбсны
смалёппе [цьпе] -нпі
Смалёнска,
г.,
Смалёпек
Смалёнску
смалёнскі
смалсны
смалёўка бат., -ўцы; заал.,
-ёўцы, -ёвак
.
смалільпы
емалільшчык -ка, -ку, -каў

смаліпа разл., -пб
смалістасць [сьць] -цю
емалісты
смаліцца кезак., (смалой)

смбліцца, -ляцца; (на агні, сонцы) смалюся, сма-

лішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

смаліць

кезак.,

(смалой)
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смаловы

емяротпік

атая

смалю, смбліш,-ліць, -лім,

-ліце, -ляць; (апальваць;

біць, страляць) смалію,
смаліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць

смалбвы
смаль разм., -ляю

[льлю]

смёальнуць разх., зак., -пу,
-пеш, -пе, -нуць

смальта -льце
смёльтавы
смалявіцкі
Смалявіцкі раён Смалявіцкага раёпа, Смалявіцкім
раёпе

Смалявічы г., Смалявіч і
Смалявічаў
смаляк -ка, -ку, -коў
смаляністы
смалянка бат., -нцы, -нак
смаляны

смалярня -рні, -рань і -рняў
смарагд -ду, -дзе
смарёгдавы
смаргапец бат., -нцу, -нцы

зак.,

смарганўцца
“нёшся

[сься],

-нўся,

-нёцца,

-нёмся, -няцёся, -нуцца
смаргбискі
Смаргонскі раён Смаргбнскага раёна, Смаргонскім

раёне

Смаргбнню
Смаргбоць г.,
[ньню]
смаржкбвы [шк]
смаржкбвыя [шк] бат., наз.
смаржбк -жка [шк], -жку,
зккоў
смаркённе [пьне] -нпі
смарканўцца зах., -нўся,
[сься], -нёцца,
-нбшся
гнёмся, -няцёся, -нўцца
смарканўць зак., -іў, -нёш,
-нё, -пём, -няцё, -нуць

“смаркаты разм. і саплівы
смаркёацца
-ёешся

незак.,

[сься],

-ёюся,

-аецца,

-аюцца
смаркаць незак., -4ю, -аеш,
-46, -4юць
емаркёч разм., “ча, -чу,
-чбў і еапляк
смаркачка разм., чцы [цц],
-чак і сапяйчка

смаркачы -чоў, адз. смар-

кач, -ча, -чы
смаркўн разм., -на, -пё, -нбоў
смарчбк -чка, -чку, -чкоў
смаўяібвы
смачна прысл.
смачнасць [сьць] -цю
емачнёй прысл.
смачнейшы
смачнёць незак., -ёе, -бюць
смачцпы

смёла [сьме] прысл.
емёласць [сьме] [сьць] -цю
смёлы [сьме]
смерд, [сьме] гіст., -да, -дзе,

-даў

смертанбепасць

[сьць] -цю

[сьме]

смертанбсны [сьме]
смёртпасць [сьме] [сьць]
-цю
смёртнік [сьме] -ка, -ху,
хаў

смёртпіца [сьме] -цы, -д
смёртны [сьме]
смёртухна [сьме] разх., -пе

смуглатвары

смуглацёлы
смугалёць незак., -ёю, -ёеш,

-бе, “ёюць
емўглы
смуглявасць [сьць] -цю
смуглявы

смугляк разх., -ка, -ку, -коў

смерць [сьме] -цю, смярцёй
і смёрцяў

смугайнка разм., -пцы, -пак
смўжны разх.

смерч [сьме] -чу, -чы, -чаў
смёрчавы [сьме]
смстанкбвы [сьме]

смурбдзіць

смётпік[сьме] -ка, -ку, -каў
смётніца [сьме] разм., -цы,
разм.,
смётцішча [сьме]
гчы, -ч і -чаў
смех [сьме] -ху
смехатй [сьме] разм., -ацё
[сьме]
смехатвбрнаець
[сьць] -цю
смехатвбрны [сьме]
смехатлівы [сьме] разм.
смёціць (сьме] незак., емёчу, смёціш, -ціць, -цяць
смёцце [сьмецьце] -цці
смёццевы [сьмецьце]
смеццеправбд. [сьмецьце]

-да, -дзе, -даў

смеццявбз [сьмецьця]

-за,

-зе, -заў

смеццяўббрачны [сьмецьця]

смець [сьме] незак., -ёю,
“ёеш, -ёе, -ёюць
смёшкі [сьме] -шак
смёшна [сьме] прысл.

смешпавата [сьме] прыс.

смешнаваты [сьме]
смёшны [сьме]
смірна [сьмі] ваен., прысл.
смірна [сьмі] (смала) -не
смог -гу
смок -ка, -ку, -каў
смбква бат., -ве, -ваў
ембкіпг -га, -гу, -гаў

смолалячэнне [пьне] -ппі
смоланасённік [ньні]

-ка,

-ку, -каў
смолдаперагонны
смолаўтварэняе [ньпе] -нні

смолацячЗтне

[ньне]

бат.,

-нні
емблены

смблка -пцы
смблкі разм.

смоль: чорпы як смоль

смбльнасць [сьць] -цю

ембльны
смбльшчык -ка, -ку, -каў
смбргаць разм., незак., -аю,

.
-аеш, -ае, -аюць
сморж разм., смаржіа, -жы,
зкоў

смоўж заал., смаўжа, -кы,
зноў

смоўжападббиы
смуга смузё

смуглаватасць (свць] -цю
смуглаваты

смўглаець [сьць] -цю
смуглата -ацё

смурбд -ду, -дзе

незак.,

разх.,

“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

смурдднаець [сьць] -цю
смурбдны і разм. смурбдлівы
смурыжыць абл, незак.,
-жу, зкыш, -кыць, -жаць
смута смуце
смўтак -тку
смуткавёпне [пьпе] -нипі
смуткаваць кнезак., смуткую,
зўеш, “ўе, -ўюць

емутна прысл.
смутниёць незак., -ёю, -ёеш,
-6е9, -ёюць
смутны

смуціцца кезак.,

смучуся,

смуцішся [сься], -ціцца,

-цімся, -піцеся, -цяцца

смўшак -шка, -шку, -шкаў
смўшкавы
смушкар спец., -ра, -ры,

о.
Фоў
смык -ка, -ку,

мн. смыкі,

-кбў

смыикавы

сміяканне [ньне] разм, -нні

смыкацца

разм.,

незак.,

-аецца, -аюцца

смікаць разх., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
смыкнуцца разх., зак., -нец-

ца, -аўцца

сміикпуць разл., зак., “ну,
-неш, -не, -нуць
смылённе [ньце] -нпі
смылёць незак., -ліць, -ляЯць
смычковы

смычбк смычка, -ку, -коў
смяглы [сьмя] часцей емаёг-

лы
смягнуць [сьмя] незак., -ну,
гнеш,

-не, -нуць,

часцей

емагнуць
смялёй [сьмя] прысл.
смялёйшы [сьмя]
смялёць (сьмя] незак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць

разм.
[сьмя]
смяльчак
смельчака, -ку, -коў
незак.,
смярдзёць [сьмя]
-дзіць, -дзяЯць

смярдзіючка

[сьмя]

заал.

бат., -цы [цц], -чак

,
смярдзібчы [сьмя]
емяртэльна
іё
смарбтиа
[сьмя] прыс.
смярбтпасць [сьмя] [сьць]
-цю
смярбтнік [сьмя] -ка, -ку,
-каў

сокавыціскалка
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АГ

смяротны

емяртбльны

ёі

смарбтны
[сьмя]

[сьмя]

смяртэльнаець
[сьць] -цю

сисг [сьпо] -бгу, -ёзе, мн.
снягі, -гоў
сисгаахбва [сьпе] -ве
сиегаахбўны [сьпе]

смятйна [сьмя] -пе

смлтацнік [сьмя] [цьпі] -ка,

снегаачышчальнік

смятанка [сьмя] -цы

-ку, -каў
смяташціца

(пьні]

[сьмя]

-тцы

[сьпе]

сисгаачистка

[ц].

[сьне]

-ка, -ку, -каў
синегаачышчальны (сьпе]

смяхбтиы [сьмя] разм.
[цьце]
смяхбцце [сьмя]

сиегабалотахбд [сьне] -да,
-дзе, -даў
снегавёах [сьпе] -лу, -ле
спегавбр (сьпе] с.-г., -ра,
“ры, “раў
саставы [сьпе]
[сьпе]
спегазатрымальпік

разм., -цці
смяцінка [сьмя] -нцы, -пак

[сьне]

-дЫ, -Ц

,
смятанны [сьмя]
смяхбта [сьмя] абл., -дце
смяхбтнасць [сьмя] [сьць]
разм., -дю

смяціць [сьмя] незак., смячў, смёціш,

-цім,

-ціць,

,
-ціце, -цяць
«мяцяр [сьмя] смецяра, -ру,

-роў

«мяцярка [сьмя] -рцы, -рак
«смяшлівасць [сьмя] сьць]
-цю
смяшлівы [сьмя]
смяшбк [сьмя] разл., -шкў,
-шкоў

-ка, -ку, -каў
сниегазатрыманпе

[ньне] -пні
снегазборны [сьпе] с.-г.
снегалбм [сьпе] спец., -му,

-ме
енсгамёр [сьпе] спец., -ра,
“ры, “раў
снегамёрны [сьне]
[сьне]
снеганакаплённе

разх.,

[ньне] -нні
[сьне]
снегапагрўзчык
[шч] -ка, -ку, -каў
снегапад [сьне] -ду, -дзе,

-ццы, -нак
[сьмя] зезак.,
смяшыць
смяшу, смбшыш, -шыць,
-шым, -шыце, -шацдь

снегападббны [сьне]
снегапрыбіральны [сьне]
снегапрыбіранне
[сьне]

смяшынка

[сьмя]

смяяцца

[сьмя]

незак.,

-яюся,

-яёшся

[сься],

-гяёцца, -яёмся, смеяцёся,
смяюцца

снабізм -му, -ме
снабістычны
сцабісцкі

снавадка разм., -лцы, -лак

счавальпы
спавёльшчык -ка, -ку, -каў
снавальшчыца -цы, -ц

снаванне [ньие] -нні

спавацца незак., спуюся,
-“уёшся [сься],
-уёцца,
“уёмеся, -уяцёся, -уюцца
снаваць негак., спу, -убш,

-уё, -уём, -ўяцё, -уюць

снайпінг ваеён., спарт., -гу

спапавяз с.-г., -за, -зе, -заў
сзапбвы
енапбк -пка, -пкў, -пкбў
спарад ваен., спарт., -да,

-дзе, -даў

хпарадны

не-

снаеціць [сьці] незак., спа-

шчу, спасціш, -ціць, -цяць
спаець [сьць] -цю
спатворна прысл.
спатворнае наз.

спатворнаець [сьць] -дю
спатворны

спахацтва разх., -ве

[сьпе]

[ньне] -нпі
снегатаплённе
[сьне]
[ньне] -ині
снегатбпка
[сьне]
-пцды,
-пак
снегаўббрачны [сьпе]
снегаўббрка [сьне] -рцы
снегахбд

“даў

[сьне] -да,

-дзе,

снегачиет [сьпе] -ста, -сце
[сьце], -стаў
снегірбў [сьне]
спегірыины [сьне]
снёданне
[сьпе]
[чьпе]
-нпяў

і сняданне,

снядёнах
сиёдаць [сьпе] незак., -аю,

снайперства -ве

зак., -ціцца, -цяцца

[ньне] -нпі
спегараставаяне

аі,

снайпер
-ра,
-ру,
-раў
спайперскі

спаеціцца [сьці] лар.,

-даў

снахач разхм., -ча, -чў, -чоў

-аеш, -ае, -аюць
сибжань [сьне] -кня, -яші
сиёжаньскі [сьпе]
снёжка
[сьцешка]
-ЖЦЫ
Гшц], -как
снёжна [сьпе] прысл.

спбікна-бёлы [сьпе]
спёжнаець [сьпе]
[сьць]
-цю
снежнаягадпік [сьне] бат.,
“ку
спёжпіца [сьпе] (талая вада на лёдзе) абл., -цы

снёяшы [сьне]
спённе [сьнецьце]
нні

снітка

[сьпі]

Гцц], -так

бат.,

раза.

-тцы

еніцца [сьпі] незак., снідся,

снішся

[сься],

сніцца,

спімся, сніцёся, сяяцца
спіць ўсьні] незак., сцю,
спіш, сніць, спім, сніцс,

сняць
СНК (эсэпка]

(Савёт Па-

рбдных Камісараў) гіст.

м., нескл.
сноб -ба, -бе, -баў
спол снапа, -пё, -пбў

спопавязалка -лцы, -лак

-уўу,

-ка,

снопавязальнік
-каў
спопавязальны

снопавязальшчыца -ды, -ц

снопападавальнік -ка, -ку,
-гкаў

снопапад'ёмнік-ка, -ку, -каў
снопападббны
спопасушылка -лцы, -лак
спопасушильны
[ньне]
сибўданне

разм.,

-нпі

сибўдацца ў енбўдаць разл.
незак., адпаведна -аюся,
[сься], -аецца,
-гаешся
гаюцца; -аю, -аеш, -ае,
-аюць

снягір [сьця] заал., снегі-

Я

ра, -ры, -роў:

спягўрка
ёі
снягўрачка
[сьня] адпаведна -чцы
[цц], -чак; -рцы, -рак

снягурачкі ([сьня] (канькі)
-чак
спядйнак [сьня] -нка, -нку,
-нкаў, часцей снёданне

спядапне [сьня] -нні, -нияў,
“асуцей. снёданне
спяжніца [сьня] (завіруха)

разм., -цы, -ц
спялібк [сьця] -кку (шк]
сняжінка [сьня] -нды, -наг
спяжысты [сьня] абл.
спяткбвы [сьня]
снятбк [сьпя] заал. -тка,
-тку, -ткоў
0,
0,
сббалевы
собалегадбвец -дўца, -оўцу,

гаўцаў

.

собалегадбўля -лі
собалегадбўчы
.,
.
сббалеў

0,
сббаль -ля, -лі, -ляў
сббіць абл., зак., -біць; -бі-

,
ла
сбванпе [пьпе] -нні

сбвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
сбваць незак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць

ебда сбдзе

,

содаварэняе [ньпе] -пні
сбдавы
сбевы

Сож р., Сбжа і Сажа, Сбжы
і Сажы
сбжекі [шск]
сбйка заал., сбйцы, сбек
сок -ку, -каў
сбкавы
еокавыціскалка -лцы, -лак
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сбкал -ла, -ле, -лаў і сакба
сокалападббныя заал., наз.
сбкат -ату, -аце
сбла муз., н., нескл., прысл.

сблад -ду, -дзе

сбладавы

сбладка [тк]
лбдка

прыс. і

еа-

сблапа абл., прыс.:.
солеварэнне [ньпе] -ині

солсздабыитчык [чч] -ка, -ку,
-каў

солсзмяшчальнасць

[зьмя]

[сьць] -цю

солспасычапасць [сьць] -цю
сблепы
солепрамыслбвасць [сьць]
-цю
солспрамыелбвец
-бўца,

-бўцу, -бўцаў

солеразмяшчальнасць
[зьмя] [сьць] -цю
-бвак,
солераспрацбўкі

солераспрацоўка,

-бўцы

солерастваральнік тэг., -ка,

-ку, -каў

солеўстбіліваець

[сьць]

-цю

сблкасць [сьць] -цю

сблкі
сблеберекі [зб]
Сблсберы [зб] г., м., нескл.
еблтые -са, -се, -саў
соль гхім., перан., соллю
[льлю]

соль муз., н., нескл.
соль (грашовая адзінка)
сбля, сбляў

сбльда (грашовая адзінка)

н. нескл.
сбльны жуз.
сблюке -са, -се

сом заал., -ма, -ме, мн. самы, -моў
сбма біял., -ме, -м
сбмавы
сбмавыя заал., наз.

[сьне],

мл.

сбпейка -ку
сбнечна прысл.
сбпечнасць [сьць] -цю
сднечнік 2аал., -ка, -ку, -каў
сопечны

сбпна присл.
сбннасць

сбпя агульп., м. ДЛІ -нию, Т
-нем, ж. ДЛ -ні, Т -цяй і
пя, мін. Р -нь
ебпка -пцы, -пак
сбпкасць [сьць] -дю

сбпкі
сбплі разм., -ляў, адз. -ля,
-лі
сбпуха абл., -пусе, -пух
сбрак ліч., РДТИ сарака

[сьць] -цю

сбипік [пьпі] -ка, -ку, -каў
сонны

Сбица (нябеснае цела, планета) Сбпцы
сбица -цы
еонцаахбва -бво

сопцаахбўны

сопцаварбт разм., -бту, -бце
сонцазасцярбга [сьця] -бзе

“ие, -нуць; сох, сохла, -лі
сбценная наз.

сбёценны уст., паз., прым.
сбцепька разм., -цьцы, -нек
ебцкі гіст., наз.

сбцыум -му, -ме, -маў
сбчка -чцы [цц
сбчнаесць [сьць -цю, часцей сакавітасць
сбчниы часцей сакавіты
Сбчыг., л., нескл.

сбчынскі
сбшка -ццы, -шак
сбшцы

сбя бат., соі [ойі]
СПА [эспэа] (Савёт Праць
і Абарбны) гіст., м., нескл.

сбрам -му, -ме
сбрамна прысл.
сбрамны

сбрга бат., н., неска.

спаббринасць [сьць] юр., -цю
спаббрнік -ка, -ку, -каў

сорт -рту, -рце, зн. сарты,
-тоў

спаббрнічаць

сортаабмёй с.-г., -ну, -не
сортаабмёнцы
[вьне]
сортаабнаўлённе
с.-г., -иці
сортавыпрабавальпік
-ку, -каў

-ка,

сортавыпрабавальныс.-г.

сортавыпрабаванне [ньне]
-нні
сортазмёпа [зьме] с.-г., -пе
сортапракатка 722, -тцы

солеўстойлівы
солеўтваральны фізіял.
сблі сблей
сблка -лцы

сбмаў
соп спу, спе
сны, споў

сопцалячнне [цьпе] -ипі
сонцапаварбт -бту, -дде
сонцастайние [цыпе] астр.,
-цні
ебицаў разл.

сбргавы

солспрамыслбвы

адз.

сонцалюбівы і санцалюбны

цц]

сортапракётлы
сортапракатчык

[чч]

-ка,

-ку, -каў

сортаўтварэнне [ньне] -нні
-тка, -тку,
сортаўчастак
-ткаў
сбртнасць [сьць] спец., -цю

ебртниы
сбруе бат., -са, -се, саў
сос (сігнал бедства) выкл.
сое разм., -су, -се
сбсачны
сбека сбсцы, сбсак
соскападббны
сбелепу [сьле] прыса.
сбемеху [сьме] прысл.
сбспік [сьпі] абл., -ку, -каў
ебтавы
еотападббны
сбтка -тцы [цц], -так
сбтнік гіст., -ка, -ку, -каў
сбтия -ці, сбдець ё сотняў

сбтпямі прысл.
сбты -т ў -таў
сбтыліч.
сбуе -су, -се, -саў

сбуспік [сьш] -ка, -ку, -каў
сбуспы

сбўганце [пьпе] разм., -цні

сбўгацца разх., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
сбўгаць разм., пезак., -аю,
-гасш, -ае, -аюць
сбўка заал., сбўцы, сдвак
сбхлы разм.
сбхнуць пезак., -пу, -неш,

спаббрніцкі
спаббрпіцтва -ве, -ваў
незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
спабдорны
спаббрны юр.
судбвы працэс

спаважна прысл.
спавёяшаець [сьць] -цю
спаважнёць зак., -ёю, -сеш,
-ёе, -ёюць
спаважны
спавёднік дарк., -ка, -ку,
-каў
спавёдпіца -цы, -ц
спавёшчаны
спавівальны

спавіванце [пьне] -шпі

спавівацца незак., -аецца,
-аюцца
спавіваць незах., -ёю, -аеш,
-4е, -йюць
спавівіч і спавіваёч адпаведна -ча, -чы, -чаў; -ча, -чы,
-ч6ў
спавіты
спаўёцца,
спавіцца зак.,
-гўЮцца; спавіўся, спавілася, -лбся, -ліся
спавіць зак., спаўю, -ўёш,

-ўб, -ўём. -ўяцё, -ўюць;

спавіў, спавіла, -ло, -лі;
спаві
спавядальнікцарк., -ка, -ку,
-каў

спавядальніца -цы, -ц

спавядёльня -льцпі, -лець
-льняў

ёЁ

спавяданне [ньпе] -ипі
спавяданы

спавядацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-Ясшся
-дюцца
спавядаць незак., -йю, -аеш,
-4е, -аюць
спавясціць [сьці] зак., спавяшчў, спавясціш, -ціць,
-цім, спавесціцё, спавяс-

цяць
спавяшчацца
ца, -бюцца

,
незак., -аец-

незЗак.,
спавяшчаць
-деш, -4с, -аюць

4,

спакуслівы

АРА
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спагада
[ньце]

спагадацне
і
адпаведна -дзе;

,

-пі і спбгадзь ,

спагадаць незак., -аю, -аеш,

-4е, “аюць
пагадзя абл., прысл.

спагадліва і спагадна прысл.
спагадлівасць і спагаднасць
[сьць] для абодвух -ЦЮю

спагадлівы і спагадиы
спагёансны разл.

ся, -нішся [сься], -ніцца,
.
-няцца
спаганіць разз., зЗак., -ню,
-піш, -піць, -пяць

спаганьвацца разх., незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
спагацьваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
спаганяльны уст.

спаганйнне (ньне] -нні

незак., -Яецца,

спаганяць незак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць
спагёці кул., н., нескл.
-нні,
[ньне]
спагнанне
-пняў
спагнаны

спагиёць зак., спаганю, спа-

гоніш, -ніць, -нім, -ніце,
“няць
«пад -ду, -дзе
спадабацца
зак.,
-аюся,
-ёешся
[сься],
-аецца,

-ёюцца
спадабаць зак., -4ю, -аеш,
-ёе, -Аюць
спадабляцца незак., -яюся,
-Яешся [сься], -яецца,
гяюцца
спадабляць
незак., -яю,
-яеш, -яе, -яюць
спадак -ка, -ку, -кбў
спадапне [ньне] -нні

спадлёць разм, зак., -ёю,
-беш, -бе, “ёюць

спадпізу прысл.
,
спадніца -цы, -ц
спаднічка -чцы [дц], -чак
,
спаднічны
спадбба: да спадобы
спадббіцца уст., зак., -Олю-бяцца

спадббіць уст., зак., -блю,
-біш, -біць, -бяць
спадбблепы

спадруўчна прысл.
спадрўчны

прысл,
спадспбду [цсп]
часцей спадыспаду
разм.,
[цьці]
спадцішка
прысл.

спадчына [чч] -пе
епадчынадавец чч]

спадарбжніца “ЦЫ, -ц
спадардожніцкі
спадарбжніцтва -ве

[ньне]

-ппі
спадарбжкнічаць незак., -аю,

“аеш,-ае, -аюць
спадарбяны
спадаць незак., -ёе, -юць
спадёючы прым.
спадзіна -пе, -н
спадзіста прысл.
спадзістасць [сьць] -цю

спадзісты

спадзяванппе [цьне] -пні,
-нпяў
спадзявацца незак., -дзяюся, -дзябпся [сься], -дзя-

епца;, -дзяёмся, -дзояцёся,

“дзяюцца
спадкабмец [тк] -мца,
-мцаў

-мцу,

юр.,

-аўца, -ёўцу, -аўцаў

спадчыннасць [чч] [сьць]
-цю
спадчыннік [ччыньні] -ка,
-ку, -каў
спадчынніца (ччыньні] -цы,

спадчынны [чч]
спадылба прысл.
спадыспаду прысл, і снадспбду
спажыва -ве

спажывальнік -ка, -ку, -каў
спаяіывальніца -цы, -ц
спажывёльны
спажыванне [ньце] -пні
спажывёны
спажывацца незак., -аецца,
гаюцца

спажываць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -Зюць
гпажываючы

спажіывёц

спадарожнік -ка, -ку, -каў
спадарбжнікавы

спадарбкнічанне

спадлёлы раз,

ся, “бішся [сься], -біцца,

спаганіцца разм., зан., -пю-

спаганяцца
-яюцца

спадкаёмпіца [тк] -цы, -ц
спадкі [тк] разм., -каў

-цбў

спажыўца, -цу,

спажывёцкі
спажытак -тку
спажыты
спажиўна прысл, часцей
пажыиўна
спажиўнаець
[сьць] -цю,
часцей пажіяўнаець
спажыўны часцей пажыў-

пы
спажыць зак, спажыву,
-вёш, -вб, -вём, -вяцё,

“вуць; спажыў, спажыла,

-дб, -лі
спазма -мо, -м і -маў

спазнавацне [ньпе] -цпі
спазпавацца разх., незак,
спазнаюся, -абшся [сься],
“аюцца

-аёмся,

-аяцёся,

спазнаваць незак, спазпаю,
“аёш,

“аюць

спазпАны

-аё,

-аём,

ся, -ёешся [сься], -йецца,

-дюцца
спазнаць

зак., -4ю,

“аеш,

-де, -ёюць
спазнёлы [зьде] разм.

спазиённе

[зьнепьне] -нні,

-нняў
спазпіцца [зьпі] гак., спа-

знюся, спбзпішся [сься],

-гніцца,

-няцца
спазняцца

-німся,

-ніцеся,

[зьня]

незак.

-Яюся,
-яешся
-яецца, -яюцца

(сься],

спаіць [айі] зак., спаю, спбіш [ойі], -біць, -бім,-біце,
-бяць
спай тэх., спаю, спёі [акі]

спайванне [ньпе] -нні
спайвацца незак., -аецца,
гаюцца
спайваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

спайка -айцы, -аек
спайнасць [сьць] мін., -цю
спайны хін.
снайшчык-ка, -ку, -каў
спакаваны
спакавёцца зак., спакуўюся,

-ўешся [сься], -ўецца,
гўюцца; спакўйся
спакўю,
спакаваць зак.,
-ўеш, -уе, -уюць; спакўй
епакайнёйшы
-ёю,
незгак.,
сцакайнёць
-беш, -ёе, -ёюць
разм»
[сьці],
спайкасціць

зак., спёкашчу, спакасціш
[сьці], -ціць, -цяць

спакашчаны

разх.

спакваля разм., прысл.
,
спакладёны
спакладаць зак., -ёю, -ёеш,
-Ае, -Аюць

спакбй -бю, -бі [ойі] ё еу-

пакой
спакбйна прысл.
спакбйнаець [сьць] -цю
епакойны

спакбн: спакбя вёку (вя-

кбў)
спакопвёчны

спакбўванне [ньне] -пні
спакоўвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-“аешся
“аюцца
спакбўваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
спакўса -се, -с

-аю,

,

спакусіцца зак., спакушўся,

спазматычцы

-аёцца,

спазнацца разж., зак., -бю-

-аяцё,

спакўсішся [сься], -сіцца,
“сімся, -сіцеся, -сяцца

спакусіць

зак,

спакушў,

спакусіш, -сіць, -сім, -сі-

це, -сяць
спакўсліва [сьлі] прысл.

спакўслівасць [сьлі] [сьць]

-цю
спакуслівы (сьлі] і спакушальцы

спартклуб
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спакуснік

а

а

[сьпі]

спакўсніс
-каў

-ха, -ху,

-ц
,
ы
ц
і]
ьп
[с
а
ц
і
п
с
ў
к
а
п
с
спакусны

спагутаваны

спакутавацца зак., -туюся,
-туешся [сься], -туецца,
-туюцца
спакушёльны часуей спакуслівы

спакушаны

спакушацца незак., -аюся,
-бецца,
[сься],
ешся

-дюцца
спакушаць пезак., -419, -асш,
-4с, -4юць
спакушбние [цьпе] “ші
спалавёлы

спалавёць зак., -бе, -бюць
спаласаваны
спалаеаваць зак., спаласўю,
-ўуеш, -ўе, -ўюць; спаласуй
спачаекёацы
спаласкаць зак., спалашчу,
спалбшчаш, -ча, -чам, -ча-

це, чуць; спалашчы
спалаенўты
-иўся,
спаласиўцца гак,
“нёшся [сьнесься], -нёц-

ца, -нёмся, -няцёся, -нўцца

спалаенўць зак, г-яў, -пёш,
[сьне], -нб, -нём, -няцё,

-аўць
спалатнёлы разм.
спалатнёць рагм., зак., -ёю,
“беш, -ве, -6юць
спалённе [цьне] -ші

спалены
спаліцца зак, спалюся, спа-

лішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца
спаліць зак., спалю, спаёліш,
“ліць, -лім, -ліце, -ляць
спалбеквапие [ньне] -нні

спалбеквацца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
лгезак., -аю,
спалбскваць
-аеш, -ае, -аюць
спалбх -ху
спалбхана прысл.
спалбханы
-аюся,
зак.,
спалбхацца
-аецца,
[сься],
гаешся
-аюцца
епалбхаць

зак., -аю, -асш,

-ае, аюць

спалбць зак., спалю, спо-

леш,

-лое,

-лем,

-леце,

-люць; спалі
спалучальнасць [сьць] -цю
спалучальны

спадўчанасць [сьць] -цю
,
сналўчаны

спалучёцца незак., -аецца,
“даюцца
спалучацьнезак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць

спалучііцца гак., спаяўчыцца, -чацца
125 Зак. 1665

спадучиць зак., спалучу,
спалучыш, “ыць, “Чым,

“чыце, -чаць

спадучэнцце [пьне] -нні
спальванне [пьпе] зі
спальвацца инезак., -аюся,
-аегшея [сься],
-аецца,
“аюцца
спальваць кезак., -аю, -асш,
“ае, “аюць
спальнік гіст., -ка, -ку, -каў
спальны
ёЁ
-лець
-льпі,
спальня
-дьпяў
спаміпаць абл., незак, -4ю,
-деш, -йе, -йюць

спамянўць абл., зак., -шў,
-пёш, -нё, -нём, спаменяцё, спамянўць
спанйтрыць абл., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
спандыліт мед., “іту, “іцо

спапдзічны [эйі] літ.

спандэй -бя, -і [эй],

спанізль -ля, -лі, -ляў
спаннё [ньнё] разм., -нні
спантаннасць [сьць] -цю

спантанны .
спапялёлы
спапялённе [пьне] “ші
спапялёць зак., -бе, -ёюць
спапялёны

“-ліцца,

зак.,

спапяліцца

.
спапялю,

“-дяцда.
спапяліць зак.,

-ліш, -ліць, -лім, спапелі-

цё, спапяляць
спапяляцца кнезак., -Яецца,
-яюцца.
спапяляць лезак., -яю, -яеш,
а
-яе, -Яюць

спаравальны
спаравёцне [шьне] -нпі
'епараваны
епаравёцца зак., -руецца,

,

“.

-рўюцца

спарўю,
спараваць зак,
-ўеш, -ўе, “ўюць

спаравік біял., -ка, -нў, -коў

спараджацца лезак.,

-аец-

'

ца, -бюцца

незак, -ёю,
спараджаць
-деш, -йе, -йюць
спараджэшце [тыне] -ппі
спарадзіць" зак. спараджу,
. спарбдзіш, гдзіць, -дзім,
“дзіце, -дзяць

спарадкаваны [тк] разм.
раза,
«епарадкаваць" [тк]

зак,

-кую, “куеш, куе,

“куюць

'

спарадчна прысл.
спарадычнаець [сьць] -цю
спарадычны
спаражнённе [ньце] -нці
спаражніцца гак. спараяўспарбжкнішся
яюся,
[сься], -піцца, -пімся, -піцеся, пяцца
спаражніцьзак, спаралішю,
спарбэжжціш, -піць,, -пім,
-піце, ляць

ч

спаражяійцца пезак., -Яюся,
“яешся

[сься],

"яецца,

-яюцца
спараяйць незак,
-Яю,
-ясш, -Яе, -Яюць
спаралізаваны
спаралізаваць зак. -зую,
-зўеш, “зўе, -зўюць
спаралісцік [сьці] бат., -ка,
-ку, -каў
спарапа прысл,
спарапгій бат, -і 1 Ві],
-іяў
спарацгіянбсец бат., -бсца,

-бсцу.

спаранбсец бат., -бсца, -дс-

цу

спараны
спарафіл бат., -ла, -ле, -лаў
спарафіт: бат., За, “це
спарахпёласць [сьць] -цю
спарахнёлы

спарахнёць зак., -ве, -ёюць;
перан., -ёю, -ёеш, -ёе,
-ёюць

спарашутаваць зак., -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
спаёрванне [ньне] -ппі
спарвацца

незак.,

-аецца,

-аюцца

спарваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
спардзк мар., -ка, -ку, -каў
спаржа бат., -кы

спаржавы
спарнёй прысл.
спариёійшы
спарнёць разм., незак., -ёе,
-ёюць
спарнік чыг., -ка, -ку, спардджаны
спарбжнены разл,
спарбўвание [пьпе] -нні
спарбўвацца незак., -аецца,
-аюцца
-аю,
незак.,
спарбўваць
-аеш, -ае, -аюць
спарбцца зак, спбрацца,

,

,

“руцца

спарбць зак., спару, спораш, -ра, -рам, -раце,

“руць

Спарта гіст., Спарце
спартакавец

гіст.,

спарт,

-аўца, гаўцу, -аўцаў
спартакаўка спарт., -аўцы,
-авак
“спартакаўскі
спартакаўцы -цаў
спартакіяда -дзе, -д
спартакійдны
спартанец -нца, -нду, -пцаў
“спартанка, -нцы, -пак

спартанскі
спартёнцы -цаў
спартачыць разх., зак.,
чыш, -чыць, “чаць
спартбаза [дб] -зе, -з

“Чу,

спартзала [дз] (спартыўная
зала) -ле, -д
(спартыўны
спарткаўб

клуб) -ба, -бе, -баў
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АН
спартсмен
А
спартемёц [рцсьме] -па, -пе,

“паў
спартемёнка [рцсьме] -пцы,
-нак
спартемёнекі [рцеьме]
спартіўкі разм., -ывак, адз.
спартыўка, -ўцы

спартыўна-масавы
спартыўпаець [сьць]
спартыўпа-трэнірдвачны
я
спартіаўны
спаруляцыя біял., -ыі [ыйі]
.
спарынг -гу
спарыпня (цьня] бат., -пні
спарыцца зак., -руся, рыш-

ся [сься], -рыцца, “рацца

спарыць

зак.,

-рыш,

-ру,

“рыць, -раць

спахмуриёласць [свць] -цю
спахмурнёлы
спахмурнёць зак., -б, -беш,

спасылае [ньце] -ппі
спасылёцца незак., -8юся,
-дешся
гаюцца

[сься],

-аецца,

-ёе, -ёюць
спахбплівацца разл, незак,

спасилачны

-аюся, -агшся [сься], -аец-

спасылка -лцы, -лак
спатайка разл., прысл., часцей спбтайку
аші,
[ньне]
спатканце

ца, -аюцца

спахбплівы
спацёлы і спатиёлы
спацёць зак., -ёю, -ёеш, -бе ?

-иняў
спатканы
спаткацца зак., -ёюся, -аеш-

-ёюць і спатнёць

спацца разм., незак., спіцца

[сьпі]; сналася

ся [сься], -аецца, -йбюцца
спаткаць зак., -дю, -аеш,
-4е, аюць
спаткі выкл.
спатнёласць [сьць] разм.,

спацыр абл., -ру
спацыраваць

спаць незак., сплю, спіш
[сьпі], спіць, спім, спіцё,

часцей

спарыш (спараныя прадме-

спатиёлы

-шу, -шы
спарышнік-ку

спатиёць разм., зак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць, часцей

ты) -ша, -шы, -шоў; бат.

спас разм., царк., -са, -се
спас: спасу няма
спасавённе [ньне] -нні.

спацёлы

спацёць

зак.,

спатрэбіцца

-блюся,

спасую,

-біцца,
[сься],
-бішся
“бяцца; спатрэбся [пс],

спёсаўка разі., -аўцы, -авак

спатрэбіць зак., -блю, -біш,

спасаваць

зак,

зўеш, -ўе, -ўюць,

спасвацца незак., -аецца,
-аюцца,
спасваць незак., -аю, -аеш,
.
-ае, -аюць

спёсвепы [сьве]
спёсвіць [сьві] зак., спасу,
спасвіш, -віць, -вім, -віце,
-вяць і спасу, -сбш, -сё,
-сём, -сяцё, -сўць
спаскўджапы разл.

спаскўджванне разм., -нні
спаекўджвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься],

-аецца, -аюцца; (псавацца) -аецца, -аюцца

спаекуджваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
спаскудзіцца разм., зак.,
“джуся, -дзішся

[сься],

-дзіцца, -дзяцца; спаскудзься [цься];, (сапсавац-

ца) -дзіцца, -дзяцца

спаекудзіць

разм. зак.,

“джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць;
спаскудзь,

[цьце]

спаскудзьце

спаслацца зак., спашлідся,
-лёшся [сься], -лёцца,
-лёмся, -ляцёся, -лібцца;

спашліся, спашліцеся
спастачныспец.
спаеці [сьці] зак., спадзе,
спадуць

спасцігацца [сьці] разм.,
незак., -аецца, -юцца
спасцігаць [сьці] разм., не-

зак., -аю, -беш, -4е, -ёюць
спасцігнуты [сьці] разм.
спасцігнуць [сьці] разм.,

зак., -пу, -пеш, -пе, -пуць;
спасціг,

-гла, -глі
спасціжэнне [сьці]

разм., -нпі

[пьне]

спатрэбцеся [пц]
-біць, -бяць

спатыканне [ньне] -нні
спатыкацца незак., -аюся,
-дешся
-аюцца.

(сься],

-ёецца,

спатыкаць незак., -ёю, -ёеш,
-ёе, -аюць
спатыкёч (род настойкі)
-ча, чы
спатыкнённе [ньне]: камень
спатыкнёння
спатыкиўцца зак., -нўся,
“нёшся [сься], -пёцца,
-нёмся, -няцёся, -нуцца
спаўдня разлм., прысл.

спаўзанне

[пьпе]

-нпі

і

спбўзвапне

спаўзацца незак., -4ецца,
-демся, -бецеся, -фюцца і

спбўзвацца
спаўзаць незак., -4ю, -аеш,
-дёе, -ёюць і спбўзваць;

(пра глебу, горныя паро-

ды) -ае, -ёюць
спаўзці [сьці] зак., спаўзу,
-збш, -зё, -зём, -зяцё,
-аўць; споўз, спаўзла, -лб,
-лі; спаўзі
спаўзціся [сьці] зак., спаў-

збцца, -зёмся, -зяцёся,
-зуцца; спбўзся [сься],
спаўзлася, -лося, -ліся

спаўна прысл.
спаўнйцца незак., -децца,
“яюцца

спахабнічацьзак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

спахапіцца зак., спахаплюся, спахбпішся
[сься],
-піцца, -пімся,
-піцеся,

-пяцца
спахапайцца незак., -Яюся,
“яешся

“яюцца.

[сься],

незак.,

“рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць

-цю

разм.,

абл.,

-яецца,

спяць; спаў, спала,-лі; спі
спачатку прысл.
спачувальна прысл.
спачувёльнасць [сьць] -цю

спачувальны
спачуванне [ньне] -нпі
спачуваць незак., -аю, -аеш,
-ёе, -ёюць
спачуваючы прым., наз.

спачывальня
уст., -льні,
-лень і -льняў
спачываённе [ньне] -нні

спачываць незак., -аю, -аеш,
-4е, -Аюць
спачын -ну, -не

спачынак -нку

спачыць зак., спачиў, -пёш,
-нё, -нём, -няцб, -нўць;
спачыў, спачыла, -лё, -лі;

спачні

спаянаець [сьць] -цю
спаяны
спайцца зак., -Яецца, -Яюцца
спаяць зак., -Яю, -яеш, -яе,
-Яюць

спёвы [сьпе] -ваў
спектакль [сьпе] -ля, -лі,
-ляў
спектр [сьпе] -ра, -ры, -раў
[сьпе]
спектрагеліёграф
астр., -фа, -фе, -фаў
[сьпе]
спектрагеліяскбп
астр., -па, -пе, -паў
[сьпе] фіз.,
спектраграма
о.
-ме, М
[сьпе]
спектраграфічны
фіз.

спектральны [сьпе]
спектраметраванне [сьпе]
[ньце] фіз., -нні
спектраметрычны [сьпе]
спектрамётрыя [сьпе] -ыі
[ыйі]
[сьпе]
спектраскапічны
фіз.

спектраскапія
[ій1]

спектраскбп

[сьце]

фіз.

[сьпе]

-па, -по, -паў

спектрафатдбметр

фіз., -ра, -ры, -раў

-іі

[сьпе]

спектрафотаметрычны
[сьце]

спектрафотаметрыя
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спсктрафотамётрыя [сьпе]
-ыі [ьші]
фіз.
спектрбтграф [сьпе]

-фа, -фе, -фаў

[сьпе]

спектрбметр

гра, -ры, “раў

спекульяўць [сьпе]

фіз.,

раза,

зак., -пў, -нёш, -нё, -нём,
-няцС, “нўць
спскуляванне [сьпе] [ньпе]
-цні
спекуляваць [сьпе] незак.,
-лЮю, -люеш, -люе, -лююць; спекулюй
спекулянт [сьпе] -нта, -нце
[ньце], -птаў

спекулянтка

[сьпе]

-тцы

[п“ц], -так

спскухянцкі [сьпе]

спекуляцыйны [сьпе]

[сьпе]

спекуляцыя

-ыі

спелаваты [сьце]
спёласць [сьпе] [сьць] -цю
спелзсалагічны

спелсалбгія -іі [ійі]
[сьпе] -му,
спелеатурызм
-ме
спелеафауяа [сьпе] -не
спслеблаг [сьпе] -га, “ту,

гтаў
спёліць [сьце] незак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

спёлы [сьпе]
спёраду [сьпе] прысл., прыназ.
сперазёны [сьпе] разм.
разжм.,
[сьпе]
сперазаць
зак., сперажуў, спяражаш,
эка, -кам, -каце, -жуць;
сперажы
спёрма [сьпе] біял., -ме
сперматазбід [сьпе] [ойі]
біял., -да, -дзе, -даў
спец.,
[сьпе]
спермацэт
“ёту, -Эце

біял., -ія,

чі [181], -іяў
сперміпй [сьпе] фархм., -ну,
-пе
спёрці [сьпе]

разям., зак.,

сапр, -рЭш, -рэ, “ром,-ра-

дб, -руць; спёр [сьпё],

спёрла [сьпе], -лі; сапры;
(сціснуць, здушыць) сапрэ; спёрла [сьпе]

спёрціся [сьпе] разм., зак.,

сапрэцца, -рбмся, -рацёся,
[сьпё],
-“рўцца; спёрся
спбрлася [сьпе], -ліся
[сьпе]
спершапачатку
прысл.
спёсціцца

(сьпесьці] зак.,
спёсцішся
спёшчуся,

[сься], -ціцца, -цімея, -ці-

цеся, -цяпцца

спёсціць

[сьпссьці]

слёшчу, спёспіш,
“цім, -ціцё, -цяць

спбты [сьпе]

зак.,
-ціць,

спеў (сьпе] спёву, -пе, -ваў
у.25

-даў

(спеспецабўтак [сьпе]
цыяльны абўтак) -тку
спецаёдства [сьпе] [цтв]
уст., -ве
спецаўтагаспадарка [сьпе]

(спецыяльная аўтамабіль-

ная гаспадарка) -рцы
[сьпе]
спецаўтамашина

(спецыяльная аўтамашы-

'
на) -не, -и
[сьпе]
спецаўтатрёнепарт
(спецыяльны аўтамабільны трёнспарт) -рту, -рце

(спе-

спецвбпратка ўсьпе]

вбпратка)

і

[сьпе]
спедадзённе
(спецыяльнае
[ньпе]
адзённе) адпаведна -тцы

[цд]; -нні

спецвыпуск [сьце] (спецыяльны ввіпуск) -ку,
-каў

спедгае [сьпе]

(спецыяль-

ная гаспадарка) -са, -се,
-саў
(спецыспецгрупа [сьпе]
яльная грўпа) -пе, -п

спецкбр [сьце] (спецыяльны

-ра,

карэспандзнт)

“ру, -раў

(спецыспецкуре [сьне]
яльны курс) -са, -се, -саў
(спеспецмашына [сьпе]
(цыяльная машына) -не,
-я
[сьпе]
спецпадрыхтдўка
(спецыяльная падрызтбўка) “ўцы

спедрэйе

ўсьпе]

(спецы-

Яльны рэйс) -са, -се, -саў

спермацэтавы [сьпе]
[сьпе]

спёўны [сьпе]
спех [сьпе] разхм., -ху
спёхам [сьпе] прысл.
спец [сьпе] разх., -ца, -цу,

цыяльная

[ыйі]

спёрмій

спёўка [сьпе] -бўцы, -ёвак
спёўнік [сьпе] -ка, -ку, -каў

спецрэйсавы [сьпе]
спецсеміцар [сьпе] (спецыяльны семінёр) -ра, -ры,

“раў

спецслўжба [сьпе] (спецыЯльная слўжба) -бе

спецстаўка [сьпе]
Яльпая

стёўка)

(спецы-аўцы,

-йвак
спецупраўлённе

[сьпе]
(спецыяльнае
[ньне]
ўпраўлённе) -нні

спёцца [сьпе]

зак., спяю-

ся, -ябшся (сься], -ябцца,

-яёмея, спеяцбся, сцяюц-

ца
спецпкбла [сьпе]

(спецыЯльная шыбла) -ле, л.
спёцыі [сьпе] -ый; адз, спёдыя, -ыі [ыйі]
спеціяфіка [сьпе] -іпы
спецыфікаваныя [сьпе]

спецыфікавацца [сьпе] не-кўешся
-кўюся,
зак,
[сься], -кўецца, -куюцца

спецыфікаваць [сьпе] зак.
і незак., -кўю, -кўсці, -нўе,

-кўюць

спецыфікатар
“ру, “раў

спсдыфікацыя
[ыйі]
спецыфічнасць

[сьпе]

-ра,

[сьпе]

-мі

[сьпе]

[сьць] -дю

спецыфічны (сьпе]
спецыялізаваны [сьпе]
спецыялізавацца
[сьпе]
зак. і незак., -зўюся, -зўешся [сься], -зуецпа, -зўюцца; спецыялізуйся
спецыялізаваць [сьпе] зак.

і незак., -зўю, -зўеш, -зўе,

“зўюць; спецыялізуй
спецыялізацыя [сьпе] -мі

[ыйі]
спецыяліст [сьпе] -ста, -сце
[сьце]. -стаў
спецыялістка [сьпе] -тцы
[стц], -так
спецыяльна [сьпе] прысл.
[сьпе]
спецыяльнасць
[сьць] -цю, -цей
спецыяльны [сьпе]
спець [сьпе] (праспяваць)

зак., спяю, -ябш, -яб, -яём,
спеяцё,

спеў,

спяюць;

спёла, спёлі; спей; (станавіцца спелым) незак.,
-бе, “ёюць
спёчалы [сьпе]
спёшаны [сьпе]
спёшвацца [сьпе]
незак,
-аюся,

-аешся

[сься],

-аецца, -аюцца
спёшваць
[сьпе]
незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
спёшка [сьпе] разм., -шцы
спёшна [сьпе] прысл.
спёшнаець [сьпе] [сьць]
“цю

спёшпы [сьпе]
спёшчанаець [сьпе] [сьць]

-цю

спёшчаны [сьпе]
спёшчвацца [сьпе]

-аюся,

-аешся

незак.,

[сься],

-аецца, -аюцца
незак.,
спёшчваць [сьпе]
-аю, -аеп, -ае, -зюць
спёшыцца [сьпе] зак., -шуся, -шышся [сься], -шыцда, -шацца

спёшыць [сьпе]

зак., -шу,

-пыш, -шыць, -шаць

спёка [сьпё] спёцы
[сьць]
спёртасць [сьпё]

-дю

спёрты [сьпё]
співёцца [сьпі] разм., незак., -4юся, -бешся [сься],
“даецца, -бюцца
співаць Гсьпі] разм., незак.,
“Апо, -4епі, -49, -4юць
спідвёй [сьпі] спарт., -бя,

-бі [ейі]
спідбла [сьпі] -ле, -л

сплсепець
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спідбмстр [сьпі] спец., -ра,

,

-ры, -раў

спіжарня [сьпі] -рпі, -раць
ўі -рпяў
спікер [сьпі] паліт., спарт»

“ра, “ру, Ваў.
[сьпі]
спікіраваць

зак.

, руюць
“рую, -рует, -руео,
-лаў

спіл [сьпі] -лу, -л
спіловапы
і
спілавапцы
,
[сьпі]

спілаваць [сьпі] зак., спі-

пўю, -ўсш, -ўе, -ўюцьку

спілак [сьпі] спец., -л

спілка ]сьпі] -лцы

спілбўванне [сьші]

[пьне]

[сьпі]

незак.,

-нні

спілбўвацца

гаецца, -аюцца
спілбўваць [сьші] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

спілбўка [сьпі] -ўцы
спін [сьпі] фіз., -на, -не
спіна [сьпі] -не, -н
спінакер [сьпі] мар., -ра,

ў
ра
,
-ры
спінёт [сьпі]

жмуз.,

.-ёта,

-ёце, -ётаў
спіпінг [сьші] рыб., -га, -ту,
-таў

синінгавы [сьпі]

спінінгіст [сьпі] -ста, -сце

[сьце], -стаў

спінпа-брушні [сьпі]
спіннамазгавя [сьпі]
спінны [сьпі]
спінтарыскбп [сьпі] фіз.,
-па, -пе, -паў
спірагіра [сьпі] бат., -ры,
спіраграма [сьпі] -ме, -м
спіраграфія [сьш] -іі [ійі]
спіралепадббиы [сьпі]
спіраллю
[сьпі]
[льлю]
прысл.
спіраль [сьпі] -плю [льлю],

“лей і -ляў
спіралька [сьпі] -льцы, -лек

спіральна [сьпі] прысл.
спіральны (сьпі]
спірамётрыя і спірамстрыя
[Ісьці] мед, адпаведна
“ыі [ыйі]; -мі [ыйі]
спірёнт [сьві] лінгв., -пта,
“нце [пьце], -атаў
спірантны [сьпі]
спірахёта [сьпі] бакт., -ёце,
-ёт
не-

зак., -аецца, -аемся, -аеце-

ся, -Зюцца

спіраць [сьпі] разм., незак.,
“аю, -асш, -ёе, -4юць

артаф [сьпі] -фа, -фе,

ў
“ба
спрометр

-ры, граў

[сьпі] мед, “ра

рт
спі
і]
[сьп
у,
-рт
е
-рц
спіртаачышчальны

спіртагартавальны [сьпі]
спіртагарэлачны [сьпі]
спіртамёр [сьпі] -ра, -ры,

граў
спіртарэктыфікациіны
[сьпі] спец.
[сьпірдз]
спіртзавбд

-дзе, -даў

“да,

спіртнбе [сьпі] разх., наз.
спіртни [сьпі]
спіртбвы [сьпі] часцей спір

тав
-оўцы,
[сьпі]
спіртбўка
-бвак
спірйт [сьпі] -шита, -ице,
-ымтаў

спірытка [сьш] -тцы [цц],
-так
спірытуалізм [сьпі] філас.,
“му, -меспірытуаліст [сьпі] -ста,

гсце [сьце], -стаў
спірытуалістка [сьпі] -тцы

[стц], -так

спірытуе [сьпі] разх., -су,
-се

спірытызм [сьні] -му, -ме
спірытычны [сьпі]

спірЭя [сьпі] бат., -зі [эйі
спіс ў спісак [сьпі] адпаведна -са, -се, -саў; -ска,
-ску, -скаў
спісанне [сьпі] [пьпе] -ині
спісацы сьпі]
зак., спіспісацца [сьпі]
шуся, спішашся [сься],

-шпацца, -намся, -шацеся,

-шуцца;

(зрасгодавацца)

“шацца, -цуцца

спісаць [сьпі] зак., спітў,
спішаш, -ша, -шам, -ша-

це, -шуць
спісачны [сьпі]

спісвапне
[сьпі]
пні
спісвацца:
[сьпі]
-аюся, -аешся

[пьне]
незак,
[сься],

-аецца, -аюцца; (растадавацца) -аецца, -аюцца
спісваць [сьпі] незак., -аю,

-асш, -ае, -аюць
спткі [сьві] -каў
спіты [сьпі]
спіхённе [сьпі] [пьне] -пні
сліхацца
[сьпі]
псзак.,
-бецца, -дюцца

'

[сьпі]
спіртавапне [сьпі]
[пьпе]

спец., -нні

[сьць] -цю

спірытуалістычны [сьпі]

спінка [сьпі] -нцы, -нак

спірацца [сьпі] разм.,

спіртаваны[сьпі] "
спіртавёцца [сьш] незак.
“туецца, “туюцца
незак.
спіртаваць ўсьпі]
спіртўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
спіртавы [сьпі] ё спіртбвы
[сьпі]
спіртавытвбрчасць

спіхаць [сьпі] пезак., -аю,
-аеш, -ае, аюць

спіхваппе

[сьпі]

пі

спіхвацца

[сьці]

“аецца, -аюцца

[пьпе]
к.

незак.,

спіхваць [сьпі] пезак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць

спіхиўты [сьпі] часцей сапхпуты
спіхиўць [сьпі] зак. гну,
-пбш, -пб, -вём, -няцё,

-аўць, часцей сапхиўць

спіца сьпі] -цы, -ц
спіцца [сьпі] разм., зак,
сап'ося, -тёшся [сься],
жгёцца, -п'ёмся, -п'яцёся,

-поцца; спіўся [сьпі],
спілёся, -лёся, -ліся

спіць (сьпі] разм., зак.,
сап, -шпёш, -аб, -п'ём,
агяцё, -гюць; спіў, спіла, -ла, -лі; спі
спіч [сьпі] -ча, -чы, -чаў
спічак [сьпі] -ка, -ку, -коў

спічасты [сьпі]

зак., -аю,

сплаваць разм.,

-аеш, -ае, -аюць

сплёвіцца зак., -віцца, -вяц-

ца
сплаўлю,
зак,
сплавіць
-ВЯЦЬ;
сплёвіш, -віць,
сплаў
сплёканы
сплакацца зак., сплёчуся,
[сься], -чацца,
-“ашся

-чупца

силанаваны
спланаваць зак., спланўю,
-ўеш, -ўе, ўюць; сплапаваў, -бла, -алі; сплапуй
спланіравацьае., зак., “рую,

“руеш, -руе, “руюць; сплапіраваў, -ала, -алі; сплапіруй

спланхналогія

анат.,

-іі

Бі]

спласіраваны і епласірбва-

ны спарт.
спласіраваць

зак.,

“рўеш, -рус, -руюць

-рўю,

металаў)
сплаў (сумесь
-ёву, -бве, -ёваў; (дзеяпне) -ёву, -аве
сплёўка -ўцы
сплаўлены
сплёўліванце [пьпе] -ипі
сплаўляцца незак., -Яецца,
-яюцца
сплаўляць незак., -яю, -Яеш,
-Яе, “яюць
сплаўцы

сплаўшчык -ка, -ку, -каў
силаціць разм., зак., сплачў, сплаціш, -ціць, -цім,
“ціце, -цяць

сплачапыразх.
разм.,
сплёчваць

незак,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
спабсквапце (пьсе] -ппі
спяёеквацца хезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
пезак.,
сплёскваць
-аеш, -ае, -аюць
сплёснелы [сьпе] і енпляспблы

салбепець [сьпе] зах., -сю,

спрадацца
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-сеш, -ее, “еюць ё спляспёць
сплёсці сьці] зак., сплятў,
спляцёш, “цё, -цём, сплесплёў,
цяцё, сплятуць;
спляла, -лб, -лі; спляці
сплёсціся [сьці] зак., спляцёцца, сплятуцца
спаёцены

спляскацца зак., сплёшчац-

ца, чуцца.

спляскаць зЗак., спляшчу,
соплбшчаш, -ча, -чам, -чаце, “чуць

сплясцёлы [сьце]
сплёспелы

часцей

спляенёць (сьпе] зак., -ёю,
-беш, -бе, -бюць, часцей

сплёўвацца незак., -аецца,
-аюцца
сплёўваць незак., -аю, -аеш,

спаёснець
сплятанне [ньце] -ипі
сплятацца незак, -аецца,

сплій уст., -пу, -

сплятёць незак., -ёю, -беш,
-ае, -йюць
-яві,
[пьне]
спляцённе
-цняў

-ае, -аюць

сплбспы
спабіць [ойі] зак., сплбю,
-біш, -діць, -бяць
сплывёцца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
ешся
-бюцца

сплываць незак., -ёю, -беш,
-4е, “аюць

сплысці [сьці] і еплыць
зак., для абодвух сплы-

вў, -вбш, -вё, -вём, -вяцё,
-вўць; сплыў, сплыла, -лё,
глі; сплыві
сплысціся [сьці] ёі сплыцца

зак., для абодвух сплывёцца, -вёмся, -вяцёся,

-вуцца; сплыўся,
лася, -лбся, -ліся
сплюнуты

сплы-

сплюнуць зак., -ну, -неш,

-не, -нуць
разм., зак,
сплюсаваць
геўю, -сўеш, -сўе, -сўюць
сплюснуты разм.
сплюсцуцца

разм.,

заплямлены
сиплясканасць [сьць] -цю
сплясканы
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спбўпіць зак.,

-дю, -ніш,

гніць, -нядь
спрабаванне [ньне] -нпі

спод -ду, -дзе

спбдак-дка [тк], -дку, -дкаў

спбдам прысл.
спбдачак -чка, -чку, -чкаў
спбдні
спбднік -ка, -ку, -каў
спбднікі -каў
спбдняе наз.
спбены
спбзнены [зьие]
спбйванне [ньне] -нні
спбйвацца незак., -аецца,
-аюцца

спбйваць незак., -аю, -аеш,

гае, -аюць

спор -ру, -ры, -раў

-чацца
сплюшчыць зак., “чу, “чыш,
“чыць, -чаць
сплявёцыразм.
спляваць разм., зак., сплюю,
сплюбш, -юё, -юём, -юяцё, ююць; сплюй
спайжанпыразм.
спляжыць разм., зак., -жку,
“жыш, -жыць, згкаць
спяяміцца зак., сплямлюся,
сплямішся [сься], -міцца, -мяцца, часцей запляміцца
спляміць разм., зак., -млю,
-міш, -міць, “мяць, часцей
запляміць
еплімлены разм., часцей

па

спрабаваць незак. спрабую,
“ўеш, -ўе, -ўюць
справа -ве, спраў
справа прысл.
справавод -да, -дзе, -даў
-дцы
[тк]
справавбдка

спбведныуст.
-ддзю
абл.,
спбгадзь
[дзьдзю], часцей спагада

-ну,

сплюшчвацца незак., -аецца, аюцца
сплюшчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
спліошчыцца зах. -чыцца,

спбўзвацца разм., незак.,
-аецца, -аемся, -аецеся,
-аюцца, часцей спаўзацца
спбўзваць разхм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
спаўзаць
спбўпены
спбўніцца зак., -піцца, -пяц-

спрабавацца незак, спрабў-

Зак.,

-неш, -не, -нуць
сплбшчанаець [сьць] -цю
сплюшчаны
сплібшчвание [ньне] -нні

-пві, часцей спаў:занне

спбведзь -ддзю [дзьдзю]

спблатыс.-г.
спблах -ху
спбмпіць разм., зак., -ню,

-нецца, -нуцца

сплюснуць разм., зак.,

-аюцца

спбтайку прысл. і спатайка
сцбўзаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
спбўзванце [ньце] разх.,

“ніш, -ніць, -няць

спбра біял., -“ры, -р
спбравы біял.
спбравыя бат., наз.
спбрак кравец., “рка, -рку,
-ркаў
спдраты
спораўтварэнне [ньне] бат,

-ині
спбрванце [пьне] -нні
спбрвацца

незак.,

-аецца,

-аіюцца

спбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
спбрна прысл.
спбрпаець [сьць] -цю
спбрны
спорт -рту, -рце
[шст]
спортабсталяванне

іньпе] (спартыўнае абсталявённе) -пні
(спарспортгарадёк [дг]
“дка
гарадбк)
тыўны

[тк], -дкў, -дкоў

спортлатб (спартыўнае ла-

тб) н., нескл.
спортпляцбўка, (спартыўная
паяцбўка) -бўцы, -бвак

незак.,
спбрыцца разм,
“рыцца, -рацца
спдсаб -бу, -бе, -баў

ецца, -ўюцца

[цц], дак

справавддны

справавбдства [цтв] -

справёджапыразх.
справаджванне

[ньне]

разм., -нні
справаджвацца разм.,

не-

зак., -аецца, -аюцца
справаджваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
зак,
справадзіць разм.,

“джу, “дзіш, -дзіць, -дзяць;

справёдзь

справаздача -чы, -ч
справаздёчна-вібарны
справаздачнасць [сьць] -цю
справаздачны
справакаваны
справакаваць зак., -кую,
-кўеш, -кўе, -кўюць
справіцца зак. -аўлюся,
-ёвішся

[сься],

-авіцца,

-ёвяцца; спраўся
справіць зак., -аўлю, -авіш,
“авіць, гёвяць; спраў
справўнкі рагл., -нкаў, адз.
справўнак, -нку
справядліва прысл.
справядлівасць [сьць] -цю
справядлівы
спрагальпасць [сьць] грам,
“цю

спрагальны
спрагацца незак.,

(аб'яд-

нацца) разм., -бюся, -еш-

ся [сься], -йецца, -аюцца; грам, -децца, -фюцца

спрагёць незак., -аю, -аеш,
-4е, “ўюць
спрагназіраваць зак., -рую,
-руеш,-руе, “руюць
спрадаваць незак. спрадаю, -абш, габ, -аём, -ая-

цё, “аюць
спрадёцца разм., зак., -дам; здасіся, -дёсца, -да[сьце],
дзімся, гдасцёся

спрэгчы
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спрадаць

-дадўцца; спрадаўся, спрадалася, -лося, -ліся

спрадёць (да прадаць) зак.,
дам, -дасі, -дасць [сьць],

-дадзім, -дасцё, [сьце],
-дадўць; спрадаў, спрадала, -лб, -ліў (да спрасці) незак., -аю, -аеш, -ае,
-ёюць
спрадвёку прысл.
спрадвёчна прысл.
спрадвбчнаець [сьць] -цю

спрадвёчны
спрадзены:
спрасктаваны
спрасктавёць зак. “тўю,
“туеш, -тўе, -тўюць
спражаны
спрёзжачка -чцы [цп], -чак
спражка [шк] -кцы [шц],
,
зкак
спражкавы [шк] і спражачны
спражыцца (пра арэгі, гарох, кофе) зак., -кыцца,
-кацца і спрэгчыся,

спражыць (арэхі, гарох, козжыць,

спрэгчы
спражэнне

-жыш,

-ку,

зак,

фе)

спраж

-жаць;

[ньне]

-нні, -нняў

грам.
[сьць]

спрактыкаванаець
-цю

і

спрактыкавёны
спрактыкаваёцца зак., -кўю-

ся, -куешся [сься], -кўецразх.,

спракўдзіцца

“джуся,

-дзіцся

-дзіцца, -дзяцца

спракўдзіць

зак.,

[сься],

разм.,

зак.,

-дзку, -дзіш, -дзіць, -дзяць

спрамянённе [пьне] -пні
спрамяніцца зак., -мёніцца,
-мёняцца

спрамяніць зак., -мяню,
-мёніш, -мбніць, -мёпім,

“мёніце, -мёняць
спрамяняльпік фіз., -ка, -ку,

-каў
.
спрамяйяцца крезак., -яец-

ца, -яюцца

спрамянйць незак.
-яю,
-ясш, -Яе, -Яюць
спраеаваны і спрасбваны
спраеавацца зак., спрасўец-

ца, “ўюцца

спрасаваць зак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

спрасбнку

і

зак.,

[сьці]

спрасціцца

спрбеціцца, -цяцца

спрасціць [сьці] зак., спра-

[сьці],
шчў, спрбсціш
-ціць, -цім, -ціце, -цяць;
спрасці

спрат разм., -ату, -ёце, -бтаў
спраўджаплне [пьне] -нні
спраўджаны
спраўджвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца
лезак., -аю,
спраўджваць
-аеш, -ае, -аюць
спраўдзіцца зак., -дзіцца,
“дзяцца

спраўдзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, “дзяць

спраўлецы
спраўляцца
-яешся

незак., -Яюся,
[сься], -яецца,

-яюцца
спраўляць незахк., -Яю, -яЯеш,
-яе, яюць
спраўна прысл.
спраўнасць [сьць] -цю
спраўнікгіст., -ка, -ку, -каў
спраўны
спрафіляваць спец., зак.,
-люю, -люеш, -люе, -лю-

спрахлы
епрахнуць зак., -не, --нуць;
спрах, спрахла, -лі
спрацавёнаець [сьць] -цю
:
спрацаваны

спрацавацца зак., спрацўюся, -гўешся [сься], -ўецца,

-ўюцца

спрацаваць зак.,

спрацуе,

-уюць.

спрацівець зак., -ею, -ееш,
-ве, “еюць
спрацбўвацца кезак., -аюся,

-аешся, -аецца, -аюцца
спрацбўваць незак., -ае,
“аюць

спружіша -пе, -н
спружыніста прысл.
спружыністасць [сьць] -цю
спружыністы
спружініць і спружыніцца
пезак. і (рэдка) зак., адпаведна -ніць, -няць; -ніц-

ца, -пяцца

спружінка -нцы, -пак
спружынны
спружындвы
спружынбўка разлм., -бўцы,
-бвак

спрут

заал,

-ўта,

епруцянёлыразм.
спруцянёць раз», зак., -ёю,
-ёош, -бе, -ёюць

спрывіленыразм.
спрывіліцца разх., гак., -1юся, -лішся [сься], -ліцца,
-ляцца
спрывіліць разм., зак., -лю,
-ліш, -ліць, -лЛЯць

спрывільванне

спрывільвацца

разх.,

[сься],

-аецца,

-дюцца
'
спрашчаёцца гезак., -аецца,

-бюцца

епрасбипя

епрашчбнец
-пца,
іду,
-пцаў
спрашчэнка -уцы, -пак

-а4ю,

спрашчэнне [пьпе] -нні

спрашчэнскі
епрашчиства -ве

-аецца, -аюцца
спрывільваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
спрингер заал., -ра, “ры,
“раў
спрышклер тэх., -ра, -ры,
“раў
спрынклерны
спрынт спарт, -нту, -нце

]
[ньце
спрынтэр

-ра, -ру, -раў
спрыптэрекі
спрынцаваёнце (ньпе] -нні
спрынцавёпы і спрынцбваны
спрыццаваёцца незак., -цўюся, -цуешся [сься], -цўец-

ца, -цўюцца

спрбдаць

абл.,

зак.,

“аеш, -ас, аюць

гаю,

спродваць абл., пезак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
спрбшчана прысл.

,

спрынцаваць незак., -цую,

“дўеш, -уўе, -пўюць

спрыпцбўка -оўцы, -бвак
спрытна прысл.
спритпасць [сьць] -цю
епрітны

спрытнібга разм., агульн.,
м. ДАМ -огу, Т -югам, ж.
ДМ-зе, Т -бгай і -огаю,
Мн. Р -Юг

спрыяльпа прысл.

спрыйльнасць [сьць] -цю
спрыяльны

спрыйнне [цьне] -нпі
спрыйць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць

епрбба -бе, -б

не-

зак., -аюся, -аешся [сься],

спрыт -ыту, -ыце

-йешея

[ньне]

разм., -нпі

спрачальпіца разм., -цы, -ц
спрачацца кезак., -аюся,

-каў

-ўце,

“ўтаў

спрынцбвачны

спрасўю,

спрасбўваць пнезак.,
-аю,
“аеш,-ае, -аюць
спрасцёць
[сьце]
разм.,
зак., -ёю, -беш, -ёе, -ёюць
спрасці [сьці] зак, спра
дў,
“дзеш, -дзе, -дзём, -дзяцё,

спрбшчанасць [сьць] -цю
сирбішчаны

спрачальнік разх., -ка, -ку,

спрашчаць
незак,
-аеш, -ае, “аюць

[пьпя] прыел,
страсоўванне [пьне] -пні
спрасбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

дзёцца, -дўдца

юць

“

ца, -кўюцца

-дўць; спраў, спрала, -лі;
спрадзі
спрасціся [сьці] зак., спра-

,

спрэгчы [хч] зак., епрагу,
спражш, -л:, -нком, -жацё, спрагуць; спрог, спрэтла, -лі; спражы; (арэхі,
гарот, кофе) часцей спражыць

спрэгчыся

срэбракрылы
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анн

спрэгчыся [хч] зак., спра-

гуся, спражэшся

[сься],

“нёцца, -лібмся, экацбся,

спрагуцца; спрогся, спрэглася, -ліся; спражыся;
(пра арэгі, гарох, кофе)

спражэЭцца,

спрагуцца,

часцей епражыцца

сяиўсцісты [сьці]

спрэжаны
спрэе прыся.
спрэчка -чцы [цц], -чак

спусціцца [сьці] зак., спушчуся, сиўсцішся [сьці-

спрэчнасць [сьць] -цю
спрэчны
спуд -ду, -дзе
спуд: пад сиўдам, з-пад

спуду

саўджаны
соўджвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
спўджваць незак., -аю, -аеш,
гае, аюць
сиўдзіцца
гдзішся

-джуся,
зак,
[сься], -дзіцца,

“дзяцца

спўдзіць зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; спудзь
спудлавёць зак. спудлўю,
-ўеш, -уе, “ўюць
спўду прысл.

епўжана прысл.
спужапы
спужаццазак., -аюся, -йешся [сься], “ецца, -аюцца

спужаць зак., -аю, -аеш, -4е,
-дюць
спурт спарт., -рту, -рце
спуртаваць зак. і незак.,

спуртўю, -ўеш,-ўе, зўюць
спуск-ку, -каў
спускавы
спускённие .Іпьне] -нні
спўска-пад'ёмны
спускацца незак., -ёюся,
[сься], -йецца,
гаешся
гаюцца

спускаць незак., -ёю, -беш,
-4е, -Аюць
спускни
спусташальнасць

[сьць]

-цю

спусташальпік-ка, -ку, -каў
спусташальніца -цы, -ц
спусташальны
спусташацца і спустбшвацца незак., адпаведна -аец-

ца, йюцца; -аецца, -аюцца
спусташаць і спустошваць
незак.,

адпаведна

-4ю,

еш, -4е, -йюць; -аю,
-аеш, -ае, аюць
спусташбние і спустбшваппе [ньце] для абодвух
-нпі
спустбшанасць [сьць] «цю
спустошаны
спустбшыцца зак., -шыцца,
“шацца
зак.,
спустошыць
“шу,
-шыш, -шыць, -шаць
25"

спусцёлаець [сьце] [сьць]
разм., -цю
спуецёлы [сьце] разм.
спусцёць [сьце] разлм., зак.,
“бе, -ёюць
спўсціста [(соці] прысл.
сиўсцістасць [сьці] [сьць]
-цю

спэцкацца зак., -аюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
спэцкаць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
спявак [сьпя] спевака, -ку,
-ібў
[ньне]
спяванне [сьпя]
-ипі
пезак.,
спявацца [сьця]

-асцеся,

-децца, -аемся,
гаюцца

сься], -ціцца, -цімся, -ці-

спяваць [сьпя] кезак., -Аю,

спусціць [сьці] зак., спу[сьці],
спўсціш
шчў,

спявачка [сьпя] -чцы [цц],
-чак
спякальнасць [сьпя] [сьць]
спец., -цю
-ка,
спякальшчык [сьпя]
-ку, -каў
спяканне [сьпя] [ньпе] -ші

цеся, -цяцца

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

спўтацы
спўтацца разм., зак., -аюся,
[сься],

-асшся

“аецца,

-аюцца

спўтаць зак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць
епўтваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
спухёць разм., незак., -ёе,
юць

спўхлыразм.
спўхнуць разм., зак., ну,
-неш, -не, -нуць; спух,
спухла, “лі
спўшчаны
спын спыну, спіне
спынённе [ньне] -ині
спіянены

спыніцца зак., спынюся,
спынішся [сься], -ніцца,

-гнімся, -ніцеся, -пяцца і
супыніцца

спыпіць зак., спыпю, спиніш,

-ніць,

“нім,

-няць і супыніць

спыняцца

-яешся

незак.,

-ніце,

-ЯюсЯ,

[сься]; -яецца,

-яюцца і супыпйцца

спыййць кезак., -Яю, -яеш,
-Яс, -Яюць і супыняць
сцяреканы
спіярекаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
спірскванис [цыпе] -нпі
спірсквацца незак., -аецца,
-аюцца
спырскваць

пнезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

спіяренуты

спыренуцца

зак.,

-пецца

[сьце], -пуцца

епірепуць зак., -пу, -пеш

[сьне], -пе, -пуць
слирхваць незак., -ае, -аюць
спірхнуць зак., -ие, -нуць
спытаны

спытацца зак., -фюся, -дешся сься], ецца, -Фюцца
спытаць зак., -ёю, -аеш,-ае,
-4юць
спіятваць разм., незак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
спытлявапы
спытляваць зак., -лібю, -ліб-

еш, -ліе, -лююць
спэцканы

-4сш, -ае, -дюць

спякацца

пнезак.,

[сьця]

-4ецца, -ёюцца

ссякаць [сьпя] пезак., -аю,

-беш, -4е, -бюць
спякбта [сьця] разм., -бце
спякбтна [сьпя] прысл.
спякбтны і разм. спякбтлівы [сьпя]

спялёйшы [сьпя]
спялёць [сьпя] незак., -ёе,
-ёюць

спяліць [сьпя] незак., спялю, спёліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць

сп'яна разм., прыс.
сп'янёлы разм.
стяпёць разл.,

заь,

-бію,

-беш, -бе, -ёюць

спярша [сьпя] разм., прысл.
[сьці]
спярэсціць [сьпя]

зак.,

спярэшчу,

спярэс-

ціш [сьці], -ціць. -цяць

спярэшчаны [сьпя]
спярбшчвацца [сьпя]

ае-

зак., -аецца, -аюцца
сипярэшчваць [сьпя] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
епяцоўка [сьпя] раз, -0ўцы, -бвак
спячая наз.
спячка [сьця] -чцы [цц]

дзеепрым,
спячы [сьця]
прых., наз.
спячы [сьпя] зак., спяку,
спячэш, -чэ, -чбм, спечацё, спякўць; спёк, спякла,
-лб, -ліў спячы
спячыся [сьпя] зак. спякуся, спячэшся (сься],
-чЭцца, лібмся, спечацёся,
спёкся,

спяк-

ца, -4юцца; -ю,
-де, -аюць

-асш,

спякуцца;

лася, -лбся, -ліся; спячыся
спяшацца і разм. спяшаць
[сьпя] незак, адпаведна
-аюося, -аешся [сься], -бсц-

србдак -дку [хк], -дкаў

срэбпы часцей сярэбраны
срэбра -ры

срэбракрилы

стагнацыя
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срэбралісты
.
о.
.
л
б
а
ы
н
т
і
л
а
срэбр
срэбралюб уст., -ба, -бе, -баў
срэбралюбівы і срэбралюбны ст.

срэбралюбства [потв]
-ве

уст,

срэбранік -ка, -ку, -каў,
часцей сярэбранік
срэбранбенасць [сьць] ге-

ал., -цю

,
срэбранбены
ы
п
а
р
б
э
р
я
г
й
с
е
ц
с
ы
а
н
ч
а
р
б
э
р
с
срэбрападббны
,

,

сеаджанпы

ссёджванце [ньпе] -ині
ссёджвацца незак., -аецца,

-аюцца

ссаджваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
ссадзіць зак., ссаджу, ссёдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
-дзяць; ссадзі,
ссальцы

ссёпне [ньне] -нпі
ссаць

сссш

ссу,

кезак.,

[сьсе], ссе, сеём, ссяцё,
ссуць; ссаў, ссёла, -лі;
ссі
ссек [сьсе] спец., -ку

ссёкчы [сьсе] зак., ссяку,
ссячэш, -чэ, -чбм, ссечацё, ссякўць; ссек, ссёкла,
-лі; ссячы, часцей ссячы
сеёкчыся [сьсе] зак., ссячэцца, ссякуцца,
ссячыся

сеёлены [сьсе]

часцей

дзеепрых.,

прым., наз.

есёсціся

[сьсесьці]

зак.,

ссядзецца, -дуцца

ссёчаны [сьсе]
сеёрбаны (сьсё] разм.
ссёрбаць [сьсё] разм., зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
сеёрбваць [сьсё] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
ссёрбпуты [(сьсё] разм.
ссёрбпуць [сьсё] разм., зак.,
-пу, -пеш, -не, -нуць
ссівёлы [сьсі]
ссівёць

[сьсі]

зак.,

-беш, -бе, -ёюць
ссінёлы [сьсі]

ссінёць

[сьсі]

зак.

гбеш, -бе, -бюць

-ёю,

-ёю,

ссініць [сьсі] разм., зак.,
ссішио, ссіпіш, -піць, -пім,

-піце, -пяць

ссшйчыць

гак., -чу,
“чаць

[сьсі]

-чыш,

разм,

-чыць,

себўветие [пьпе] -шні
ссбўвацца пезак., -аюся,
“аешся
[сься], -аецца,

аю
цц
а
ссоўваць

незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

вебхлы
ссохпуцца зак., -пуся, -пе
шся [сься], -пецца, -пуц-

ца; ссбхся, себхлася, -ліся
себхнуць зак., -ну, -неш,
це, -пуць; сеох, ссохла,
-лі
(Саюз
[эсэсэсэр]
СССР
Савёцкіг Сацыялістычныя
Рэспўблік) м., пескл.
,
ссуканы
ссукацца

зак.,

ссукаецца,

-бюцца і ссўчацца, -чуцца
ссукаць зак., ссукаю, -беш,
-4е, -йюць і ссучу, ссучам, -ча, -чам, -чаце, -чуць;
ссукаў, ссукёла, -лі; ссукай і ссучы
ссўквальны спец.
сеўквальшчык-ка, -ку, -каў
сеўквальшчыца -цы, -ц
незак.,

сеўквацца

-аецца,

“аюцца
сеўкваць пезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
сгумавёцца разм., зак., -муюся, -муешся [сься], -муецца, -мўюцца
сеўнуты
сеўнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -пецца, -нуцца; ссўнься
сеўнуць зак., -пу, -неш, -пе,

“нуць; ссунь

кезак.,
[сься],

-аЮюся,
-аецца,

-аюцца
ссыхёць лезак., -йю, -аеш,
-йае, -ўюць

[сься]

[пцьпе]

[сься]
ссядацца
-аецца, -ёюцца
[сься]
ссяканне
-нипі
[сься]
ссякацца
-аецца, -аюцца

незак.

ссяданне
-нні

[пьпе]
незак.,

ссякаць [сься] незак., -4ю,
-беш, -ае, -4юць
[сься]
ссллённе

[пьне]

лпі

ссяліцца [сься] зак., ссёліцца, -лімея, -ліцеся, -ляц-

ца
ссяліць [сься] зак., ссялю,

ссёліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
ссяляцца

[сься]

нёзак.,

-яецца, -яемся, -яецеся,
-яюцца
ссяляць [сься] незак., -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
сеячы [сься] зак., ссякў,
ссячэш, -чэ, -чбм, ссечацё, ссякўць; ссек, ссёкла,
слі; ссячы і ссёкчы

ссячыся [сься] зак., ссячэц-

зак.,

-дюся,

[сься],

-ліцца,

ца, ссякуцца і сеёкчыся
стабілізаваны
стабілізавацца зак. і незак.,

-ліш,

стабілізаваць зак. і незак.,

сгутўлены
ссутуліцца

-лішся
-ляцца
ссутуліць

ссыхацца
аешся

зак., -лю,

-ліць, -ляць
сеўшаны

ссушыцца зак.,
-шацца

-зўецца, -зўюцца

-зую, гзўет, -зўе, -зўюць

стабілізатар
сеўшыцца,

ссушиць зак., ссушў, сеўшыш, -ныць, -шым, -шыце, -шаць
-аецца,
егылацца незак.,
-аюцца

ссылаць лезак., -4ю, -аеш,
-4е, -4юць
есилка -лцы, -лак

ссыльнакатаржныгіст., наз.
сеыльнапалітычны

гіст.,

паз.

ееыльнапасялёнец

гіст.,

-пца, -нцу, -пцаў

ссильпая наз.

ссыльны прым., наз.

ссыпанне [льне] -нпі
семпапы
сеьтацца зак., ссыплецца,
сеыплюцца
есыпацца . незак.,
-4ецца,
-дюцца
ееыпаць зак., -плю, -плеш,

-пле, -плюць; ссып
ссыпаць незак., -фю, -аеш,
-4е, -аюць
сенпка -пцы
ссыпнія

ссысаць кегак., бю, -асш,
-ае, -4юць

есыханне [ньце] -ппі

(прыстасаван-

не) -ра, -ры, -раў; (рэчыва) -ру, -ры
стабілізацыйны
стабілізацыя -ыі [ыйі]
стабільнасць [сьць] -цю
стабільны
стававы абл.
ставаць незак.,

стаё;

ста-

вала
ставіцца незак., стаўлюся,
ставішся [сься], -віцца,
-вяцца
ставіць незак., стаўлю, ставіш, -віць, -Вяць

ставішча -чы, -ч і -чаў
ставбк стаўка, -ку, -коў
ставі абл., -воў
стагавальшчыік-ка, -ку, -каў
стагаванне [ньне] -ппі
стагавацца кезак., -гуецца.
-гўюцца

стагаваць незак., -гую, -гуеш, -гўе, -гуюць
стагавішча абл., -чы, -ч і
-чаў
стагавы
стагакід -да, -дзе,
стогаскладальнік

стагпйнне
“няў

[ньпе]

стагнацыйны эк.

стагнацыя -ыі [ыйі]

-даў

і

-пшиі,

стагнаць
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стандартнасць
а

анн

стагну,

пезак.,

стагнаць

стогнеш, -пе, -нем, -нецё,

-пуць

[дзьдзе]

стагоддзе

-ддзі,

-ддзяў

стагбдні часцей стогадовы

стаднаець [сьць] спец., -цю

стадны
стадбла уст., рагм., -ле, -л

стадбліна разм., -не, -н
стадыён -па, -пе, -наў
стадыённы
стадый гіст., -ыя, -ыі [ыйі],
гыяў
стадыя -ыі [ыйі], -ый
стадыяльнасць і стадіінасць [сьць] хніжн., для

стакрбтка бат., тцы [цц],
-так
стаксель мар., -ля, -лі, -ляў
стала прысл.
сталаванне [ньне] -шшці
сталавацца незак., сталуюся, -ўешся [сься], -ўец-

стальмашыць разм., незак.,
“шу, шыш, “шыць, лцаць

сталагміт геал., -іта, -іце,
“ітаў
сталагмітавы
сталагмбметр фіз., -ра, “ры,

сталяпіца .буд., “цы, -ц

ца, “ўюцца

“раў

стаср спарт., -ра, -ру, -раў
стаерекі
стаж -ку, -жы
етайжар, “ра, -ры, -раў
стажар'е ёў разм. стажарышча адпаведна -р'і [рйі],
р'яў; -чы, -ч і чаў

сталактіт геал., ата, -ыце,
-ытаў
сталактытавы
сталасць [сьць] -цю
сталаўцік разх., -ка, -к Ў,
-кбў
сталаўніца разм., -цы, сталачыць разм., зак., сталачў, сталбчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць
сталебетбн -ну, -не
сталебетбины
сталсварэнне [пьне] -ниі
сталеліцёйны
сталеліцёйшчык -ка, “ку,
гкаў
сталённе [ньце] -нлі

стажарыць разм., незак.,
“ру, рыш, -рыць, -раць
стажбк -кка [шк], -жеў,

сталеплавільшчык -ка, -хку,
-каў
сталепракат -ёту, -ёце

абодвух -цю

стадыйльны
кніжн.

стаёнцік

і

стадыйны

[ньпі]

-ка,

-ку,

-каў
стаённы (пра каня)

Стажары астр., Стагжараў

-жккоў

стажбр -ра, -ру, “раў
стажбрка разм. -рцы, -рак

стажыраванпе [цьце] -нні
стажыраваць і стажыравацца незак., адпаведна -рую,
“руеш, груе, “рўюць; -руюся, -рўешся [сься], -ру,
ецца, груюцца
стажырбўка -бўцы, -бвак
стаз мед., -зу, -зе
стаза біял., -зе

стаіцца [айі] захк., стабся,
стбішся

[оісься], стдіц-

ца, стбімся, стбіцеся, стбяцца; стаіўся, стаілася,
“ліся; стаіся
стаіцызм [айі] -му, -ме
стаіць [айі] зак, стаю, стбіш [ойі], стбіць, стбім,

стбіце, стбяць; стаіў, стаіла, -лі; стаі
стаічна Гай прысл.
стаічны [айі]
стайцевы (да стайня)

стайнік гіст., -ка, -ку, -каў
стайвя -пі, -няў
стакёп ваен., тэзх., -ца, -ие,
-наў
стаканны
стаката муз, н, нескла;
прысл.

Стакгбльм [гг--з выбухн.

г на месцы к] г. Стак-

гбльма, Стакгбльме
стакгбльмскі [гг--з

бухп. г на месцык]

вы-

стакер тэх., -ра, -ры, -раў

сталеилавільны

сталепракатны
сталепракатчык
-ку, -каў

-ка,

[чч]

сталеразлівачны [зьлі]

сталётнік разм., -ку
сталефасбнны
сталёць незак., -ёю, -ёеш,

стальніца -цы, -ц

стальны і сталёвы
(сталеплавільны
стальцэх
цэ2) -ха, -ху, -хаў

сталюга -1036, -ог

сталявар -ра, -ру, -раў
сталяр -ра, -ру, -роў
сталярка разм., -рцы
сталярнічаць і разм. сталяраваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць;

сталярую,

-ўеш,

“ўе,

-ўуюць і сталярыць

сталярны і сталярскі
сталярня разм., -рш, -раць
і-рняў
сталярства -ве
сталярыха разх., -ысе, зях
сталярыць разх., незак. з “ФУ,
“рыш, -рыць, -раць, часцей сталярнічаць
стаматалагічны
стаматалёгія -іі [ійі]
стаматаскапічны
стаматаскби -па, -пе, -паў
стаматблаг -га, -тгу, -гаў

стаматит -ыту, -ыце

Стамбул г., Стамбўла, Стамбуле
стамбўльскі
стамёска -бсцы, -ёсак
стаміцца зак., стамлюся,
стбмішся (сься], -міцца,
-мімся, -міцеся, -мяцца
стаміць зак., стампю, стбміш, -міць,, -мім, -міце,

“мяць; стамі
стамлённе [ньне] -нні

-6е, -ёюць
сталёвы часцей стальні
сталініт -іту, -іце
сталіпітавы
сталіраваны спец.
сталіравацца зак. і незак.,

стамляльнасць [сьць] -цю

сталіраваць зак. і незак.,
сталірую, -уеш, -уе, зуюць
сталірбўка -оўцы
сталіца -цы, -цЦ
сталіць незак., сталю, стбліш, стбліць, стблім, стбліце, стбляць і стбліць
сталічцы

стан (тулава,

-руецца, -руюцца

сталбвая наз.
сталбвы

разм.,
сталбўка
-бвак
сталбчапы разм.

-оўцы,

сталы
сталыпіпскі гіст.

стэльмах

стальмёшния разм.,
-шань ў -шняў

-Яюцца

стамляць незак. -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

фігура; ліф;

становішча) -ну, -не; (лагер, сталнка; машына ці
сістэма машын для апрацоўкі металу) -па, -цпе,
гнаў; (адзін з ваюючых
бакоў; грам.) -пу, -пе,
-наў.
станавітаець: [сьць] -цю
стацавіты абл.
стапавіцца незак., стапаўлюся, станбвішся [сься],
гвіцца, -вімся, -віцеся,
-вяцца
станавіць разм., незак., ста-

сталипіпцчыпа гіст., -пе
сталь -ллю [льлю], -лей
стальвага -азе, -аг
стальмаства разм., -ве
стальмйх -ха, -ху, -хоў і
стальмашны разх.

стамляльны
стамляцца незак., -ЯЮсЯ,
[сься], -яецца,
-Яешся

-шні,

наўліо, стапбвіш,
-вім, -віце, -вяць

-віць,

станавішча арзеал., -чы, -ч

і -чаў
станавы грах.

станаві прым.; уст., паз.
стапаўлённе [цьпе] -нпі
стандарт -рту, -рпе, -ртаў

стапдартпасць [сьць] -цю

старобінскі
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па.

стандартны

стапарЭзка [ск] уст. -зцы

стандартны
стандартызаванне
гні

[шьпе]

,

стандартызаваны
стандартызаваццазак. ё незак., -зўецца, -зўюцца
стандартызаваць зак. і незак., -зую, -зўеш, -зуе,
-зуюць

стандартызатар

-ра,

-РУ,

-раў

стандартызацыя -ыі [ыйі]
стапід гім., -ду, -дзе

стапік -ка, -ку, -каў
стапін 2іхм., -ну, -не

станціна т2х., -не, -н
'
стапінны
стапістасць [сьць] -цю
станісты
станіт хім., -іту, -іце
стапіца -ды, -ц
станічнік -ка, -ку, -каў
станічніца -цы, -ц
станічны
[ньне]
стапкабудавёнце

станкабудаўнік

-кё,

-ку,

жібў
станкабудаўнічы
станкавіст жыв., -ста, -сце
[сьце], -стаў
стацказавбд -да, -дзе, -даў
станказббрачны
станкбвы
стапбвішча -чы
станбжка [шк] заал., -кцы

[шц], как

станбк станка, -ку, -коў

станбк-аўтамёт

стапарэзчык [шч] уст., -ка,
.
,
-ку, -каў
стапель -ля, -лі, -аяў
,
стапельны
стапін тэх., -ца, -пе, -паў
стопіцца,
зак.,
стапіцца

-пяцца
стапіць зак., стаплю,
піш,

-піць, -пім,

-пяць
стапнёць

сто-піце,

абл.,

(растаяць)

зак., -бе, -ёюць
стаптаны
стаптацца зак., стопчацца,

,
станіёлевы
станіёль -аю, глі

-нні

[сц], -зак

станка-аў-

тамата, станкў-аўтамаце,

станкбў-аўтаматаў
станбўча прысл.
станбўчаець [сьць] -цю
станбўчы
стапбчак -чка, -чку, -чкаў
стапбчнік -ка, -ку, -каў
станбчніца -ды, -д
станбчны
стапе (страфа)
-са, -се
[пьсе], -саў
стапсы (верш) -саў
станцавапы
станцаваць зак., стапцую,

“ўеш, -ўе, -ўюць

станцыйны

станцыя -ыі [ыйі], -ый
станчадца хезак., -асцца,

-ёюцца.
стацчаць кезак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць
стапчыцца
зак., -чыцца,

“адцца
стапчіяць зак., -чу, -чыиш,
“чыць, -чым, -чыцё, -чаць
станчэнце [ньне] -ннпі
стапчць зак., -9ю, -беш,

-бе, -бюць

стапа -пб, мн. стбпы, стоп;
з ліч. ё, 9, 4--стапы

.
0
а
цц
“у
стаптаць зак., стапчу, стдцчаш,

-ча,

-чам,

-чаце,

-туць; стапчы

старааблбжиы
старабеларускі
стараваты

.

старавёр -ра, -ру, -раў

старавёрка -рцы, -рак
старавёрскі
старавёрства -ве
старавбрны
старагрэчаскі
старадарбжскі [шск]
Старадарбжекі раён [шск]
Старадарбжскага раёна
старадаўнасць [сьць] -цю
старадаўні
старадзёдаўскі

старадрўк -ка, -ку, -каў
старадрукаваны
старадрэвіна разм., -не, -и

старадўбка [пк] бат., -бцы

[пц]

старажаванпе
разм., -пві
старажаваць разм.,

[ньпе]
незак.,

-жўю, -кўеш, зўе, -жўюць
старажаві разл.
старажбк -кка [шк], -кку,
зккбў
старажбўка разм., -жоўцы,

-жбвак

старажбўства разм., -ве
старажыл -ла, -ле, -лаў
старажылка -лцы, -лак

старажытнабалгарскі
старажытнаверхнепямёцкі
старажытпагрэчаскі
старажытнаегіпецкі
старажытпаіндіяйскі [айі]
старажытпаперсідскі [цк]
старажытнарускі
старажнатнасць [сьць] -цю,
-цей
старажытнацаркоўнаславянскі
старажытпацібркскі
старажіытнаяўрэйскі
старажытны

старажыха разлм., -ысе, -іх
старазавётнаець [сьць] -цю
старазавётны
старалёссе [сьсе] -ссі
старамбдна

старамбдиаець [сьць] -цю

,
старамбдны:
старана -пё, мн. стораны,
старби;: з ліч. Ф, 9, 4-стараны

стараніцца незак., старапю-

ся,

старбпішся

[сься],

-цімея,

-піцеся,

-ніцца,

-пяцца

старанна прысл.
стараннасць [сьць] -цю
старанне [ньне] -ииі, -пцяў
старанны
старарўскі
старарэяаямнаець
разм., -цю
старарэжымнік разх., -ка,

[сьць]

-ку, -каў

старарэжимныразм.
старарэчышча -чы,-ч і -чаў
старасвётчына [сьвечч] -не
[сьве]
старасвёцкаець
[сьць] -цю
старасвёцкі [сьве]

стараелавянізм

-ма,

-ме,

-маў

стараелавянескі
стараслўжачы прых., наз.
стараста м., Д -сту, Т -стам,
М -сце [сьце], мн. Р ста-

раст і -стаў
старастат -ёта, -ёце
старастаў

старастбўства -ве

старасцёнь [сьце] бат., -ню,
гні
старасціха [сьці] раз», -ісе,
-іх
стараець [сьць] -цю

стараўкраінекі [айі]

старац -рца, -рцу, -рцаў

старацаркоўны

старацель -ля, -лю, -ляў

стараёцельскі

старацельства -ве
незак.,
старацца

-аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
старая наз.
стараяўрэііскі
,
стартавапы
старгавёцца зак., старгуюся, “ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

старгаваць

зак,

старгую,

-усш, -ўе, -ўюць

старгбоўвацца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
“аюцца
незак., -аю,
старгоўваць
-аеш, -ае, -аюць

старка (гарэлка) -рцы
старніравапы бухг.
старпіравацца кнезак., -руец-

ца, -руюцца

старніраваць зак. ё незак.,
-уе,
-усш,
старпірую,
-уюць
Старббін г., Старббіна, Старобіпе
старббіпскі

стацыяпарніца
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старбжка [16] -яіцы [шц],
-как

старыца і абл. старык (ста-

старбика -пды, -нак
старбикавы

старыцца
“рышся

старбжкі [шк] разм.

старбннасць [сьць] -цю

старбнні [пьні]
старбста гіст., м., Д -сту, Т
-стам, М -сце [сьце], мк.
Р -стаў

старбства гіст., -во, -ваў
старт -рту, -рце, -ртаў

стартаваць зак. і незак.
ую, стўеш, -туе, “туюць
стартавік разм., -ка, -ку,
-кбЎў
стартавы

стартэр (асоба) -ра, -ру,
граў; (метанізм) -ра, -ры,

-раў

стартэрны
старцаваны буд.
(жабраваць)
старцаваць
разм., незак, старцую,

“ўеш, -ўе, зўюць
старцоўекі
старчак -ка, -кў, -коў

старчакбм, старчма і

-ка,

“Ц

старшаяназ.

старшы прым., наз.
старшына ваен., м., ДМ -нё,

Т -ябй і -нбою, мн. стар-

шыны, -и; з ліч. 9, 9, 4-

старшыны

старшынёў

-ісе,

незак.,

юць і старшыняваць

старшынпство -вё
старшинствуючы

дзее-

прым., наз.

старпыцй л, ДЛ -ні, Т
-пёй і -нёю, мн. старши-

з ліч. 9, 9, Я--

старшыпі

старшыняваць незак., -пою,

-пюеш, -шбе, -поюць, час-

цей старшынстваваць
стары прых., наз.
старина разм., -не (зьне]
старіязнік. [зьні] разм., -ка,
-ку, -каў
разм,
старізпіца [зьпі]
разм,

статыстччны

-рыць,

статычна прысл.

статіячнасць [сьць] -цю
статычны

старычіна разм., м., Д -пу,
Т -пам, М -пе, мн. Р -п

і-паў
Старыя Дарбгі г., Старых
Дарбг

старэйшы
-пу,
старэйшыпа Хх, Д
Т -нам, М -пе, мн. Р -ні
-паў
старэйшыпства гёст., -ве

старэнне [пьпе] -нпі
старэнькая разм., наз.

.

старэнькі разм., прым., наз.
старэцкі

старэць незак., -зю, -Зеш,

зак.;

карты)

(дастасоўвацца)

разм., незак., -сўецца, -суюцца

стасаваць (пра карты) зак.
разм.,
(дастасоўвацца)

незак., стасўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць

стасбўвацца карт.,
гаецца, -аюцца
стасбўваць карт.,

незак.,
незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

статак -тка, -тку, -ткаў
статар эл., -ра, -ры, -раў

статарны

-твую, -твуеш, -твуе, -тву-

старыкай
-паў

незак,

статыстык -ка, -ку, -каў
статистыка -ыцы

стаў тэз., абл., става, ставе,
мн. ставія, -воў
стаўбавія гіст.
стаўбўн абл., -па, -нё, -ноў
стаўбунаваты абл.
стаўбунёць абл., незак., -ёю,
гбеш, -бе, “ёюць

стаўбуніцца абл. незак.,
-ніцца, -няцца
стаўбундк абл., -пка, -шў,
гнкоў
стаўбўр абл., -ра, -ры, -роў;

спец., -ру, -ры

стаўбцоўскі [пц]

-ка,

старшакўреніца [сьні] -цы,

-цы, -ц

статыстка -“тцы [с7ц], -так

стаўленне [ньне] -нні
стаўлянне [ньне] -нпі
стаўляцца незак., -яецца,
-Яюцца

-ку, -каў

пі, -нь;

незак.,
-руся,
[сься], -рыцца,

старэчы
стасаваны карт.
(пра
стасавацца:

[сьні]

старшынскі
старшынства -ве
старшинстваваць

старыць
“раць

-стаў

абл.

старшакласніца [сьні] -цы,

старшынёўскі
старшынёўства -ве
старшыніха разм.,
“ніх

“рацца

[сьце],

Стаўбцбўскі раён [пц] Стаўбцбўскага раёпа
стаўкбвы

-ку, -каў

старшакўрснік

рое рэчышча) адпаведна
“цы, -ц; -ка, -кў, -коў

-де, юць
старэча разм., зневаж., м.,
ДМ-чу, Т -чам, мн. Р -ч
і-чаў
старэчаець [сьць] -цю

старчмака прысл.
старчыха -ысе, -ых
старшакласнік [сьні]
“ц

статыка -ыцы
статіст -ста, -сце

-на,

-не,

статаскбп фіз., -па, -пе, -паў
статнасць [сьць] -цю
статцы
стате-даме,
статс-дама
статс-дам
статсправаздача
[дспр]
(статыстычная

справа-

здача) -чы, -ч
статсправаздёчнасць [пспр]
(статыстычная
[сьць]
справаздачнасць) -цю

стате-сакратар статс-сакрастатс-сакратару,
тара,
статс-сакратарбў
[сьць]
статуйрнаець
кніжн., ЦЮ

статуарны
разм,
статўй

ёў
-у
,
уй]
статуе -са, -се,

-уя,

-уі

-саў
статус-квб паліт., юр., м. і
н., неска.

статут -ута, -уде, -утаў
статутны

статузтка -тцы [цц], -так
статуя -уі [уйі], -уй

стаўленік -ка, -ку, -каў
стаўленіца -цы, -ц

стаўляць незак., -ю, -яеш,

-яе, -Яюць
стаўма прысл.

і стаякбм,

стаянцдм

стаўнік рыб., -ка, -кЎ, -коў
стаўны рыб.
стаўлёц -пдё, -пцы, -пцоў

стаўраліт мін., -іту, -іце

Стаўрапаль г., Стаўрапаля,

Стаўрапалі
стаўрапбльскі
Стаўрапбльскі край Стаўрапольскага крёю
стаўріда заал., -ыдзе, -ЫД
стаўчы зак., стаўку,

стаў-

чэш, -чэ, -чбм, -чацё, стаўкўць; стоўк, стаўкла, -ло,
-лі; стаўчы.
стаўчися зак. стаўчэцца,

стаўкўцца; стоўкся, стаў-

клася, -лабся, -ліся
стафаж жыв., -ку, жы

стафажпы
стафілакбк бакт., -ка, -ку,
-каў
.
стафілакбкавы
-аўцу,
стахапавец -аўда,

стахапаўка -аўцы, -авак
стахапаўскі

стацінка -нцы, -пак
стацкі гіст.
стацца зак., стапецца; сталася
стацця [цьця] -цці, стацёй
стацыянар -ра, -ры, -раў
стацыянарпасць [сьць] -цю

стацыянарнік -ка, -ку, -каў

стацыянарніца -цы, -Д
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стацыянарны

стацыянарны
стацыянёб р уст., мар» - “ра,
-ры, -раў
,
е
н
,ш
е
н
,
у
н
а
т
с
,
к.
за
ь
ц
а
ст
-нуць
стачачнік-ка, -ку, -каў
стачачніца -цы, -ц
стачачны
стачка -цы [цц], -чак
стачйцца вак. стбчыцца,
-чацца
стачыць (злучыць, змацаваць, падоўжыць; зняць
зрабіць
слой,
верані
больш тонкім) зак., стачў,

стбчыш, -чыць, чым, -чыце, -чаць; (пагрызці, пабіць у дзіркі) сточыць,
-чаць
стаяк спец., абл., -ка, -нў,
-коў
стаякбвы спец.

стаякбм разм., прыса., часцей стаўма
стаялы

стайн абл., -на, -нё, -ноў

стайцачны і стайякавы
стаянка -нцы, -нак
стаянне [ньне] -нні

стаялццёбмразм., прысл., часцей стаўма
незак,
стаіцца
стаяцца
[айі]; стаялася

стаяць незак., стаю, стаіш
[айі], -іць, -ім, -іцё, стаяць; стаяў, стаяла, -лі;
стой
стайчы
ствалаваты
ствалавы
стваліна разм., -не, -н
ствалісты
ствалбвая спец., наз.
ствалбвы прым., наз.
стваральнік -ка, -ку, -каў
стваральніца -цы, -ц

стваральны
стварацца незак.,

-аюцца

-аецца,

-е, -бюць
стварбжсаны
стварбжвание [пьне] -нпі
стварбжвацца незак.; -аецца, -аюцца
незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

стварбжыцца зак., -жыцца,
кацца
стварбжыць
зак.,
“жу,
“Кыш, -жыць, -каць
стварацца зак., створыцца,
“рацца
стварыць зак., стварў, створыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць
стварэнне [ньце] (дзеянне)

“пні; (тое, што створана
кім-н.; жывая істота) -ниі,

-нпяў

ствод ствала, -лё, -лбў
ствбльпы

У,
-к
а,
-к
.
ў
е
п
с
к
ы
ч
ш
ь
л
б
в
ст
-каў
створ -ру, -ры, -раў
,
стабраны
стабрка -рцы, -рак
ствбркавы
,
,
стабрны спец.
стлёлыразм., часцей сатле,
,
лы
стлець разм., зак. -ёю, “ёеш,
-ве, -ёюць, часцей сатлёць
сто ліч. РДТИста
стоаблічны паэт.
стовёжавы паэт.
стовярстбвы.
стог -бга, -бзе, мн. стагі,
-гбў
стогадбвыі стагбдні
стогалбвы
стогалбсы
стогаскладальнік -ка, -ку,
-каў, часцей стагакід
стогн -ну, -не, -наў
стоградуены

стограмбвы
стбсна прысл.

стбенасць [сьць] -цю
стбены
стбечны
стбік [ойі] -ка, -ку, -каў

стбйбішчавы
незак., -аюся,
стойвацца
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца
стбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
етбйка -бйцы, -бек
стойка прысл.
стбйкасць [сьць] -цю

стбйкі
стбйла -ле, -лаў
стбйлавы
стбйма разм., прысл.
сток спец., -ку, -каў

-ку, -каў

столаначальніцкі уст.

стблевы

стблік -ка, “ку, -каў
Стбліи г., Століна, Століне
стблінскі

Стблінскі раёи Стблінскага
раёпа
незак., -лю, -ліш,

“ліць, -ляць, часцей сталіць
стбака -лцы, -лак
столь -ллю [льлю], -лей ёі
“ляў

стблькі прысл.; займ., РМ
столькіх, Д столькім, Т
стблькімі
стбльнік гіст., -ка -ку, -ка
ў
стбльпіцкі

'

'

стбмленаець [сьць] -цю

стбмлены
стбмнасць [сьць] -цю
стбмны
стончаны
стбпчыцца

зак.,

-чыцца,

-чацца.
стоп выкл.
стбпар тэх., мар., -ра, -ры,
“раў
стбпарны
стбпарыцца незак., -рыцца,
“рацца
стбпарыць незак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
стопка “іцы, -пак
стоп-кадр кіно, стоп-кёдра,
стоп-кадры, стоп-кёдраў
стоп-кран, чыг, стоп-крапа,
стоп-крёне, стоп-крёнаў
стоплены

-аюцца
стбпліваць кезак., -аю, -асш,
.
-ае, -аюць
стопрацэЭнтнасць [сьць] -цю

стопрацэнтны

стоп-сігнал
стоп-сігнала,
стоп-сігнастоп-сігнале,
лаў
стбптванне [ньне] -нпі
стбптвацца незак., -аецца,
гаюцца
стбптваць незак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць
стопудбвы
стопяцідзесяцігбддзе

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў,

“раў

стбкерны
стоклётачны
стокўпальны
стол стала, сталё, сталбў
стблак абл., столка, -ку,
-каў
столаначёльнік уст., -ка,

стбліць

стбльпы уст.
стома -ме
стометрбвы
стометрбўка спарт, разм.,
-бўцы, -двак
стомільённы
стбмлена прысл.

етбплівацца незак., -аецца,

стбйбішча -чы, -ч і -чаў

стбкер тэх., -ра, -ры,

ствараць незак., -ёю, -аеш,

стварбжваць

стоўпішча

У

стораж -ка, -ку, -жкаў
стбрапу абл., прысл.

стбрна бухгг., н., неска.

сторублёвы
сторублёўка разм.,
-ёвак
стбрцінг: паліт., -га,
сторч абл., прысл.
стое -са, -се, -саў і
стосвёчкавы [сьве]
стёсік -ка, -ку, -каў
стосільны 722.

,
-ёўцы,

-ту

стуе
эл.
і стўсік

.
стотбнны
стотысячнік -ка, -ку, -каў
стотічеячны

1.

стоўб абл., стаўба, -бё, -боў
Стбўбцы [пц] г., Стбўбцаў

стоўп стаўпа, пе, -поў
стоўпатварэнне [пьпеў аші
стбўпіцца зак., -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца

стоўпіць зак., -плю, -піш,
“піць, -пяць
стбўпішча (зборышча 0дзей) разм., -чы, -ч і -чаў

страхавальнік
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стоўпнік

а

а

стоўпиік уст., рэл., -ка, -ку,

-каў

стоўчаны
сточаны

сточванне [ньне] зші
стбчвацца

незак.,

гаюцца
стбчваць пнезак.,

-аецца,

(злучаць,

змацоўваць, рабіць даўбольш
жэйшым, рабіць
тонкім) -аю, -аеш, -ас,
гаюць; (грызучы, рабіць
дзіркі) -ае, “аюць

стбчка -чцы [цц]
страбаскапічны спец.

страбаскапія -іі [ійі]

страбаскбп -па, -пе, -паў
страбізм мед., -му, -ме

страва страве, страў
стрававальцы

стрававённе [(цьпе] -нні
стрававод -да, -дзе, -даў
стрававбдны
стравіцца зак., стравіцца,

-вяцца

страўлю,
зак,
стравіць
стравіш, -віць, -вім, -віце,
-ВяЦЬ
страгёч разл., -ча, -чы, -чоў
разм.,
(пьне]
страдённе
-нпі, -нниняў

страдывёрыуе і страдыварый муз., адпаведна -са,
-се, -саў; -ыя, -ыі [ыйі],
згыяў

страж высок., -ка, -кы; пе-

ран., -ка, -жу, -каў
стражнік уст., разм., -ка,

-ку, -каў

стражніца -іцы, -іц
стражніцкі
стражэй прысл.
стражэйшы
стражць левак., -5ю, -Зеш,
-Ве, -9юць
страз -зу, -зе, -заў
стразавы

страіць [айі] зак., страю,
стрбіш [ойі], -біць, -бім,

-біце, -бяць; страіў, стра“іла, -лі; страі
страйнёйшы
страказа разм., -зё, «н.

стракбзы, -з; з міч. 9, 3,

4 -- страказы
страказіны
страканўць зак., -пў, -пёш,
-пб, -нём, -пяцё, -нўць
страката прысл.
стракатакрылкі заал., -лак,
адз. стракатакрылка, -лцы
стракатакрінлы

стракаталіеты

стракатанне [ньне] -тпі
стракатасць [сьць] -цю

стракатаць пезак., стракачў, стракбчаш, -ча, -чам,
-чаце, -чуць
стракаткі заал., -так, адз.
стракатка, -тцы Гц]

стракатия разм., -ні, часуей
стрбкат

-нўся,

зак.,

стракатуха разм., -ўсе, -ўх

страсяцўцца

стракацець незак., (вылучацца стракатасцю; станавіцца стракатым) -цее,
-цсюць; (мільгаць перад

страсяцуцца
страсяцўць зак., -нў, -нёш,
страсепяцё,
-пб, -иём,
страсяцўць

стракаты
стракаёцсцькі

вачыма; змяшчаць
таго,

часта

што

шмат

паўтара-

ецца) -ціць, -цяць
стракаціна -не
стракёціцца разм., незак,
“ціцца, -цяцца

-ёчу,
незак.,
стракаціць
заціш, -ёціць, -йцяць
стракач заал., -ча, -чы, -чоў
страла -лб, мн. стрэлы, -л;

з ліц. 9, 8, 4- стралы
стралавы спец., прых., наз.

Стралёц

Стральца,

астр.,

Стральцы

стралёц -льца, -льдў, -льцоў
стралёцкі
стралкавацца незак., -кўец-

ца, -куюцца

стралкбвы
стралбк -лка, -леў, -лкоў
стральба -бё
стральчатыаргіт.
страляніна -не
стралйнне [ньне] -нні
страляцца незак., -яюся,
[сься], -яецца,
-“ясшся
-яюцца

страляць незак., -Яю, -яеш,

-яе, -Яюць

страмяннё гіст., наз.
-ыі
мед.
странгулйцыя
.
[ыш]
странцыяніт мін., -іту, -іце
зак.,

-нуся,

[сься], -нёцца,
-пбшся
страпеняцёся,
“нёмся,
страпянўцца і устрапянўцца

страпянўць разм., зак., -ниў,

-нёш, -нё, -нём, страпеняцё, страпянуць

страпяціпы (які мае адно-

сіны да стрэпета)
страеённе [пьне] -пні ёі
стрэевание
страсёцца незак., -аецца,
-бюцца і стрэевацца
страсаць хезак., -ёю, -аеш,
-де, -йюць і стрэсваць

Страсбург [зб] г., Страсбурга, Страсбургу
страебургекі [збурхскі]
страспа прысл.
страснасць [сьць] -дю
страепацвёт
-бту, -ёце

[цьве]

бат.,

страсны

страеціць [сьці] зак., стра-

шчу,

страта -аце, -ат і утрата

стратанёўт ав., -ўта, -ўце,

“ўтаў

стратаплаванне [ньне] -ші
стратанлёвацель -ля, -лю,
-ляў
стратаплёй
-наў

уст.,

-ца,

-не,

стратастат -ата, -іце, -атаў
стратасфёра -ры
стратаеферины

стратиа прыс.і.
стратнасць [сьць] -цю
стратны і утратны
страты -т
арзхеал.,
стратыграфічны

геал.
стратыграфія археал.геал.,
чі [1]
стратыфікаваны
стратыфікавацца

незак.,

“куецца, -куўюцца

стратыфікаваць зак. і незак., -кўю, -куеш, -куе,
-куюць

стратыфікёцыя -ыі [ыйі]
стратэг -га, -гу, -гаў
стратэгічны
стратэгія -і [ій1]
страуе -са, -се, -саў

страмчёй прысл.
страмчэйшы

страпянўцца

[сься], -пёцца,
-нёшся
страсепяцёся,
“нёмся,

стрбсціш

[сьці],

-ціць, -цім, -ціцёе, -цяць;
страсці

страець [сьць] -цю
страсянўты

страусавы
страуснік [сьні] бат., -ку
страусянй і страусянё рознаскл., дая абодвух РДМ

-пяці, Т -нём, мн. -няты,
-ият, -нятам, -нятамі, -іЯ-

тах

страусятиік спец., -ка, -ку,
-каў

страўлённе [ньне] -шці
страўлепы
страўліванне [ньпе] -шпі
страўлівацца і страўляцца

цезак., адпаведна -аецца,

гаюцца; -яецца, -Яюцца

страўліваць і страўляць ле-

зак., адпаведна -аю, -аеш,

-ае, -аюць; -яю, -яеш, -яе,
-Яюць

страўнаець [сьць] -цю
страўнік “ка, -ЕУ, -каў

страўнікава-кішачны

страўнікавы
страўны
страфа -фё, мн. строфы, -ф;
з ліч. 9, 3, 4-- страфы

страфёнт бат., фарм., -нту,
-пце [пьце]

страфанцін [пьці]
-пу, -пе
страфічныгіт.
страх страху, -хаў

фарм.,

страха -асё, мн. стрэхі, -х;

з ліч. 9, 8, 4-- страхі

страхавальпік-ка, -ку, -каў

струхлелы
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страхавай не

Аа
страхаванне [цьце] -пні

страхавацца незак., страху-

юся, -ўсшся [сься], -ўецца, ўюцца
страхавёць пезак., страхую,
-ўсш, -ўе, -ўюць
,
страхавы
(страхавы
страхагёнт
агёнт) -ата, -пце [цьце],
-птаў

страхар-ра, -рУ, “рбў
страхата разм., -ацё
страхдэлегат (страхавы дэлегйёт) -ёта, -аце, -атаў

страхкаеа (страгавя каса)

-се, -е
страхкасавы
страхбвачны
страхбтлівы і страхбтны
страхбўка -бўцы, -бвак

страхбўшчык -ка, -ку, -каў
страхбўшчыца -цы, -д
разх.,
страхбцце [цьце]

-цці, -ццяў

(страхавы
страхузнбе
ўзнбс) -су, -се, -саў
страхфднд (страхавы фонд)
-нду, -ндзе [ньдзе]
страціцца зак.,

(выдатка-

ваць на што-н.) -ёчуся,
-ацішся [сься], -ёціцца,
-ацяцца; (згубіцца) -аціц-ацяцца
страціць зак., -ёчу, -бціш,
-ёціць, -ацяць і утраціць
страчанае наз.
страчаны
страчацца незак., -аюся,
-йешся
[сься], -аецца,
-ёюцца, часцей сустракацца
страчаць незак., -аю, -аеш,
-4е, -аюць, часцей сустракаць
страчвацца хезак., (выдат-

коўваць на што-н.) -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-ёюцца; (губляцца) -аецца, -аюцца
страчваць негак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

страчбк

бат.,

-чка,

-чкў,

-чкбў
страчыцца незак., стрбчыц-

па, -чацца

-шу,
,
к.
за
не
страшыць
-шыш, -шыць, -шаць

стругальшчык і разм. стругаль адпаведна -ка, -ку,
-каў; -ля, -лю, -лёў

страшэнны
страявік разм.,
“кў, -коў
страявы
стрбга прысл.

стругальшчыца -цы, -ц

страшднна прысл.

страевіка,

стрбгасць [сьць] -цю, -цей

ётрбгі
стрбены (трайны)
стрбі [ойі] раза, -бяў
стрбіцца [ойі] незак., стрбюся, стрбішся [ойісься],
“біцца, -бяцца
стрбіць [ойі] незак., -бю,
-біш: [ойі], -біць, -дяць
людзей,
строй (шарэнга
аб'яднанне
прадметаў;
людзей з агульнымі ідэя-

мі, мэтамі) стрбю, страі
[айі], мн. страі [айі],
страёў; (суадносіны па
вышыні ступеней гукавой

сістэмы, пабудова паэтыч-

нага твора) строю, стрбі

[ойі],- мн. стрбі [ойі],
стрбяў
стрбйванне [ньне] -нні

стрбйвацца незак., -аецца,
“аюцца
стрбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
стрбйна прысл.
стройнасць [сьць]
стрбйны

стрбкат -ату, -аце і стракатия
стрбма -ме, -м

стрбма прысл.
стромабярэаіны
стрбмісты
стрбмка прысл.
стрбмкасць [сьць] -цю

стрбмкі
стрбмы

стрбига -дзе [ньзе], -нг і
-нгаў
стрбнгавы
стрбнцыевы
стрбицый гім., -ыю, -ыі
[ыйі]
строп -па, -пе, -паў
стрбпальшчык спец., -ка,

“ку, -каў

страчйць незак., страчу,
строчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць

строфіка -іцы
етрбчаны

страшапы

етрбшчацы
стрбшчвацца незак., -аецца,

страшапне [ньпе] -ппі

страшна грысг.
страшнавата разм., прысл.
страшнаваты разл.
страшны
страшыдла і етрашилішча
разхм., адпаведна -ле, -л
аў;
“ЧЫ, -ч і-чаў

страшацца разм.,
-шўся, пішся

незак.,
[сься],

“шыцца, звиымся, -ш
ыцё-

ся, нацца

стрбчка (шво) -чцы

-чак

[цц],

-аюцца

строшчваць

незак,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
струбіць разм., зак., струблі, стрўбіш, -біць, -бім,
“біце, -бяць
струг (інструмент
“ўга,
-ўзе, мн. стругі, -гоў;
(рачное судна) уу ст., Уга,

-ўзе, мн. стрўгі, -гаў
стругальны

стругапіна -не

стругёнпе [ньне] -лпі
струганы
стругастругацца незак.,
ецца, гаюцца

стругаць незак.,

стругаю,

-аеш, -ае, -4юць; стругай

стрўджаны разм., часцей
патрўджаны
стрўдзіць разм., зак., -джу,
-дзяць;
-дзіць,
-дзіш,
струдзь, часцей натрўдзіць

стрўжачны
стружка [шк] -кцы [шц],

жзкак

стружкавы [шк]

стружкалбм
[шк]
спец.
-му, -ме
струк -ка, -ку, -коў
струкаваты
стрўкавы ё струкбвы
стрўкавыя бат., наз.
струкападббны
структура -ры,-р
структуралізм -му, -ме

-сце
структураліст. -ста,
[сьце], -стаў
структуралісцкі
структураёльны
структурнасць [сьць] -цю
структўрпы
струмёністы
струмёніцца незак., -ніцца,

“няцца
струмёніць незак., -ніць,
-няць
струмённытэ.
струмёнь -пя, -ні, -пяў
струмёньчык -ка, -ку, -каў
струна лё, мн. струпы,-н;
з ліч. 8, 8, 4-- струны,
струпабетби. тэг, -ну,струнатрымальнік -ка, “ку,
-каў
струніцца паляўн.,
“ніцца, -пяцца

незак.,
.

етруніць незак., -шю, -ніш,

-піць, “няць
струнка -нцы, -нак

струнпік [ньні] разх., муз.,
зка, -ку, -каў
струнны
струп струпа, -пе, мн. струпы, -пдў
струпаваты
струпавы
струпёлыразм.
струпёць разл., гак., -ёю,
-веш, -ёе, -ёюць
струпянблы разм.
струпяпёць рагм., зак., -6ю,
-ёеш, -ёе, -бюць
стрўсіць разм., зак, струўшу, струсіш, -гіць, -сяць
струхлёлаець [сьць] -цю

струхлёблы і разм. струхнёлы

студня
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струхлець

й

на
а
р
а
п

струхлёць і

разм. струх-

зак.,
нёць, етрухайявець
адпаведна -лбе, -лёюць;
-нёе, -пёюць; -всс, -веюць

струхаўць разм., зак., “нў,
гцёш,

-пё,

-няцс,

-нём,

-нуць

і

стручасты абл.
сты

стручи-

стручкавацца аб..,

незак.,

“куецца, -куюцца

стручкападёбны
стручкёвы
стручны

стрыктура хед., -ры

стрэптакбкавы
стрэптаміцін фарм., -цу,
-це

стрымальны

стрэптаміцішавы
стрэптаційд фарлм., -ду, -дзе
стрэе -су, -се, -саў

-нёш, -иё,

-пём,

-аўць

-пяцё,

стрыктўрны
стрым: нямё стрыму
стрымана прысл.
стрыманасць [сьць] -цю
стрыманне [пэце] -нні
стрыманы
-бюся,
зак.,
стрымйцца
[сься], -аецца,
-“Яесшся

-Мюцца
стрымаць зак., -ёю, -беш,

стручбк -зка, -чеў, -чноў
стручча -ччы
стручисты абл. ў етручасты
стрўшчаныи

-4е, юць
стрымгалбў прысл.
стримлівание [пьпе] -ші

“шчу, -шчыш, -шЧЫЦЬ,
-шчаць
стрываць зак., -ёю, -аеш,
-4е, юць
стрывбжаны

стрымліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
стрыйгер спец., -ра, -ры,

стрўшчыць

стрывбжыць

зак.,

разм.,

зак.,

-кыш, -кыць, -жаць

“у,

стрыгёла спец., м. Д -лу, Т
глам, М -ле, ян. Р -л
стрыгальны
стрыгёльшчык і разм. стры»
галь адпаведна -ка, -ку,
-каў; -ля, -лію, -лёў
стрыгёльшчыца -цы, -ц

стрыг ўн -на, -нё, -пбў
стрыгунбк -нка, -нкў, -нкоў
стрыгўчы: стрыгўчы лішай
стрыгчы [хч] незак., стрыгу, стрыждш, -к9, -жом,
-кацё, стрыгуць; стрыт,
стрыгла, -лі; стрыжы
стригчыся

[хч]

незак.,

стрыжзшся
стрыгўся,
[сься], -жэдца, -жомся,
стрыгўцца;
жкацёся,
стрыгся [хс], стрытглася,
гліся; стрыжыся
стрыбчны (дваюрадны) і
стрэчны

стрыж -жа, -кы, -жоў
стрыскапшчык спец., -ка,

-ку, -каў

стрыжаншчыца -цы, -ц

стрыжаны

стрыкань -жиня, -аші, -кляў

стрыжаня і стрыжанё роз-

паскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -пём, мн. -пяты,
-нятамі,
-пятам,
-ійт,
-пятах

стрыжка [шк] -кцы [шц]
стрыжпёвы
стрыжпяві разм.
стрылібў

стрыжыны

стрыгацца адл., незак.,
ца, юцца
стрыкаць абл., незак.,
-дсш, -4е, -йюць
стрыкиўць абл., зак,

стрымлівацца

незак.,

-аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

,
аў
“р
стрынбжаны

стрынбжвацца незак., -аецца, -аюцца
стрынбжваць

незак.,

стрынбжыць

зак.,

“аеш, -ае, -аюць
-жыш,

-кыць,

-аю,

-жу,

-жаць;

стрынбж

стрыпер тэг., с.-г., -ра, -ры,

граў
стрыперны
стрыптз -зу, -зе
стрыхнін фарм., -ну, -не
стрыхбўка -оўцы, -бвак
стрэл -лу, -ле, -лаў

стрэлападббны

стрэлачнік -ка, -ку, -каў
стрэлачніца -ды, -ц
стрэлачны
стрэліць ахк., -лю, -ліш,
-ліць, -лЯць
стрэлка -лцы, -лак
стрэлкавы бат.

стрэлкаліст бат., -сту, -сце
[сьце]
стрэльба -бе, -б і -баў
етрэльбавы

стрэльбішча -чы, -ч і -чаў
стрэльнуць разх., зак., -ну,

-гпеш, -пе, -нуць

стрэляны
стрэмечка апат., -чку, -чак

і -чкаў
стрэмечкавы
стрэмка -мцы, -мак
стрэмя рознаскл, Р -мя і
-мепі, Д -мю і -мепі, Т

гмем і -менем, М -мі і -ме-

ці, мн. стрэмі і страмёпы, Р стрэмяў і страмёп,
лаў, Д стрэмям і стра-

мёнам, Т стрэмямі і стра-

мёцамі, М стрЭмях і стра-дец,
-4Ю,
“пу,

мёпах

стрэпст заал., -ста, -еце,
-етаў
стрэптакдк бакт., -ка, -ку,
-каў

стрэсавы
стрсар псіхал. -ру, “ры,
“раў
стрэсариы
стрэсванне [иьпе] -нці, часцей страсанце

стрэсвацца пезак.,

-аецца,

гаюцца, часцей страсацца
стрэсваць незак., -аю, -аеш,
-ас, -аюць, часцей естра-

саць
стрэссны
стрэе-рэакцыя

ж.,

стрэс-

рэйкцыі [ыйі]
стрэс-фактастрэс-фактар
ра, стрэс-фактары, стрэсфактараў

стрэсці [сьці] зак., страў,
гсёш, -сё, -сём, -сяцё,
-еўць; строс, стрэсла, -лі
[сьлі]; страсі
стрэсціся [сьці] разм., зак.,
страсёцца, -суцца; стрдсся [сься], стрэслася, -ліся [сьлі]
стрэты разм., часцей есустрэты

стрэцца разм., зак., стрэцу-

ся, -нешся [сься], -пецца,
“нуцца; стрэўся, стрэлася,

-ліся:

стрэнься,

сустрэцца

стрэць разл., зак.,

часцей

стрэну,
стрэў,

-леш, -не, -нуць;

стрэла, -лі; стрэнь, часцей сустрэць

стрэча разх., -чы, -ч, часцей

сустрэча
стрэча абл.: у пбршай стрэ-

брат

чы -- дваюрадны

(сястра), у другбй стрэ-

брат
чы -- траюрадны
(сястра)
стрэчны часцей сустрэчны

стрэчны (дваюрадны) час”
цей стрыёчцы
стрэшка -шцы, -шак

Стрэшын г. п., Стрэшына,
Стрэшыне
стрэшынекі
студатрад (студзнукі ат-

рад) -да, -дзе, -даў

стўдаганы

студзець -пя, -пі
студзецьскі
студзёна абл., прысл.
студзіна абл., кул. -пе
студзіцца пезак., студзіц,

ца, -дзяцца

ць
студзі
.
”

пезак,

студЎ,

стўдзіш, -дзіць, гдзім, -дзі-

цё, -дзяць; студзі

студзянёць
-сюць
студзяністы

незак.,

стўдня -ні, -пяў

“бе,

стымулятар
студсавст
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студсавёт [те] (студнукі
савёт) -ёта, “бце, -ётаў,

студыец гыийца, -ыйцу, -ыйцаў

студыйка -йцы,
студыйны

-мек

студыя -ыі [ыйі], -ый

студэбёкер -ра, -ры, -раў

студзнт -ита, -ице

[ньце],

-птаў

студзцтка “тцы [нд], -так

студэнцкі

студзпцтва -ве
стужачны
стужка [шк] зкцы

[тц],

-жак

стужкавы [шк]
стужкападобны к
стўзанаець [сьць] етузаны
стузацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
стўзаць зак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць

стук стўку

стук выкл,

стуўканне [ньне] -нні

стукат і разм. стуканіна,
стукатяя адпаведна -ату,
-аце; -пе; -ні
стукацёць
стукатаць
і
разм., незак., адпаведна

стукачу, стукочаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; стукатаў, стукатёла, глі; стукачы; стукачу, стукаціш,
-ціць, -цім, -ціцё, -цяць;
стукацёў, стукацёла, -лі;
стукаці
стукацца

незак.,

-аешся

-аюся,

[сься],

-аецца,

“аюцца

'

стўкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
стўкнуты
стукнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], ецца, -нуцца
стукнуць зак.,
-не, -нуць

-ну,

студ (мэбля) -да,
мед., -лу, -ле

-пеш,

, “лаў;

стўлены
стуліцца гак., стулібся, стулішся

[сься],

-ліцца,

-лімея, -ліцеся, -ляцца

стуліць зак., стулю, стўліш,
-ліць, “лім, -ліцё, -ляць
стуль разм., прысл.
стульванне [ньне] -нні
стўльвацца незак., -аюся,

“аешся
[сься], -аецца,
“аюцца
стульваць незак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
стулёчак -ка, -кў, -коў
стўпа -пе, ступа -пё
Ступак абл., “нка, “ў, кбў

стулапне [ньпеў -нні
ступар мед., -ру, -ры
стўпацца разм. зак., аюся
,

[сься], -аецца,
“аешся
,
,
-аюцца
ступаць незах., -аю, -аеш,
-4е, -Аюць

ступёпь стуцёнцю [пьню],
ступбней ё -пяў
ступёнька -цьцы, -нек
ступёньчатасць [сьць] -цю
ступёньчаты
стўпіцца,
ступіцца зак.,
-пяцца
ступіць зак., ступлю, стўпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
стўпка -пцы, -пак
ступлены
і

стўплівацца

ступаяцца

незак., адпаведна -аецца,

-аюцца; -яецца, -яюцца

стўпліваць і ступляць

пе-

зак., адпаведна -аю, -аеш,
-ае, -аюць; -яю, -яеш, -яе,

-яюць
ступня -ні, мн. стўпні, -няў;
з ліч. 9, 8, 4--ступпі
ступняхбдныя заал., наз.
ступбй і ступбюю прысл.
стус -са, -се,

стос
стусаваць

-саў,

часцей

разм.,

незак.,

-сўю, -еўеш, -еўе, -сўюць;

стусаваў, стусавала, -лі;
стусуй
стўсік -ка, -ку, -каў, часцей
стбсік
стусіна разх., -пе, -н
стухёць разм., незак., -ёе,
-йюць
стўхнуць разм., зак.,
“нуць; стух, стухла, -лі

стушавапны
стушавацца зак., стушўюся, “ўешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

стушаваць

зак.

стушуўю,

суеш, “уе, зўюць

стўшаныразм.
стушбўванне [ньне] “ті

стушбўвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

"гаецца,

“аюцца
стушбўваць
пезак.,
-аеш,-ае, -аюць
стушбўка -ўцы

;
-аю,

стушиць разм., зак., стушу,
стўшыш, -цыць, -шым,
-шыце, -цаць

стхарыцца абл., зак., стха-

руся, стхбрышся [сься],
“рыцца, -рымся, -рыцеся,

“ра
цца
стывідёр

-ра, -ру, -раў
стыгма ў стыгмат гіст., мед.,
адпаведна -ме, -маў; -ата,

-ёце, -ётаў
стыгматызацыя -ыі [ыйі]
стыгматызм -му, -ме
стыгматык -ка, -ку, -каў
стык -ку, -каў
стыкаванне [цьне]
спех.
-нні
стыкавацца незак., стыкў-

юся, -ўсшся [сься], -ўецца, -ўюцца; стыкаваўся,
-алася, -ёліся; стыкўйся
стыкаваць незак., стыкую,
“ўеш, -ўе, -ўюць; стыкаваў, -ала -аёлі; стыкуй
стикавы
стыказварачны
стыканыразу.

стыкацца
разм.,
незак.,
[сься],
-аешея
-йюся,
-децца, -ёюцца
стыкаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
стыкёць разх., незак., -ёю,
-4 еш, -йе, -4юць
стыкваць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

стыкиўцца разм., зак., -нуся, -нёшся [сься], “нёцца,

-нёмся, -няцёся, -нўцца

стыкбвачны

стыкбўка -бўцы, “фвак
стылабат аргіт., -ёта, -ёце,
“атаў
стылёт -ёта; -ёце, -ётаў,часцей штылёт
стылёвы часцей стылявы
стылізаванаець [сьць]
стылізаваны
стылізавацца незак., гзуец-

ца, -зўюцца

,

стылізаваць зак. і незак.,
-зулю, -зўеш, -зўе, -зўюць;
стылізаваў, -ала, -ёлі; стылізўй
стылізатар -ра, -ру, -раў
стылізатарскі
стылізатарства -ве
стылізацыя -ыі [ыйі]
стыліст -ста, -сце [сьце],
“стаў

стылістка -тцы [сд], -так
стылістыка -ыцы

стылістычны

стылб уст., н., нескл.
стылбграф -фа, -фе, -фаў
стылы разл.
етыль -лию, -лі, -ляў

стыльб -ба, -бе, -баў
стыльна прысл.
стітльнаець [сьць] -цю
стыльны
стылявы і стылёвы
стыляга разм., агульн., м.,
ДМ-ягу, Т -ягам, ж. ДМ
-язе, Т -ягай і -ягаю, мн.
Р -Яг
стыляжніцтва разм., -ве
етыляжпічаць разх., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
стыляжны
стимул -лу, -ле, -лаў
стымулюючы
стымуляванне

[льне] нні

стымуляваны

стымулявацца лезак., -лідецца, “лююцца
стымуляваць зак. і незак.,

-люю, -люеш, -ліде, -лююць

стымулятар -ра, -ры, -раў

суаднееціся
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стымуляцыя

а
н
н
а

стымуляцыя -ыі

стэнаграфічны

[ыйі]

стынуць незак., -пу, -неш,
ліе, -муць; стыў, стыла,
глі, часцей етыць

стэнаграфія -іі [ійі]
стэпакардыя -мі [ыйі]
стэнатьпіст

стынь -нню [ньню]
стыпёндыя -ыі [ыйі], -ый
стыпендыяльны

-яце,
-ята,
стыпспдыйт
-ятаў
стыпендыятка -тцы ци],
-так
стыплдер сларт., -ра, -ры,

“раў

-ста,

-сцё

стэнатыпістка -тцы

[стц],

[сьце], -стаў

-так
стэнатыпічны
стэнатіпія -іі [ійі]
стэнатэрмічны заал.

стэрэапрайгравальнік
у, -каў
стэрэарэнтгенаграфія

-ха,

[нг]

стэрэарадыёла -ле, -л
стэрэарама -ме, -м
стэрэаскапіст
-ста,

-сце

Зі [ў

[сьце], -стаў

стэнд -да, “дзе [ньдзе], -даў
стэндавік -4, -ку, -коў

стэндавы

стэндэр тэг., -ра, -ры, -раў

стэрэаскапічнасць
[сьць]
-цю
стэрэасканічны
стэрэаскапія -іі [ійі]
стэрэаскбпл -па, -пе, -паў
стэрэатруба ваек., -бё, мн.

стыпль-ч93 спарт., СТЫПЛЬчэза, стыпль чэзе

стэндэрны

стыираке (дрэва)
-саў; (бальзам,

стэнбграф -фа, -фе, -фаў

“трубы, -б; з ліч. 2, 9, 4-стэрэатрубы
стэрэаты палігр., -па, -пе,

стэпдбз мед., -зу, -зе
стэнбзиы

стэрэатыпаванне

-са, -се,
драўніна

і 30.) -су, “се
стыраксавы
стираксавыя бат., наз.
стырнаваць незак., стырнўю, -ўсш, -ўе, -ўюць
стырнавы прых., наз.
стырнік -ка, -ку, -каў
стырнб -пё, мн. стырны,
-наў
стырдл гхім., -лу, -ле
стырблавы
стыхар царк., -ра, -ры, -роў
стыхійна прыс.

стыхійнасць [сьць] -цю

стыхійны

стыхія -і [ійі], -ій

стыць незак., стыну, -неш,
-не, -нуць; стыў, стыла,
-лі і стыпуць
стэарын-ну, -не

стэарынавы
-ту,
стэатит мін., эл.,
гыце
стэгазаўр палеант., -ра, -ры,

.
граў
стэганаграфічны
стэганаграфія -іі [ійі]
стэгацэфал палеант.,
-ле, -лаў
стэк -ка, -ку, -каў
стэка -Эцы, -5к
стэла маст., -ле, -п

-ла,

гаку,-яіы, “коў
стэлажлы

цей стальмах
стэн фіз., -па, -не, -наў

[ньпе]

“ші

стэрэаграфія -іі [14]
сторэагўк -ка, -ку, -каў
стэрэагучённе [пьпе] -нні
стэрэаізамёр [айі] зім., -ра,

.
ў
а
р
“
ы,
"р
стэрэаізамерыя

р
а
[айі] -ыі

[ыйі]
стэрэакартбграф -фа,

-фе,

“фаў

стэрэакінб н., нескл.

незак.,

-фуецца, -фуюцца

незак.,
стэнаграфаваць
гфую, -фуеш, -фуе, -фуюць
-сце
-ста,
стэнаграфіст
[сьце], -стаў

стэрэаадліостравёяпе [гьпе]
“нні
стэрэаапаратура -ры
стэрэавізар -ра, -ры, -раў

стэрэаграфічны хат.

стэліт мет., -іту, -іце
стэлітавы
стэльмах -ха, -ху, -хаў, час-

стэнаграфаваны
стэнаграфавацца

стэнбп фота, -па, -пе, -паў
стэнтар заал., -ра, -ры, -раў
стэньга мар., -цьзе, -ньгаў
стэньгтавы
стэп -пу, -пе, -даў
стэпавік -ка, -ку, -коў
стэпавічка -чцы [цц], -чак
стэпавы
стэпе мар., -са, -се, -саў
стэр -ра, -ры, -раў
стэрлінг -га, -гу, -таў
етэрлінгавы
стэрбід [ойі] -да, -дзе, -даў
стэрбідны [ойі]
стэрх заал., -ха, -ху, -хаў
стэрылізаваны
стэрылізавацца зах. і незак., -зуецца, -зўюцца
стэрылізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць;
стэрылізўй
стэрылізатар (апарат) -ра,
гры, -раў; (чалавек, які
стэрылізуе) -ра, -ру, -раў
стэрылізацыя -ыі (ый
стэрыльна прысл.
стэрыльнаець [сьць] -цю
стэрильны
стэршин гім., -ну, -не

стэлёж (паліцы) -ка, -кы,
кбў; (біржавая здзелка)

стэнаграма -ме, -м
стэнаграмны
стэнаграфаванне

стэнічны мед.

стэпаграфістка -тцы: [ец],
-так

стэрэамагнітафби -на, -пе,
-паў

стэрэаметрычны
стэрэамётрия -ыі [ыйі]

стэрэамікраскёп

-па, -пе,

-паў

стэрэапапарйма -ме
етэрэапласціпка
іцы, “пак

-паў

[чыне]

-ННІ

стэрэатыпаваны
стэрэатыпавацца

незак.,

-пўецца, -аўюцца

стэрэатыпаваць

і не-

зак.

зак., -пўю, -пуеш, -пўе,
-аўюць
стэрэатыпёр -ра, -ру, -раў
стэрэатыпія -іі [ші]
стэрэатыпна
стэрэатыпнасць [сьць] -цю
стэрэатыпны
[ньне]
стэрэатэлебачанне

-нві
стэрэафанічнасць

[сьць]

-цю

стэрэафанічны

стэрэафанія -іі [ійі]
стэрэафатаграфічны
стэрэафатаграфія -і [ійі]
стэрэафільм -ма, -ме, -маў
стэрэафотаграмметрычны
стэрэафотаграммётрыя -ні
[ыйі]
стэрэахімічны
стэрэахімія -іі [ійі]
стэрэахрбмія жыв., -іі [ійі]
стэрэаэкран -на, -пе, -наў

стэрэаэфёкт -кта, -кце, -ктаў
стэрэбметр -ра, -ры, -раў
стэтаграфічцы
стэтаграфія -іі [ійі]
стэтаекапічны мед,
стэтаскапія -іі [іі]
стэтаскбп -па, -пе, -паў
стэтбграф мед., -фа, -фе,

“фаў

су н., песка.

суадказчык [ткашч]
гка, -ку, -каў
суадказчыца [ткашч]

юр.,
-цы,

суадиёсепасць [сьць] -цю
суадписсены

суадпёсці [сьці] зак., суад-

пясу, -сбш, -сё, -сём, суадпесяцё, -пясуць; суадпёс, суаднёсла, -лі [сьлі];
суадпясі
суадпбеціся [сьці] зак., -пясёцца, -пясуцца; суаднёс-

[сьці]

ся [сься],
-ліся [сьлі]

вуадпёслася,

суддзя-фіксатар
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суадносіны

ААА
,

суадибсіны -и

суадибсіцца иезак., -сіцца,
,

-сяцца

-Ошу,
суадносіць лезак.,
-бсіш, -бсіць, -бсяць; СУадпось
суадиёснасць [сьць] -цю

,

суадибепы

суаднясбипе [пьне] -шні
суайчыннік [ньпі] -ка, -ку,
,

-каў

суайчынліца [ньні] -цы, -ц
суапякун юр., суапекуна,
-пё, -пбў

суахілі наз., неска., (народ)

мн., (прадстаўнік народа
муж. полу) м., (прадстаўнік народа жан, полу) ж.,

(мова) ж.; прым. неска.
(са словамі мова і на-

род)

субальпійскі
субаптарктычны
субарандатар юр., -ра, -ру,
“раў
,
субарбітальны
субардыпёцыя кніжн., -ыі
[ыйі]
Субарктыка Субарктыцы
субарктычны
субарэнда юр., -дзе [ньдзе]
субатамны

субвёнцыя эк., -ыі [ыйі]
жуз., -нце
субдамінанта
[ньце], -нт і -нтаў
суб'ёкт -кта, -кце, -ктаў
суб'ёктны
суб'ектывізм -му, -ме

суб'ектывіраваны

суб'ектывіравацца

незак.,

“руецца, -руюцца

суб'ектывіраваць зак. і незак.,

-рую, -руеш,

дуюць
суб'ектывіст

-руе,

-ста,

-сце

[сьце], -стаў

суб'ектывіецкі

суб'ектыўпа прысл.
суб'ектыўна-ідэалістычны

[айі]
суб'ектаиўнасць [сьць] -цдю
суб'ектыўны
суберыш біял., -ну, -пе
суберынавы
субінспёктар -ра, -ру, -раў
субкаптыпёнт [пк] -пта,
-пце [пьде], -птаў

субклётачцы (пкл] спец.

сублімаваны
сублімавацца незак., -мўец-

ца, -чўюцца

сублімаваць зак. і незак.,
-мўую, -муеш, -мўе, -муюць

сублімат -ату, -йце

субліматы геал., -таў
сублімаційны
сублімацыя “ыі [ыйі]
субмарына уст., мар,

“п

субмікраскапічны спец.

субмікрбнинпы спец.
суббта -бце, -бт

,
суббтні
суббтиік -ка, -ку, -каў
субпадрад. [пш] спеў. -ду,

-дзе, -даў

субпадрадниы [пп]
[пп] [чч]
субпадрадчык
спец., -ка, -ку, -каў
сублрадўкты [пп] -аў, адз.
субпрадўкт, -кта, -кце
субрэгіянальны
субрэтка тэатр., -тцы [цц],
-так

[пе]

субсідзіраванне
«Гньпе] -шші

субсідзіраваны [пе]
субсідзіравацца [пс]

згак., “руецца, -руюцца

не-

субсідзіраваць [пе] зах.

і

пезак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

субсідыя

[пс] -ыі

[ыйі],

ый

[пет]
субстантывацыя
лінев., -ыі [ыйі]
субстантывіраваны [пст]
[шет]
'еубстантывіравацца
зак. і незак., -руецца, -ру-

юцца
субетантывіраваць

[пет]

зак. і незак., -руе, руюць

субстантыўнасць

[пет]

[сьць] -цю

субстантыўны [пет]
субстанцыя [пет] -ыі [ыйі],
-ый
субстанцыялізаваны [ист]
субстанцыялізавацца. [пст]
зак. ў незак., “зўецца, -зўюцца
субстаццыялізаваць
[пст]
зак. і незак., -зую, -зўеш,
-зуе, -зўюць
субстанцыяльнасць і субстанцыянаёльнаець
[пст]
[сьць] для абодвух -цю
субетанцыйльны і субстаццыянёльны [пст]
субстрат [пстр] -ату, -ёце
субстратастат [пстр]
ае.,
-ёта, -аце, -атаў
субстратаефёра [пстр] -ры
субстытўт [пост] -ўта, -ўце,

-ўтаў

субетытўцыя

[па]

-мі

Гыйі]
субтрапічны [птр]
субтрбпікі [птр] -каў
субтыльпасць [пт] [сьць]
-цю

субтыльпы[цті]
субцітр [пці] кіло, -ра, -ры,

-раў

субцітраванне [пці] [пьпе]

-ппі
суб'ядзерны спец.

сувепір -ра, -ры, -раў

суверэнны
сувійскі

сувой -бя, -бі [ойі], -бяў

сувбравец -аўца, -аўцу, -аў-

.
ў
а
д
сувбраўскі

сувимераць зак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
сувымёрнасць [сьць] -цю
сувымёрны
незак., -аю,
сувымяраць

-деш, -ае, -ёюць
сувымярэнне [пьне] -пні
сувязіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

сувязістка -тцы [сц], -так
сувязнаяназ.
сувязпік [зьні] -ка, -ну,
-кбў
еўвязны
сувязны прых., наз.

еўвязь -ззю [зьзю], -зей ёі
-зяў

сугесталбгія -іі [ійі]
сугестыўнасць [сьць]

псі-

зал., цю

сугестыўны

сугёстыя -ыі [ыйі]
суглінак -нку

сугліпасупесак геал.,

суглінкавы і сугліцісты

-ску

сугнёй разм., -бя, -ёю, -ёяў
суграмадзяне -н
суграмадзянін -на, -пе, мн.
суграмадзяне, -н

суграмадзянка -нцы, -цак
сугучваець [сьць] -цю
сугучны
сугучла -ччы
суд (установа) -да, -дзё,

-доў; (думка) суду, -дзе
судаводства [цтв] юр., -ве
судагаварэнне

[пьпе]

юр.,

,
-нні
Судак г., Судака, Судакў

судак -ка, -ку, -коў

судакбвы
,
Судан Судёна, Судёпе

суданец -пца, -нцу, -іцаў

судапка бат., -нцы; (жыгарка Судана) -ацы, -нак
суданскі
суданцы-цаў
еўдарга -рзе, -рг і -ргаў,

часцей еўтарга

еўдаргава

сўтаргава

прысл.

часцей

,

сударгавы часцей еўтарга-

вы

суд)

субясёдпік -ка, -ку, -каў
субясёдніца -цы, -ц
Сўгва, г., Суве

сувёйразм., -ёя, -бі
-ёяў

суверэннаець [сьць] -цю

суддзё [дзьдзё] разхм., (пео-

суб'ядрб -ры
-не,

сувешрны
суверэй паліт., -на,-пе, -паў
суверэнітэт -Эту, -Эце

[ейі],

-ддзі

судах [дзьдзя] л., ДМ -дзі,
Т -дзёй і -дзёю, ми. суд-

дзі, -дзяў

еуддзя-фіксатар

[дзьдзя]

спарт., м. Р суддзі-фікса-

тара, ДЛ суддзі-фіксатару,

суддзёй (ёю)-фіксата-

сума
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суджана

Ш

Ш

сужыццё [цьцё] -цці

рам, мн. сўддзі-фіксётары,

сузалёяснасць [сьць] -цю

сўддзяў-фіксётараў

сузадбжны
Суздаль г., Суздаля, Сўздалі

еўджана

суджапая наз.

сўджаны дзеепрым., прым.,

гуздальскі

паз.

суздром абл., прысл.
сузіральнасць [сьць] -цю
сузіральнік -ка, -ку, -каў
сузіральны
сузіранне [пьце] -нпі, -шяў

суджпне [пьпе] лог. -нні,
шашяў
судзёбцікгіст., -ка, -ку, -каў
судзёйскі
судзёйства спарт., -ве

судзілішча уст., кніжн., “чы

сузірацца

судзімасць [сьць] -цю, -цей

судзімы
судзіна разх., -не, -ип

судзіцца кезак., суджкуся,
сўдзішся [сься], -дзіцца,

гдзімся, -дзіцсся, -дзяцца
судзіць незак., судзе, сЎдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

(судбва-медыцынскі. ёксперт) -рта,
-рце, -ртаў

сўдна -не, -паў

судпабудавёнце [цьне] -нні
суднабудаўпік -ка,-кў,-коў
судиабудаўпічы
суднаваджнне [ньне] -нпі
-ля, -лю,
судпавадзіцель
-ляў

суднавадзіцельскі
(суднабудаўнісуднавёрф

і

“фяў

еўднавы
суднамехапік -ка, -ку, -каў

суднапад'ём і суднападымённе [ньне] адпаведна
-му, -ме; -нні

суднапад'ёмнік -ка,-ку, -каў
суднапад'ёмны

суднапрамыслбвец

-бўцу, -бўцаў

-бўца,

-нце

-ку,

суднаўладальпіцкі
суднаўлаенік [сьні] -ка, -ку,
-каў

судпаўласніцкі [сьпі]
судпахбднасць [сьць] -цю
еуднахбдны
судпахбдства [цтв] -ве

сўдцік -ка, -ку, -каў
еўдны уст.
судбва-балістіичны
судбва-медыцітнскі
судбва-псіхіятрычны
судбва-елёдчы [сьлечч]
судбвы

суУдЕЎ,

судкоў
еўды абл., -даў
Судзты горы, Судэтаў
судзцкі

суіспаваць [уйі] незак., суісную, -убш, -уё, -уём,
суіспўючы [уйі]
сук -ка, -ку, -коў
сўка суцы, сук
сукаватасць [сьць] -цю
сукаваты
сукала -ле, -л і -лаў
сукальны

сукальшчык -ка, -ку, -каў
сукальшчыца -цы, -ц

сужыцель -ля, -лю, -ляў
сужаяцелька -льцы, -лек

[ньце]

сукўппасць [сьць] -цю
сукупны

'

сукцыніт хік., -іту, -іце
сула бат., с-г., -лё
суладдзе
[дзьдзе]
“ддзі,
часцей суладнасць
сулёджанасць [сьць] -цю

суладжаны
суладжвацца пезак., -аецца, аюцца
сулёджваць разхм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
сулёдзіць разх., зак., -дку,
-дзіш, -дзіць, -дзяць
суладна прысл.
суладнасць [сьць] -цю ё
суладдзе
суладны
сулема гіх., -мё
сулембвы
султан -ца, -не, -паў

сукание [ньне] -нпі
еўканы
сўкаратка -тцы [цп], -так

(манараічная
султанат
-аце,
-йта,
дзяржава)
-ётаў; (улада султана)
-ёту, -бце

сукасты і сукёты разм.
сукёцца незак, сукаецца,
сукаюцца і сучацца, су-

султанаў
султаціха разх., -ісе, -іх
султёнка заал., -нцы, -нак
султаёнскі
султанства -ве
сульгін фархм., -ну, -не

сукарбз тэх., -за, -зе, -заў

ца
чуц
сукаць незак.,

Я
Ц
сукёю, -аеш,

йе, -йюць і сучў, сучаш,
ча, -чам, -чаце, -чуць; сукаў, сукала, -лі; сукай
і сучы
сукватарант -ита, -нце [ць-

сукватараптка -тцы [п'ц],
-так
суквёцце [цьце]

-каў

[тк],

-НПІ

цо], -нтаў

суднараббчы наз.
-пту,
суднарамбит
[пьце]
суднарамбнтны
суднаўладальнік -ка,

судбк судка

-йюцца
сузірйць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -бюць
сузбр'е -р'і [рйі], -р'яў
суіспавашие [уйі] [пьне]

гуяцё, -уюць

-дзяць
судкбвы [тк]
судмедзкеперт

чая верф) -фю, -фей

-аецца,

незак.,

сукрыстаець [сьць] аб.:.,
-цю
сукрыисты аб.і.
Сукрэ г., ж., нескл.
сукрэ (грашовая адзінка)
н., неска,
сукулёнты бат., -таў, адз.
-мце
-нту,
сукулёнт,

бат. -цці,

-ццяў

сукёнка -пцы, -нак

сукёнка-каецідм [сьцю] ж.,

сукбпцы-касцюме,

сукё-

пак-касцюмаў

сукёншчыца -цы, -ц
еўкін

сукпавальны
сукнавальня -льіі, -льцяў

-ка,

КУ,

-паў

сукпамайка -ыйцы, -мек
сукнарёб -ба, -бе, -баў
сукпарббства [пств] -ве
еукаб -пё, ян. сўкпы, -паў
сукня разм., -пі, -няў
сукбика -нцы, -пак
сукбниы

сукбпшчык -ка, -ку, -каў
еўкравіца -цы
еўкравічны

-даў

сульфанал фарх., -лу, -ле
сульфапіламідны фарм.
сульфаніламіды -даў, адз.
сульфаніламід, -ду, -дзе
сульфатаванне [ньне] гім.,
-пні
сульфатны
сульфаты-таў, адз. сульфат,
-йту, -ёце

сукпавал -ла, -ле, -лаў
сукпавалка -лцы, -лак

сукцавалышчыЕ

сульфадымезій фарм., -ну,
-не
сульфазбл фарл., -лу, -ле
сульфамідны
фарм.,
сульфаміды хім,

сульфідзін гім., фарм., -пу,
-це
сульфідныгіх.
сульфіды-даў, адз. сульфід,
“ду, -дзе

сульфіраванне [пьне] гіз,
-пні
сульфітацыя

спец.

-ыі

сульфітныгіх.
сульфітбметр спец.

-ра,

[ыйі]

“ры, -раў

сульфіты хіхм., -таў, адз.
сульфіт, -іту,-іце
сум суму, -ме і еумата
сўма -ме, -м

супервокладка
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сумаваць

КГ

сумаваць

сумую,

пезак.,

-ўеш, -ўе, -ўюць
сўмавы
сумарна прыс.
сумарцасць [сьць] -цю
.
ы
п
р
а
м
у
с
сумётар тэг., -ра, -ры, -раў

ы
р
т
а
м
у
С
,
ў
а
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т
с
о
в
а
р
т
а
м
у
С
суматрынекі

а,
эв
др
ае
ёв
дн
аў
(п
х
ма
су
куст) -ху; (дыван) -ха,

-ху, -хаў

,

сумяеціцца [сьці] зак., сумесціцца, “цяцца.
сумяеціць [сьці] зак., су-

мяшчў, сумёсціш

[сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

сумятлівасць [сьць] -цю
сумятлівы
сумятня-пі
сумяшчальна прысл.
сумяшчальнасць [сьць] -цю
сумяшчальнік -ка, -ку, -каў

сумяшчальніца -цы, -ц

сумахавыя бат., наз.

сўмачка -чцы [цо], -чак
егўмачны

сумбур -ру, -ры

сумбўрна прысл.
сумбурнаець [сьць] -цю
сумбурны
сумёжжа разм., -яскы
сумёжна
сумёжнасць [сьць] -цю
сумбжнік -ка, -ку, -каў.
сумёжны

сумесеўтварэпне

суміены

[ньне]

-нпі

сумёена прысл.
сумёенасць [сьць] -цю
сумёены
сумесь -ссю [сьсю], -сей і
-сяў
сумёцца зак., -ёўся, -ёлася,
-ёліся
сумёць зак., -бю, -ёеш, -ёе,
-бюць
сумёшчаны
сумёт -бта, -ёце, -ётаў
сумётны
сумёцісты
еўмка -мцы, -мак

еумка-аптэчка сўмцы-адтэчцы [цц], сумак-аптэчак

сумлённа прысл.

сумлённасць [сьць] -цю
сумлённе [ньне] -ппі

сумлённы
сумліва прысл.

сумяшчальніцкі
сумяшчальніцтва -во
незак.,
сумяшчальцічаць
-аю, -асш, -ае, -аюць
сумяшчальны
сумяшчацца незак., -аецца,
-йюцца
-4ю,
пезак.,
сумяшчаць
-беш, -ёе, -йюць
сумяшчнне [ньне] -нні
сўна рэл., -не, -н

сунаймальнік юр., -ка, -ку,
-гкаў

сунаелёдаваць
зак.,

[сьле]

-дую, -дуеш,

“дуюць

юр.,

“дуе,

супаслёднік [сьле] -ка, -ку,
-каў

сунаслёдніца (сьле] -цы, -ц
сунізм рэл., -му, -ме
сунімацца злнезак., -аюся,
-аецца,
-бешся [сься],
-аюцца
супімёць пезак., -ёю, -аеш,
-ае, -аюць

суніт рэл., -іта, -іце, -ітаў
супітка -тды [ця], -так

суніцкі
суніцы -ц, адз. суніца, -цы
сунічка -чцы [цц], -чак
сунічнік -ку
сунічны
супічына -не, -и
еўнуты

еунуцца незак., -нуся, -пешся [сься], -нецца, -пуц-

еўмна прысл.
сумнавата прысл.
сумнаваты

ца; сўцься

еўмна-задўмлівы

еўнуць зак., -пу, -неш, -не,
-пуць

сумнёй прысл.
гумнёйшы
сумпённе [пьпе] -ші, зняў
еўмцік бат., -ку
еумнбжпік мат., -ка, “ку,

супЯты
суняцца зак., сунімўся, супімешся [сься], -мецца,

еўмнаець [сьць] -цю

-каў

еўмны
сумнявацца

незак., -аюся,

-ёешся
[сься], -йецца,
-аюцца
сумбта разм., -бце, часцей
сум
сумбтна разм., прысл.
сумбтныразм,
сумскі

еўмчаты заал., бат.

еумчатыя заал., наз.
Сўмы г., Суўмаў
сумысля [сьля]
прысл.

і сумысна

-мемся, -мецеся, -муцца;
супяўся, супялёся, -лося,
-ліся; супіміся
суняць зак., суніму, сунімеш, -ме, -мем, -меце,
-муць; супяў, суняла, -лоб,
-лі; супімі
еўп -пу, -пе, мн. супы, -нбў

сўпавы

супадйнце [ньпе] -шпі

супадаць незак., -4е, -ёюць
супадзённе
[пьпе]
-нці,
-ппяў
супадпарадкаванне
[тп]

[тк] [пьпе] -ппі
супадпарадкавапы[тп] [тк]

супадпарадкаваць [тп] [тк]

зак., -кую, -куеш, -куе,
-куюць
[тп]
супаднпарадкбўвацца
[тк] незак., -аецца, -аюц-

ца
супадпарадкбўваць

[тп]

(тк] незак., -аю, -аеш,-ае,

-аюць

супазітбрый фарм., -ыя, -ыі

[ыйі]
супакаённе [ньне] -шші
супакбена прысл.

супакбенаець [сьць] -цю
супакбены
супакбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [ойісься], -біц-

ца, -бяцца

[ойі] зак., -бю,

супакбіць

-біш [ойі], -біць, -бяць
супакой -бю, -бі [ойі], часцей спакбй

супакбйванне

[ньне]

-нпі,

-нияў
супакбйвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-асшея

-аюцца
незак., -аю,
супакойваць
-аеш, -ае, -аюць
супакбйліва прысл.
супакбйліваець [сьць] -цю
супакбйлівы
супалімёры -раў, адз. супа-

лімёр, -ра, -ры
сўпарт тэг., -рта,

-рце,

-ртаў

еўпартавы
супаставіцца

зак.,

-віцца,

-вяцца

-ёўлю,
зак.,
супаставіць
-авіш, -авіць, -ёвяць; супастаў

супастанбўшчык тэатр., -ка,

-ку, -каў

супастат -4та, -йце, -атаў

супастатка:-:-так

-тдцы

[цц];

супастаўлёпне [ньне] -нні,
-нпяў
супастаўлены
супастаўляльны
супастаўляцца незак., -яец-

ца, -яюцца

супастаўляць незак, -яю,
-Яеш, -яе, -яюць
супастаўпаець [сьць] -дю

супастаўны
супасці

[сьці] зак.,

супа-

дзё, -дўць

суперавіяцыя -ыі [ыйі]
-нце
-пта,
суперагёнт
[пьце], -птаў
суперажыванне [пьне] -пні

суперажываць незак., -ёю,
-4еш, -ае, -4юць
суперарбітр -ра, -ру, -раў

суперарбітраж -жу, -кы
супераўтастрада -дзе, -д

супербаявік -баевіка, -ку,
-коў
супервбкладка [тк] -дцы

[цд], -дак

супрацьнотавы
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супергігант:

[ньце], нітаў

-пта,

-нце

супергбрад -да, -дзе, ма.
суцергараді, -доў
супердзяржава в е, -аў

суперклае гу, з
суперлайпер За,“ы, граў
е
м
,
у
м
м
з
і
н
р
э
д
а
м
р
е
п
у
с
супермён -ма, -пе, -паў
супермёнства -ве
супермбда -дзе

супермодны
суперетрат лінгв, -йту, -ёце
супереўчасны
супертапкер -ра, -ры, -раў
су верфаефат гім., -ату, -аце
суперфасфатны

суперэкепрэе -са, -сё, -саў
суперэліта “це
сунерэлітны
сўпссак -ску
сўпсекавы

супя грам., -па, -це
супіцатар мед., -ра, -ры,
граў
сўпіцца разм., пезгак., -паюся, -пішся [сься], -піцца, -пяцца
сўпіць разм., незак., -плю,
-піш, -піць, -пяць; суп
суплетывізм лінгв., -му, -ме
[сьць]
суплетіяўнасць
лінев., сцю

суплетыўпы

суплёддзе [дзьдзе] -ддзі

супніца -цы, -ц
супблка -лцы, -лак
супбльпа прысл.

супбльнасць [сьць] -ю

супбльнік -ка, -ку, -каў
супбльціца -цы, -ц
супбльніцкі
супбльніцтва -ве
супбльны
супбпіць незак., -лю, -піш,
-піць, -няць; супбнь
супбня -пі,-ць
суправаджальнік -ка, -ку,
-каў
суправадікёльніца -цы, -Д
суправаджальны
незак.,
суправаджацца
-децца, “юцца
суправаджаць, незак., -ёю,
-Аеш, -49, -4юць

суправаджаючы дзеепрым.,
прым., паз.

суправадаібиие [пьпе] -ті
супрагадзіць зак., суправаДк, -вбдзіш, -вбдвіць,
“водзім, -вбдзіцо, -вбдзяцьў
суправадзі
сўпрадкі [тк] уст., -дак
супрамёт

(супраціўлённе

ся, -Ясшся [сься], -лецца,

“яюцца
супраціўнік-ка, -ку, -каў
супраціўны
супрацоўнік -ка, -ку, -каў
супрацоўніца. -цЫ, -ц

супрацбўніцкі
супрацоўніцтва -во

супрацоўнічаць незак.,

-аю,

-агш, -ае, -аюць
еўпраць прысл., прыназ. і
супроць

часцей
супрацьабвальны
проціабвальны
су працьабледзянйльнік -ка,
-ку, -каў, часцей проціабледзяпяльнік

супрацьадкатны [тк] часцей проціадкатны
супрацьалкагбльны часцей
проціалкагбльны
супрацьапбўзневы,, [зьпе]
часцей проціацбўзневы
супрацварэбльны фота, часцей проціарэбльны
часцей
супрацьатамиы
проційтамны
супрацьбактэрыялагічны

супрацьзснітны: [дзьз] часцей процізепітны
[дзьзрзяньсупрацьззйцне
по] часцей проціззянне
часцей
супрацькаразійны
процікаразійны
супрацькарбставы.

мед.,

часцей процігліставы
Гдзьг]
супрацьгціласны.

часцей проціббрства
супрацьббрстваваць а

супрацьгазавы [дзьг]
супрацьгліставы [дзьг] мед.,
часце й процігаілаены

[дзь]
супрацьграмадскі
[цк] часцей проціграмёдскі

Гдзьт]
супрацьгрыбебвы
[пк] часцей процігрыбкбвы
[дзьг]
су працьтрыпбзны
мед., часцей процігрыпдзпы
супрацьдзёйнічаць [Ідзьдзе]
незак., -аю, -аеш, -ае,
-аюць, часцей процідзёйнічаць

[дзьдзе]
супрацьдзёйны,
часцей процідзёйны
[дзьдзе]
супрац»дзёянне
[льпе]

ші, -ппяў,

час-

супрацьдыфтэрыйны [дзьд]

сулрапіўляльнаець

закбішпасць
[дзьз]
супрацьзаконны
часцей процізакбниы
[дзь]
супрацезапалёнчы
мед., часцей процізаналёпчы
[дзьз]
супрацьзачаткавы
мед., часцей процізачаткавы

супрацьпакіння тэх., часцей проціпакіпнія
ваен.,
су. працьпавётраны
часце й, проціпавётраны

рыялагічны
супрацьбблевы [дзьб] мед.,
часцей процібблевы
супрацьббретва [дзьб] -

-цю
супраціўляцца лезак., -Яю-

ашяў

[сьць] -цю, часцей проці-

пезак., -вую, -вуеш, -вуе,
-вуюць, часцей проціббрстваваць
супрацьвага -азе
су працьвенерычны мед.
супрацьвіру сцычасцей процівірусны

[дзьб] часцей процібактэ-

[сьць]

супраціўлёпне [льне] -ті,

прысл, часцей процізакопа
[дзьз]
супрацьзакбинасць

часцей процікарбетавы
[сьць]
супрацьлёгласць
-цю, гцей, часцей процілёгласць
гупрацьлёглы часцей процілёглы
еу працьліхаманкавы. мед.,
часцей проціліхаманкавы
«разм.
супрацелбдачнік
спец., -ка, -ку, -каў, часцей процілбдачнік
часцей
супраць лбдачны
проціябдачны,
мед,
су працьмалярайны
часцей процімалярійны:
супрацемінны ваен., часцей
процімінны

цей процідзёянпе
супрацьдзяржаўны
часцей проці[дзьдзя]
дзяржаўны
[дзед]
вупрацьдымиы

матэрыялаў) разм., -ату,
“аце

лмед., часцей процідыфтэрийны
Гдзьд]
су ирацьдэейнтны
часцей процідэейнтны
[дзьз]
супрацьзакбина

часцей процідямны

супрацьпажарны
проціпажарны

супрацьпаказанне

часцей
Гльпе]

юр., мед., -нні, “нняў, час-

цей проціпаказйнне
супрацьпаказаны мед., часцей проціпаказаны
супрацьпаставіць зак., -аўлю, -йвіш, -ёвіць, -фвяць;
часцей
супрацьпастаў,
проціпаставіць
супрацьпастаўлёнпе, [пьне]

-нпі, -ппяў, часцей проціпастаўлёнце
супрацьнастаўлепы часцей
проціпастаўлены
супрацьпастаў. айцца незак,

[сься],
яешся
-ЯЮся,
-яецца, -яюцца, часцей
проціпастаўляцца

су працьпастаўляць
-Яю, -йсш, -яе,

пезак.,
“яюць,

часцей проціпастаўляць
супрацыібтавы часцей проціпбтавы

сурынамка
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су працьпрамяпёвы часцей
,
проціпрамянёвы
часцей
супрацыгу. хлінны
проціпухлінны
супрацьпяхбтны ваен., часцей проціпяхбтны
су. працьрадыёлакацыйны
часцей процірадыёлакацыйны
еу працьрадылцийны насцей
процірадыяційны
супрацьрёкавы мед., часцей
проціракавы
супрацьракёта, -ёце, -ёт,
часцей проціракёта
часцей
супрацьракётны
проціракётны
супрацьрёжучы часцей про,
цірэжучы .
супрацьсамалётны часцей
процісамалётны
супрацьслізгацённе [сьлі]
[ньне] -нпі, часцей проціслізгацёпне

[сьлі]
супрацьелізгбтны
часцей проціслізгбтны
хед.,
супрацьслуппякбвы
часцей проціелупнякбвы
супрацьстаўлённе
[ньпе]
-нні, -нпяў, часцей

цістаўлёние
супрацьстаўлйцца
-“Яюся,
-яешся
-Яецца, “яюцца,
процістаўляцца

про-

незак.
[сься],
часцей

супрацьстаўлйць
незак.,
-Яю, -яеш, -яе, -яюць,
часцей процістаўляць

супрацьстаянпе

[ньне]

астр., -нпі, часцей проці-

стаянне
супрацьстайць незак., -стаю,
-стаіш [айі], -стаіць, -стаім, -стаіцё, -стаяць, часцей процістайць

егупрацьеўтаргавы
часцей
проціеўтаргавы
супрацьсухбтны хед., часцей процісухбтны
супрацьталкавы ваен., часцей процітапкавы

супрацьтарлёднываен., часцей процітарпёдны
супрацьтуберкулёзны хед.,
часцей процітуберкулёзны
супрацьтуманпы
часцей
процітуманны
супрацьтыфбзны мед., часцей процітыфбзны
супрацьугбп чыг., -пу, - е,
часцей проціўгби

супрацьугбнны часцей проціўгбнцы

супрацьудариы часцей про-

ціўдарны

супрацьурадавы
часцей
проціўрадавы
супрацьха лёрны мед., часчей пропіхалёрны
супрацьхімічнычасцей проціхімічны

супрацьціск 7тэх., -ку, часцей проціціск
супрацьцынгбтны мед., часцей проціцынгдтны

[пьпе]
супрацьцячіние
мар., -нпі, часцей проціцячэнне

супрацьчўмны мед., часцей
процічўмиы
супрацьшкарлятынбзины
мед. часцей процішкарлятыпбзны
супрацьшбкавы мед., часцей процішбкавы
часцей
супрацыпумавы
процішумавы

мед.,
супрацьэпідэмічны
часцей проціэпідэмічны
часцей
супрацьэразійны
проціэразійпы
супрацьяддзе [дзьдзе] -ддзі,
часцей проціЯддзе

часцей
супрацьядзерны
проціядзерны
супрбць тпрысл., прыназ.
засцей еўпраць
супрэматызм ласт.,
-му,
-ме
-ста,
супрэматист
-сце
[сьце], -стаў
супрэматыстка разяж., -тцы

[стц], -так

супрэматысцкі маст.
супын -ну, -не
супинак -нку, -нкаў
супыніцца зак., супынюся,

супыпішся

[сься], -піц-

ца, -німся, -ніцеся, -пяцца, часцей спыніцца
супыніць зак., супын, су-

пыніш, -ніць, -нім, -піце,
-няць, часцей спыніць

супыняцца
-яешся

гезак.,
[сься],

-Яюся,
-яецца,

-яюцца, часцей спынпяцца
супынпяць незак., -яю, -яеш,
-Яе, -яюць, часцей епыняць

супярбчанне [ньне] разл,
-нпі
супярбчліва прысл.
еупярбчлівасць [сьць] -цю,
-цей
супярэчлівы
супярэчнаець [сьць] -цю,
-цей

супярёчны
супярэчыць
пезак.,
-чу,
“чыш, -чыць, -чаць
супясчаны [шч]
суравёжка
[шк]
-кцыЫ
[шц], -как, часцей сыраежка

суравёць незак., -бю, -веш,
-бе, -ёюць, часцей сурбвець
еуравізна “пе [зьпе]
суравы

сурагат -ату, -аце, -бтаў

сурагёатны

Сўраж г. п., Суража, Сўра-

жы

еўражекі [шск]
суразмёраны [зьме]
суразмёраць [зьме]

-аю, -аеш, -ае, -аюць

суразмёрвацца

зак.,

[зьме]

не-

зак., -аецца, -аюцца
суразмёрваць [зьме] незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
суразмёрпа [зьме] прысл.
суразмёрнасць
[зьме]
[сьць] -дю

суразмёрны [зьме]

сураўё -ўі [ўйі]

сурвэта -вэце, -вэт
сурвэтачны
сурвэтка пцы, [цц], -так

сургўч -чў, чы
сургўчны
сурдакамера -ры, -р
сурдакамерны

сурдалагічны.
сурдалёгія -іі [ійі]
сурдапедагёг, -та, -гу, -гаў

сурдапедагёгіка цы
сурдзіна і сурдзінка муз.,
адпаведна -не, -н; -нцы,
-пак

“ўце,
-ўтаў
-ка, -ку, -каў

сурдўт -ўта,

сурдўтнік
сурдўтны

сур'ёз разм., -зу, сур'ёзна прысл.
сур'ёзнаець [сьць] -цю
сур'ёзнець [зьпе] пезак.,
-ею, -ееш, -ес, -еюць
сур'ёзны
суржанка с.-г., -нцы

суркбвы
сурма гім., уст., -мб; жмуз.,
-мё, ми. еўрмы, -маў; з

ліч, 8, 9, 4--сурмы

сурмёч -ча, -чу, -чоў

сурміцца уст., незак., сурмлюся, еўрмішся

“міцца,
“мяцца

-мімся,

[сься],

-міцеся,

сурміць уст., пезак., сурмлб, суўрміш, -міць, -мім,
“міце, -мяць

сурмяцісты гім., мін.

сурмяны гіх., мін.
сурбва прыс.
сурбвасць [сьць] -цю

сурбвець незак., -сю, -есш,

“ге, -сюць і суравёць
сурбвы
сурбдзіч -ча, -чу, -чаў
сурбк сурка, -кў, скёў
сурбкі разм., -каў
сурбчапая разл., наз.

сурбчаныразм., прым., наз.
сурбчыць разм., зак., -чу,

“чыш, -чыць, -чаць
еўрык-ку
сурыкавы

Сурыпйм Сурыпёма, Сурыпаме
сурыпйамецд

-мца,

“мцду,

-мцаў
сурыпёмка -мцы, -мак
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сурыпамцы

суцішацца

аа

сўтарга -рзе, -рг і -ргаў і

сурыпамцы -цаў

сусак -кў

сударга
сутаргава прысл. і еўдаргаБа

сусакбвыя бат., наз.

сусаль -ллю [льлю]

сусёльпасць [сьць] -цю

сусёльпы
сусвёт [сьво] -бту, -ёце
сусвётна-гістаричны [сьве]
сусвётны [сьве] і усясвётпы
сусёд -да, -дзе, мі. сусёдзі,
-дзяў; з ліч. 9, 9, 4 сусбды, -даў

сўеёдаў

пезак.,
разм.,
сусёдзіць
-ду, -дзіш, -дзіць, “дзяць

сусёдка

[цц],

-дды

[тк]

-дак
сусёдні
незак,
сусёдпічаць разм.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
сусёдскі [цк] разм.
сусёдства [цтв] -ве
еўсла (адвар) спец., н., -ле
[сьле]; (самаробная соска) абл., ж., -ле [сьле],
-лаў
еўславы

еўслік [сьлі] -ка, -ку, -каў
еўслікавы [сьлі]
сўеліць [сьлі] разм., незак.,
-лю, -ліш, -ліць, -ляЯць

суслянй і суслянё
рознаскл.,

для

[сьля]
абодвух

РДМ -пяці, Т -пём, мн.
-нЯты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах

суспензіраваны

[сьпеньзі]

аім.

суспснзіравацца [сьпеньзі]
зак. і незак., -руецца, -ру-

юцца
суспепзіраваць

[сьпепьзі]

зак. і незак., -рую, -руеш,

,

“руе, руюць

суспензіўны [сьцепьзі] гім.
суспёнзія [сьпепьзі] гім,

зі [ій]

суспепзбрый [сьпе] мед.
зыя, -ыі [ыйі], -ыяў
сустаршыня х., ДЛ -пі, Т
-пёй і -нёю, мн. сустаршыні, -ць
сустаў -ёва, -йве, -йваў
сустаўпы
сустаўчаты
сустракацца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
-бешся
-аюцца і страчацца

сустракаць

незак.,

-4ю,

-деш, -ае, -ёюць і страчаць

сустрэты і стрэты
зак.,
-Эпуся,
сустрэцца
-пешся [сься], -Элецца,
“Зпуцца і стрэцца
сустрэць зак., -Зпу, -эпеш,
-Эпе, -бпуць ё стрёць
сустрэча -ты, -ч і стрэча

еустрэчны і етрэчцы
сутна -пе, -п

еўтаргавы і сударгава
сутарэнне [ньце] гі, -пияў

сутарэпны

еўтачцы
еўтачныя каз.
сутвбрчасць [сьць] кліжн.,

-цю

еўткі -так
сутпаены

еўтиасць [сьць] -цю
сутбкі -каў
сутбпець абл., -ее; -ела

сутонне [нпьпе] абл., -ші

сутбньвацца

абл.,

-аецца

незак.,

сутула прысл.
сутўлаватаець [сьць] -цю
сутўлаваты
сутулаець [сьць] -цю
сутўліцца
незак., -люся,
-ліцца,
[сься],
-“ліпся
“ляцца; сутулься
еутуліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць; сутўль
сутўлы
сутыкальны
сутыкёнце
[ньне]
-ині,
-нняў
сутыкацца незак., -аюся.

-дешся

[сься],

-аецца,

“аюцца

сутыкаць незак., -ёю, -аеш,

сухадбльны

гухадрэвіпа разм., -це, -н

сухажіялле
-лляў

[льле]

-алі,

сухажільны

сухазём'е разх., -м'і [міі]
сухазёмныразл.
еухалібб бат., -ба, -бс, -баў
сухалобівы і сухалюбны
сухама разм., прысл.
сухамятка разлм., -тцы [цц]
еўха-цйсуха прысл.
сухапбе заал., -са, -се, -саў
сухапавётраны
сухапарцік тэх, -ка, -ку,
-гкаў
сухапўтиы
сухапўцце [цьце]
раза.,

-цці

сухар -ра, -ри, -роў

сухарайвасць [сьць] -цю
сухарлявы
сухарніца -ды, -ц

сухарны
сухарукі разм.
сухарэбры
сухарэбрыца заал.,

разх.,

“ДЫ, -Ц

сухастбіша [ойі] -пе, -п
сухастбй -бю, -оі [ойі]
гухастбйны
еўхаець [сьць] -цю
сухата разл, -ацё
сухафрўкты-таў
сухацвёт [цьве] бат., -ёту,
“ёце

-4е, -аюць

сутыкнённяе
-пняў
сутыкаўты
сутыкнуцца

сухадбл -лу, -ле, -лаў

[сьпе]

-нні,

сухая спарт., наз.
сухаядзёнцне
[ньпе]

уст.,

“пні

зак.,
-нуся,
[сься], -нёцца,
-ібшся
-нёмся, -пяцбся, -нўцца
сутыкнўць зак., -нў, -пёш,
-пё, -пём, -няцё -нўць
сутычка -чцы [цц], -чак

сутэнер -ра, -ру, -раў
сутэпёрскі
сутэнёретва -ве
еўфіке грам., -са, -се, -саў
суфіксальны

сухёнькі разл.
сухі
еўхмарак абл., -рка, -рку,

“ркаў

сухмёнь разл., -нию [пьпю]
сухбтка лмед., уст, -тцы

ц]

сухбтная наз.
сухбтцік: разм., -ка, -ку, -каў
сухбтніца разм., -цы, -ц
сгухбтпы прым., наз.

суфікеёцыя -ыі [ыйі]
суфлё кул., н., нескл.

сухбты-таў
Сухўмі г., м., песка.
гухумскі

гуфлёрекі

гуцёшапы
суцёшвацца кезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

суфлёр -ра, -ру, -раў

суфліраванне [пьпе] -ппі

суфліраваць лезак.,

-рую,

“руеш, -руе, руюць
суфозія ггал., -іі [ійі]
суфражизм паліт., -му, -ме
[стц],
суфражистка -тцы
“так
суфражиысцкі
еўха прысл.
сухавата прысл.

сухаватаець [сьць] -цю

сухаваты
сухавёй -бію, -бі [ойі], -бяў
сухавейны
сухавёрхі
сухагрўз -за, -зе, -заў
сухагрузпы

-аюцца, часцей суцяшац-

да
суцёшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей

еуця-

шаць

-шуся,
суцёшыцца зак,
-шышся [сься], -шыцца,
-гпацца; суцбшся [сься]
суцёшыць захк., -шу, -шыш,
шыць, -шаць; суцёш
суцішапаець [сьць] -цю
суцішаны

.

суцішацца і супішвацца негак,

-бсшся

адпаведна

[сься],

-аюся,

-аецца,

схаднейшы
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суцбльпа прысл.
суцэльнаадлівани
суцэльназварны
суцэльнакориусны
суцэльналіты .
суцэльнаметалічны
суцэльнастальні

суцэльнасць [сьць] -цю
суцэльцацягнуты 722.
суцяга разм., агульн, М.
ДМ-ягу, Т -ягам, ж. дм
-яЯзе, Т -ягай і -ягаю, зн.
Р -яг
суцяжнік разм., -ка, -ку,
-каў
суцяжніца разм., -Цы, -Д
суцяжніцкі разм.

судяжніцтва разм., -ве
судяжнічаць разм., незак.,
-аюю, -аеш, -ае, -аюць

-цю

суцяшальнік -ка, -ку, -каў
суцяшальпіца -цы, -ц

суцяшальны
суцяшёцца незак.,
-бсшся

[сься],

-дюся,
-аецца,

-блоцца. і суцёшвацца

суцяшаць незак., -ёю, -ёеш,
-бе, -бюць і суцётваць

суцяшэнне [пьпе] -пні
сучаснае наз.

сучаспаець [сьць] -цю
сучаснік [сьш] -ка, “ку,
-каў
сучаспіца [сьні] -цы, -ц
сучасны
еўчка (памянш. да сука;
-чцы
падсанкі- разм.)

[цц], -чак

сучковыспец.
сучлён -па, -пе, -паў

сучабнены
зак.,
-піцца,
сучлёніцца
“пяцца
сучлёбніць зак., -пю, -піш,
-піць, -пяць
сучляпённе [пьпе]
анат,
гні
сучляцдўныанат.

сучлянйцца незак., -йецца,
-яюцца

сучляняць незак., -йю, -Яеш,

-Яе, -Яюць
сучок сучка, -кў, -коў
еўчча -ччы
еўччын

сучцы

суш сўшшу
сўша сўшы

-рўеш, -руе, -руюцьтварац-

(у
сфармірбўвацца
ца, арганізоўвацца)

сўшапіца бат., -Цы
сўшапны
сушка куй.,

шаг;

-ШЦЫ,

(дзеянне) -шцы
.
ы
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я
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і
ь
ц
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,
і
ш
ш
я
ш
ш
ў
с
сушияк рагм., -кў
сушылка -лцы, -лак

сушыльны
сушальня -льпі,

ине-

зак., “аюся, -аешся[сься],
гаецца, -аюцца

сфармірбўваць

(утвараць,

арганізоўваць) незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
тэт., часцей
сфармбваны
сфармаваны

-льпяў
ў
а
г
,
У
К
,
а
к
к
ы
ч
ш
ь
л
и
ш
у
с

і
л
у
м
р
а
ф
е
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а
ф
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раваны
сфармуляваць і сфармулі-

сушўся,

глібю, -лібеш, -лібе, -ліо-

-лець

і

сушильшчыца -цы, -ц

сушицца

хезак.,

сўшышся [сься], -шыцца,
-шымся, -цыцеся, “цацца
ў
е
,
у
ш
у
с
,
.
к
а
з
е
ь
н
ц
ы
ш
у
с
ы
ш
,
м
ы
Ш
“
,
ь
ц
ы
ш
,
ш
шы
це, -шаць
сушэй прысл.
сушйшы

суцэльны

гуцяяіны разм.
суцяшёльнаесць [сьць]

(утварыць,
сфарміраваць
аргапізаваць) зак., -рую,

сушбнне [цьпе] -иці

-бе,

незак.,

сушэць разх.,
-Зюць
Субц г., Сузца, Сузцы
сузцкі
Субцкі канад Субцкага канала
сфабрыкаваны і сфабрыкб-

ваны

зак., -кую,
сфабрыкаваць
-кўеш, -куе, -кўюць
сфагнпавы
сфагиіт буд., -іту, -іце

сфагнум бат., -му, -ме
сфакусіраваны
сфакусіравацца зак., -руец-

ца, -руюцаццаь

зак.,

сфакусірав

-рую,

-руеш, -руе, “руюць; сфа-

кусіруй
сфалершт лмін., -ыту, -яцо

сфальсіфікаваны
сфальсіфікаваць зак., -кўю,
ь
ц
ю
ў
к
,
е
ў
к
,
ш
с
ў
к
сфальцавёны і ефальцбва-

ныспец.

сфальцаваць

зак.,

сфаль-

цўю, -цўсш, -цуе, -цўюць

сфалыцівіць зак., -яўлю,
-аВяЦь;
-явіш, -ывіць,
сфальшиў
ефальшыўлецы
сфантазіраваны

сфаптазіраваць зах.,

“руеш, -руе, -руюць

-рую,

сфармавёны тэг, і сфармбваны
сфармавацца тэх., зак., -мўецца, -муюцца
сфармаваць тэх, зак., -муло,

-мусш, -муе,
сфарміраванце
сфарміраваны
ваны
сфарміравёцца

-мўюць
([ньпе] -ппі
і ефармірб(утварыцца,

аргапізавацца) зак., -ру-

юся, -рўсшся [сься], -русцца, “руюцца

раваць

адпаведна

зак.,

юць; -рую, -русш, -руе,

-руюць

сфарцёнда муз., прыся.

сфастрыгавёны і ефастрыгбваны кравец.
сфастрытавёць зак.,

-гую,
-тўеш, -гўе, -гўюць; сфа-

стрыгўй
сфастрыгбўванне

[ньпе]

-нні

незак.,
сфастрыгбўвацца
-аецца, -аюцца.
сфастрыгбўваць незак., -аю,
'
“аеш, -ае, -аюць

сфатаграфаваны
сфатаграфавацца зак., -фуюся, -фуешся [сься], -фусцца, -фуюцца; сфатагра-

фуйся
сфатаграфаваць зак., -фую,
-фўеш, -фўе, -фўюць; сфатаграфуй

ефеёра -ры, -р
сфераідйльны

[айі]

мат.

фіз.

ефербід [ойі] -да, -дзе, -даў
сфербметр тэг., -ра, -ры,
граў
сферычнаець [сьць] -цю
«феерычны
сфігмаграма спец., -ме, -м
сфігмаграфія -і [101]
сфігмбграф -фа, -фе, -фаў
сфіпке -са, -се, -саў

сфінктэр анат., -ра,

“ры,

-раў

сфрагістыка -ыцы
сфуговапы
іё
сфугавапы
спец.
сфугўю,
сфугаваць зак,
-ўсш, -ўе, “ўюць; сфугуй
сфугбўвацца лезак., -аецца,
-аюцца
-аю,
езак.,
сфугбўваць
гасш, -ас, -аюць
схаваны і схованы
схавацца зак., -бюся, -аешся [сься], -аецца, -дюцца
схаваць зак., -б1, -беш,-4е,
-дюць

схадзіць зак., схаджу, схбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць

ехаднёй прысл.

схаднёйшы

схададалы
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схёма -ме, -м

схаладалы разм.

ехематызаваны

схаладёць разм., зак., -4е;
-іла
схаладнёлы і схаладзёлы
разм. ж

схаладиёць

і

схематызавацца зак. і не-

ехаладзёць
для

разм., зак.,

абодвух

-бю, -беш, -бе, -бюць
схаласт і схалаёстык адпаведна -ста, -сце [сьце],
“стаў; -ка, -ку, -каў
схаластыка -ыцы
схалаетычна прысл.
схаластычнасць [сьць] -цю
схаластычны
схамянёцца разл. незак.,
[сься],
-бешся
-юся,
-аецца, -дюцца
схамянўцца разм., зак., -аўся, -нёшся [сься], -нёцца,
гияёмся, схамепяцёся, схамяпўцца

схапіцца зак., схаплюся,
схблішся [сься], -піцца,

-пімся, -піцеся, -пяцца і
схваціцца

схапіць зак., схаплю, схбпіш,

-піць,

пім,

“піце,

-пяцьі схваціць
схапянўдца разм., зак., -яўся, нёшся [сься], -нёцца,
-нёмся, схапеняцёся, схапянўцца
схацёць разм., зак., схачу,
схбчаш, -ча, -чам, -чаце,
-чуць
схварэлыраз,
схварбць разм., зак, -ёю,
“Зеш, -зе, -Зюць
ехвастёны
схваетацца зак., схвбшчац-

ца, -чуцца

схвастаць

зак.,

,

схвашчу,

схвбшчаш, -ча, -чам, -ча-

це, -чуць
схватванпе [ньне] -нпі, час-

цей схбпліванпе

схватвацца незак.,

-аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
схватваць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць, часцей ехбнліваць

схватка спарт., -тцы [цц],
-так
схваткі мед., -так
схпаціцца зак., схвачуся,

схвацішся [сься], -ціцца,
-цімся, -ціцеся, -цяцца,
часцей схапіцца
схваціць зак., схвачў, схваціш, -ціць, -цім, ціце,
-цяць, часцей схапіць
схвёачаны часцей схбпясны
схвосяуцца разх., зак., -нец-

ца [сьпе], -пуцца
схвбенуць зак., -пу, -пеш
[сьпе], -пе, -пуць
схвбствацца пезак., -аецца,
-аюцца
схвбстваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
гб Зак. 1965

схітриць і схітраваць зак.,

зак., -зуецца, -зўюцца
схематызавацьзак,і кезак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць;
схематызўй
схематызатар -ра, -ру, -раў
схематызацыя -мі [ыйі]
схематызм -му, -ме
схематична прысл.
схематычнасць (сьць]
схематычны
схёмны

схібіць разм., зак.,

-блю,

гбіш, -біць, -бяць

схізма царк., -ме
схізматык -ка, -ку, -каў

адпаведна -ру,
-рыш,
“рыць, “рым, -рыцё, -раць;
схітрую, -ўсш, -ўе, -ўюць

схлупіцца абл., зак., -піцца, -пімся, піцеся, -пяц-

ца
схаўпіць аба., зак., “піць,
-Іяць
схлўплени абл.

незак.,
-аемся, -аецеся,

схлуплівацца

абл.,

схлўпліваць

абл.,

-аецца,
гаюцца

пезак.,

-ае, -аюць
схлусіць зак., схлушу, ехаўсіш, -сіць, “сім, -сіце, -сяць
схлішуць зак., -не, -нуць

[ца],

схмурнёлы
схмурнёць вак., -ёю, -веш,
“ёе, “ёюць
схбва разх., -ве, -ваў, часцей ехбў

схіламёр геад., -ра, -ры, -раў
схіламёрны

схдванка -нцы, -нак
схбваны часцей ехаваны
схбвань рагм., -нню [ньню]
схбвішча -чы,-ч і -чаў
схбвішчны
сход -ду, -дзе, -даў
ехбджаны
ехбдзіцца незак., “джуся,
гдзішся [сься], -дзіцца,

схізматычка

-чцы

-чак

схізматычны
схіл -лу, -ле, -лаў
схілавы

схілапаказальнік ггад.,

-ка,

“ку, -каў
схілапаказальны
схілённе [ньце] -нні

схілены
схіліцца захк., схілюся, схі-

“ліцца,
[сься],
лішся
“лімся, -ліцеся, -ляцца
схіліць зак., схілю, схіліш,
гліць, -лім, -ліце, -ляць
схільнасць [сьць] -цю, -цей

схільны
схілйнпе [ньне] -нні
-ЯЮСЯ,
незак.,
схіліцца
-Яешся ў(сься], -яецца,
гяюцца
схіляць незак., -яю, -яеш,
-Яе, -Яюць

схіма царк., -ме
схімцік -ка, -ку, -каў
схімніца -цы, -ц
схімніцкі
схімніцтва -ве
незак,
схінйцца

“ешся

[сься],

-8юся,
-ёецца,

-няцёся, -яўцца; схіліся,
схінўць зак.,-нЎ», -пбш, -нб,
-пём, яце, -аўць; схіпі
схісиўцца зак., -іўся, -аёш[сьнесься],

-пёмся, -пяцбся,
схіспіся [сьні]

схбдзіць незак., -джу, -дзіш,

-дзіць, -дзяць

сходка

[тк]

-дцы

разм.,

[дц], -дак

схбдпа прысд,
схбдпаець [сьць] -цю
схбдны
схбды, схбдкі [тк] і разм.

ехбдні, схбдцы [цц] адпа-няў;
ведна -даў; -дак;

-цаў

схбплены і схвачапы
схбплівапне [ньне] -пні і
схватванне
-аюся,

схбплівацца незак.,

,
“юцца
схінйць незак., -йю, -аеш,
-4е, -дюць
схіцўцца зак., гнўся, -нбшся [сься], -пбцца, “нёмся,

ся

“дзяцца

“нёцца,

-иўцца;

схіспўць зак., -Ў, -нбш
[сьне], -пё, -пём, -пяцё,
лаўць; схісні [сьні]

схітрёцца разм., незак, -ёюся, “аешся [сься], -ёецца,
“юцца
схітрицца разм., зак., “ру-

ся, -рішся [сься], “рац-

ца, -рымся, -рыцёся, -рацца

гаешся [сься], -аецца,
гаюцца
схбпліваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і схватваць,
схоў схбву, -ве, -ваў і схбва
схрўмстаць зак., -аю, -аеш,
-ае, гаюць
схуднёласць [сьць] схуднёлы ў суды

схудпбипе [ньпе] -пні
схуднёць і схудзёць зак.,
для абодвут
-ве, ёюць

-бю, -ёеш,

сцадзіць зак., сцаджіў, сд5дзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,
-дзяць
сцапаны разм.
сцёлаць разм.,

звак.,

-аеш, -ае, -аюць

сцвёрджанне:

[сцьве]

[лье] -ппі, -цпяў
сцвёрдаапы [сцьве]
сцвердзіцца

[сцьве]

-дзіцца, -дзяцца

-аю,

зак.,
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зак.,
[сцьве]
сцвёрдзіць.
ь;
ЯЦ
Дз
-д
,
ць
зі
гд
ш,
зі
-д
у,
яе
-д
сцвб дзі
разм.,
ецвісці [сцьвісьці]

зак., сцвіцб, -ітўць
[сцьвя]
сцвярджальна
прыся.

[сцьвя]
сцвярджальнасць
[сьць] -цю
сцвярдаійльны [сцьвя]
сцвярджацца

[сцьвя]

не-

зак., -аецца, -аюцца

сцвярдкаць [сцьвя] незак.,

-4ю, -дсш, -4е, -4юць
сцвярджэнне [сцьвя] [ньне]
“ші, -шяў
сцвярдзблы [сцьвя]
зак.,
сцвярдзёць [сцьвя]
“ёе, -бюць
сцебанўць [сьце] зак, -нў,
-нбш, -нё, -нём, -няцё,
-нўць і сцёбнуць
сцеблаванне [сьце] [ньне]
.
-нні
сцеблаваты [сьце]
сцеблападббны: [сьце]
сцсблападымёльнік [сьце]
тэх., -ка, -ку, -каў

сцсблаетбй [сьце] -бю, -бі
[ойі]
сцегнавы [сьце]
сцёжачка [сьце] -чцы [пц],

-чак
сцёжка

сцпішэлы

[сьцешка]

-кды

[шц], -как
сцёлісты [сьце]
сцёлішча [сьце] с.-г., -чы,
“ч і-чаў
сценабітны [сьде] гіст.
сценавы [сьце]
сценалёз [сьце] заал., -за,

-зе, -заў

сцёнапіс [сьце] жыв., -су,

-се
сцепапісец [сьце]
пісца, -цу, -цаў
сцецапіспы [сьце]

сцепа-

сцёнка [сьце] -нцы, -нак
сцённы [сьце]
сцець [сьце] разм., -нпю

[пьню]
Сцепапакёрт [сьце] г., Сцепанакёрта, Сцепапакёрце
сцепанакёрцкі [сьце]
сцепанўцца [сьце] разм.

зак., -нуся, -нёшся [сься],
-инбцца, -нёмея, -няцёся,
“аўцца
сцепанўць [сьце]
разм.,
зак., нў, -нёш, -нё, -нём,

“няцё, -нўць

сцёпацца [сьце] разм., не-

зак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца

сцёпаць [сьце] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

сцерабіць сьце] зак., сцераблю, сцярэбіш, “біць,
-бім, -біце, “бяць

сцерагчі сьце] Дхч] незак., -агў, -ажЭш, -ахк5,
гажідм, -азкацё, “агўць:

сцярбг, сцерагла, -лб, -лі;

сцераяйя

сцерагчыся [сьце] [хч] ме-

-ажошся
-агуся,
зак,
[сься], -алібцца, -алідмся,
-ажацёея, -агўцца; сця-

рогся [хе], ецераглася,
глёся, -ліся; сцеражыся
сцеражбипы [сьце] разм.
сцёрка [сьце] агульн., зе. і
АД -ве, Т -вай і -ваю,

мн Р “ваў
[сьце]
сцёрлядзь

-ддзю

[дзьдзю], -дзей і -дзяў

сцёрпець [сьце] зак., сцярпліб, сцёрпіш, -піць, -пім,

“піце, -пяць, часцей ецяр,

пёць

сцёрці [сьде] зак., сатру,
“рэш, -рэ, -ром, -рацё,

“руць; сцёр, сцбрла, -лі;
сатры.

ецёрціея

[сьце] вак.,

са-

трэцца, -рўцца; сцёрся,
сцёрлася, -ліся

[ньпе]
[сьцё]
сцёбанне
“нні, часцей ецябанне
сцёбацца [сьцё] разм., незак., -аюся, -аешся [сься],
часцей
“аецца, -аюцца,

сцябацца
сцёбаць [сьцё] незак., “аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
сцябаць

сцёбнуты [сьцё]
сдёбнуць [сьцё]

зак., -ну,

гнеш, -не, -нуць,

часцей

ецебанўць
сцёк [сьцё] -ку, -каў
сцёкавы [сьцё]
сцёрты [сьцё]

сцібрыць [сьці] разл., зак.,
“ру, “рыш, зрыць, -раць

сціжма [сьці] разм., -ме
сцізбрык [сьці] -ка, -ку,

-каў
сцілка [сьці] -лцы, -лак
сцілкавы [сьці]
сцільшчык [сьці] спец., “ку, -каў

сцільшчыца [сьці] -цы, -ц
сціпание [сьці] [ньне] -нні

сціпёцца [сьці] незак, -ёюся, -ёешся [сься], -аецца,
-ёюцца
сціпёць [сьці] незак., -4ю,
-деш, -ёе, юць
сціпла [сьці] прысл.

г-н

сціртаваны [сьці]
сціртавацца [сьці] пезак.,
“туецца, -туўюцца
сціртаваць [сьці] пезак.,
сціртўю, -ўсш, -ўе, -ўюць
сціртавбз [сьці] с-г., -за,
-зе, -заў
сціртавы: [сьці]
сціртакаёд [сьці] -да, -дзе,

“даў

сціск [сьці] -ку

спіскальнасць [сьці] (сьць]
-цю
сцігкальны[сьці]
сцісканне [сьці] [ньпе] -ині
незак,
[сьці]
сціскацца
сціскаць сьці] незак, -4Ю,

-деш, -4е, -аюць

ецісла [сьці] прысл.

сцісласць [сьці] [сьпь] -цю
сціслы [сьці]
сціспутасць [сьпі] [сьць]
-цю
сціснуты [сьці]
сціснуцца [сьці] зак., -пу[сьнесься],
ся, -нешся
“нецца, -нуцца

еціенуць [сьці] зак., -цу,
-пеш [сьне], -не, -нуць
сціха [сьці] абл., прысл.
сціхамірыцца [сьці] разх.,
зак., -руся, -рышся [сься],
“рыцца, -рацца
разм.,
сціхамірыць [сьці]

зак., -ру, -рыш, -рыць,
-раць
сціхённе [сьці] [пьпе] -нві

сціхаць [сьці] незак., -дю,
-йеш, -ае, -аюць
сціхлы [сьці]
сціхнуць [сьці] зак., -пу,
сціх,
знеш, -це, -нуць;
-хла, -хлі; сціхці

сцішана [сьці] прыс.
-нні
сцішвацца

і

гаецца,

-аюццаў

“сціртавальшчык [сьці] -ка,
-ку, -каў
еціртавальшчыца
[сьці]
“ды, -ц

[сься],

-бешся

-4юся,

-йецца,

-аюцца
сцішваць і сцішаць [сьці]

-аеш,

-ртаў

сцішацца

[сьці] пезак., адпаведна
[сься],
-аепіся
-аюся,

сціплы [сьці]
сціранпе [сьці] [ньпе] -нні

ецірка [сьці] “рцы, -рак
сцірта, [сьці] -рце, -рт і

[пьпе]

[сьці]

сцішванне

незак.,

ца, -Зюцца
сціраць [сьці] незак., -ёю,
“деш, -ае, -4юць

[сься],

-юся, -аешся
-ёецца, -4юцца

сціпласць [сьці] [сьць] -цю

сцірацца [сьці] незак., -бец-

[пьне]

[сьці]

сціртаванне

адпаведна

-аю,

-аюць;

-ёію,

-ае,

-деш,-4е, -4юць
ецішка [сьці] абл., прысл.
сцішна [сьці] абл., прыся.
сцішпасць [сьці]
[сьць]
аба. “ЦЮ

сцішны [сьці] абл.
сцішыцца [сьці] зак., -шуся, шышся ўсься], -шыц-

ца, -шацца; сцішся
сцішыць [сьці] зак., -шу,
-шыш, -шыць, -шаць; сціш
сцішблы [сьці]

сцішэць
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сцішэць, [сьці]
зак., -5ю,
-беш, -бе, -Зюць

сцурёцца разм., зак., -аюся, -бешея [сься], -аецца,

-дюцца

Сціла міф.: між Сцылай і
Харибдай

сцыптылятар-ра, -ры, -раў
сцыптыляцыйны

сцынтыляцыя

[ыйі]
сцыфбідныя
паз.

сцьмёць

-ыі

фіз,

[ойі]

заал.,

зак., -ёе,

[сьць]

сцяблб [сьця] -лё, мк. сцёб-

сцялёжыць [сьця] зак., -ку,

сцяблі
ецябабвы [сьця]
сцяг [сьця] -га,

ецяміць [сьця] разм., зак.,

лы, лаў; з ліч, 8, 8, Я--

сцягі, -гоў
сцяганбсец .сьця]

сцягёцца [сьця] разх., зак.,
(схадзіць куды-н. і вярпуцца назад) -4юся, -дешся [сься], -4ецца, -дюцца;

(знасіцца) -аецца, -4юцца
сцягаць сьця]

сцэдяівацца лезак., -аецца,

сцягёч [сьця]
“чу, -чоў

-аюцца

ецэджваць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць

сцэмснтавацца зак.,

-туец-

ца, -туюцца

сгэментаваць зак., -тўю, -туеш, -туе, -тўюць
сцэна -пе, -н
сцэнарны
сцэнарый зыя,

-ыі

[ыйі],

-ыяў

сцэнарыст -ста, -сце [сьце],

-стаў

сцэнаріистка

-так

ацы [с'а],

сцэптравёны спец.
сцэптравацца зак., -руецца,

“рўюцца

сцэнтраваць зак., -рўю, -рўсш, -рўе, -рўюць
[сьцю]

-да,

“даў

-дзе,

сцюардзеа [сьцю] -се, -е

сцюдзёна [сьцю] разм.
сцюдзёнасць [сьцю] [сьць]

разм., -цю

сцюдзёпка

“іцы

[сьцю]

разх.,

сцюдзёны [сьцю] разм.
еціюдзянёць [сьцю]
невае.,

-ёе,

разм.,

-бюць

сцібжа (сьцю] разм., -кы
сцбжны [сьцю] разм.
сцюкапаны [сьцю]

сцюкаваць [сьцю] зак., спюкўю, -ўеш, -ўе, “ўюць:
сцюкуй
сцябапне [сьця] [ньне] -шпі
і сцёбанне

сцябацца [сьця] разм., незак., -йюся, -бешся [сься],
гаецца, гаюцца і ецёбац-

ца

сцябаць [сьця] незак. -4ю,

-деш, -ае, -аюць і сцёбаць
сцябліна [сьця] разм., -не,
-и
сцябліністы [сьця]

сцяблінка [сьця] -пцы, -пак
сцябліпкавы сьця]

сцяблісты [сьця]
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сцягвальны

-ча,

разм.,

спец.,

[сьця]

часцей сцяжиы

[сьця]

[цьпе]

сцягвацца [сьця]
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца

незак.,
[сься],

-нні

сцягваць [сьця] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
сцягёнца [сьця] памянш.,

-ды, -цаў

сцягнепы [сьця]
сдягнб [сьця] -нё, мн. сцёгны, -наў; з ліч. 9, 9, 4-сцягиы

сцягнуты [сьця]

сцэнічнасць [сьць] -дю
сцэпічны.

сцюард

зак., -аю,

-деш, -4е, -аюць

сцягванне

сцэментаваны

-пбеца,

-пбсцу, -ібсцаў
сцяганбены [сьця]

-ёюць
сцэджаны

сцэджванне [пьне] -пні

-гу, мн.

зак.,
[сьця].
ецягиўцца
сцягнешся
сцягиўся,
[сься], -нецца, -немся,
-нецеся, -нуцца

сцягниўць [сьця] зак., сцягнў, сцягнеш, -не, -нем,
-пеце, -нуць; сцягні

сцягийк [сьця] разм., сцагпякё, -ку, -коў
-кды
[сьцяшк]
сцёжка
[шц], -жак
сцяжпы [сьця] спец. і сцяг-

вальны
сцяжібк [сьця] жкка [шк],
зж, -жкбў

сцяжына [сьця] разж., -не,
-н
сцяжынка [сьця] -нцы, -пак
сцяжлы [сьця] абл.
[ньне]
сцяжбнипе Ісьця]
лінев., -нпі

сцяжць [сьця] абл., зак.,

бю, -беш, -зе, юць
[ньце]
сцякёпне [сьця]
. -цпі

незак.,
сцякацца [сьця]
-бецца, -аюцца
сцякёць [сьця] незак., (пара

ваду) 788, -4юць; “(крывёю) -ёло, -беш, -йе, -4юць
сцялёжапы [сьця]

сцялёжвацца [сьця] незак.,
“аецца, -аюцца
сцялёжваць [сьця] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
сцялёжыцца

[сьця]

-кыцца, -кацца

зак.,

“кыш, -кыць, -каць
сцяаўха [сьця] бат., -усе

-млію, -міш, -міць, -мяць
сцямий [сьця] прысл.
сцямпёлы [сьця]
сцямнёць і разм. сцямнёцца (сьця] зак., адпаведна
ёе, -ёла; -бецца, -ёлася
сцяна [сьця] -нё, мн. сцбпы,-ц; з ліч. 9, 8, 4 -- сця-

цы
сцярвятнік [сьця] -ка, -ку,
-каў
ецярайджы [сьця]
сцярпёцца [сьця] захк., сцярпіцца,

-пімся, сцерпіцё-

ся, сцярпяцца

сцярпёць [сьця] зак., сцяр-

пліб, сцярпіш, “піць, -пім,
сцерпіцё, сцярпяць і сцёрпець

сдясиёны [сьцясьпё]

зак.,

сцяеніць [сьцясьпі]
-по, -піш, -піць,
сцеспіцё, сцясняць

-пім,

несцяеняцца [сьцясьня]
зак., -яецца, -яюцца
сцяенйць [сьцясьня], незак., -яю, -йЯеш, -яс, яюць
сцяты [сьця]
едйцца [сьця] зак., сатиўся, -абшся [сься], -нбцца,

-нёмся, -няцёся, “нўцца;
сцяўся [сьця],

сцялася,

-лбся, -ліся; сатніся

зак.,
сцяць [сьця]
-нёш, -нё, -нём,

сатиў,
-няцё,

-пўць; сцяў [сьця], сцяла, -лё, -лі; сатні
сцяч[сьця] зак., (пра ва-

ду) сцячэ, сцякўць; (крывёю) сЦЯЕў, сцячэш, -ч5,

-тбм, сцечацё, сцякўць;
сцёк, сцякла, -ло, -лі; сцячы

сцячыся [сьця] зак.,

сця-

чэцца, сцякуцца; сцёкся,

сдяклёся, -лбея, -ліся

счакацца [шч] разм. зак.
[сься],
юся, -4ешся
г4ецца, -аюцца
счакаць [шч] зак., -аю,
-беш, -4е, -бюць
счалепы [шч] спец.
счаліцца [шч] зак., -ліцца,

-ляцца
счаліць [шч]

зак.,

-лю,

-ліш, -ліць, -ляць; счаль
счалка [шч] -лдцы, -лак

[ньне]
[шч]
счальванне
-нні
незак.
[шч]
счальвацца
-аецца, -аюцца
счальваць [шч] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
счапіцца [шч] зак., счаплюся, счэпішся [сься],
-гпіцца, -пімся, -піцеся,
“пяцца
счапіць (шч] зак., счапл,

сыкаць
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счЭпіш, -піць, -пім, -піце,
.
-пяць

счапабние [шч] [цьне] -ппі
счапляцца [шч] незак., -яю-

ся, яешся [сься],-Яецца,

гяюцца, часцей счэплівац-

ца

счырвапёць [шч] зак. -ёю,
-беш, -бе, -ёюць

счяркаць [шч] разх., зак.,

ато, -аеш, -ае, -аюць

счысціцца [шчысьці]

-ціцца, цяцца

счэпліваць
счараваны [шч] разм.

счытаны [шч]

счараваць, [шч] разм., зёк.,

зак.
зак.

[шчысьці]

ечапаяць [шч] незак., -Яю,
-Ясш, -Яе, -яюць, часцей

счышчу, счысціш [сьці],

-ціць, -цяць

счытаць

[шч]

-ёю,

зак.,

-ёю,

-беш, -йе, -ёюць
[пьне]
[шч]
счытванне
-нпі
незак,
[шч]
счытвацца
-аецда, -аюцца.
счытваць [шч] незак., -аю,
-аеш, -ае, “аюць

счариіць [шч] зак., счарню,

счітчык [шчычч] -ка, -ку,

“рую, -руеш, -руе, “рўюць;

,
счаруй
счарвівець і ечарвёць [шч]

зак., адпаведна -ее, -еюць;

-бе, -ёюць

счариёлы [шч]

зак.,

[шч]

счарнёць

-ёеш, -бе, -ёюць

счэрніш, -піць, -нім, -ніце, -няць

счаранўць ўшч] зак., -нў,
-нбш, -нб, -нём, -няцё,
-нўць; счарпні

[шчарецьве-

счарсцвёласць

ласьць] -цю

счарсцвёлы [шчарсцьве]
Гшчарсцьве]
счарсцвёць
зак., -бю, -беш, -бе, -ёюць

счарціць (шч] зак., счарчу,

счэрціш, -ціць, -цім, -ці-

це, -цяць

счасёны [шч]
счасаёцца

[шч]

шацца, -шуцца

зак.,

Сч8-

счаеаць [шч] зак., счашу,
счзшаш, -ша, -шам, -шаде, -шуць; счашы

счаўраць і ечаўрэць

[шч]

абл., зак., адпаведна -аю,

гаеш, -ае, -аюць;
-Веш, -5е. -5юць
ечаўрэлы [шч] абл.
счахлы [шч] разм.

-5ю,

ечаёхнуць [шч] разм., зак.,
“цу, -неш, -не, -нуць; счах,
счахла, -лі; счахні

ечацвярбны [шчацьвя]

ечацвяриць
зак. -ру,

-рым,

[шчацьвя]
-рыш, -рыць,

счацверыцё,

сча-

двярёць
ечўбіцца [шч] разм., зак.,
-блюся, -бішся
[сься],

“біцца, -бяцца

ечўты [шч] разм.
ечуць

[шч] разм.,

зак.,

-счую, счуеш, счўе, счуюць.
ёчынспы [шч]
счыпіцца

[шч]

піцца, -нядцца

зак., счы-

счывіць [шч] зак., счыню,
счыціш, -піць, -нім, -ніце,

-няць

счыпйцца [шч] незак., -Яец-

ца, -Яюцца
счыпйць [шч]

незак., -яю

-Яеш, -яе, -Яюць
счырвапнёлы [шч]

счытка [шч] -тцы [цц]

-каў
счытчыца [шчычч] -цы, -ц
счышчаны ў(шч]
незак.,
[шч]
счышчацца
-аепца, -ёюцца
счышчаць [шч] незак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць
счэзнуць [шч] разм., зак.,
[зьне], -не,
гну, -неш

-пуць

счэп [шч] (прыстасаванне;
некалькі счэпленых прылад, машын) -па, -пе, -паў;
(дзеянне) -пу, -пе
счэпка [шч] -пцы
ечэплены [шч]
счэпліванне [шч] [ньне]
-нні
ечэплівацца

[ач]

незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і счапляцца
счэпліваць [шч] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

цей ашалець

сшараваць

счырканы [шч] разм.

счысціць

-бю, -беш, -ёе, -бюць, час-

і ечап-

ляць
ечэпны [шч] тэх.
счэпшчык [шч] -ка,

-ку,

-каў
счэпшчыца [шч] -цы, -ц
ечзрнены [шч]
счэрпаны [шч]
счэрпаць [шч] зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
незак.,
[шч]
счэрпвацца
“аецца, -аюцца
счэрлваць [шч] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
счэрпнуты [шч]
счэрчаны [шч]
незак.,
счэрчвацца
[шч]
-аецца, -аюцца
ечзрчваць [шч] незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
сч5свапле [шч] [ньпе] -нпі
ечзевацца::[шч]
незак.,
-аецца, -аюцца
счбеваць [шч] незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
счэска [шч] счэсцы
сшалёлы [шш] разл., часцей ашалёлы
сшалёць [шш] разх., зак.,

зак,

-рую,

[шп]

разм,
“рўе,

“руеш,

-рўюць
сшаркаць [шш] разх., зак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
сшарЭлы [шш]
сшарэць [шш] зак.,
-беш, -50, -Зюць
сшаткаваны [пт]
[шш]
сшаткаваць
-ўеш,
сшаткую,

”

-эю,

зак.
-ўе,

-уюць

сшатравёны [шш]
зак,
[шш]
сшатраваць
-уе,
зўеш,
сшатрўю,
-ўюць
сшбргаць [шш] разм., зак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
палігр.,
сшываёлка [шш]
-лцы, -лак

сшывальпік [шш] -ка, -ку,
-каў, часцей екорасшы-

вальнік
сшывальны [шш]
сшывальшчык (шцп]
-ку, -каў
сшывёльшчыца

-ка,

[пил] -цы,

[шт]
сшывённе
-нні
[шп]
сшывёны
сшыўне
[шш]
сшывацца
-бецца, -бюцца

[ньне]
часцей

незак,

спцвёць [піш] незак., -йю,
-беш, -ёе, -аюць

сшытак

[шш]

-тка,

-тку,

-ткаў

сшаяткавы [шш]
сшыты [шш]
сшіяўка [піш] разм., -ўцы
сшыўнй [шш] іё ешываны
сшыць [шш] зак, сіныю,
сшмеш, сшы, Сшыюць;
сшый
сшэрхлаець [шш] [сьць]

-цю
сшрхлы [шт]

сшэрхпуць [шш] зак., -не,

-нуць; сшэрх, -хла, -хлі

сываратачны хед.
сяваратка -тцы [цп], -так
сыгнёт -ёта, -ёце, -ётаў
сіиграпасць [сьць] -цю
сыграпы
сыграўка -аўцы, -авак
сыграцца зак., -ёюся, -аеш-

ся ўсься], -аецца, -аюцца
сыграць зак., -ёю, -деш, -4е,

-аюць
сыгрывацца хкезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца

сызранскі

Сизранцю
г.,
Сізрань
[ньню]
сыкаппе [пьпе] і разм. сык
адпаведна -нпі; сыку
сыкаць кезак.,

-ае, “аюць

-аю, -аеш,

сыкнуць
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сюзерэнны

аа

сырзавбд (завод, дзе робяць
сыры) -да, -дзе, -даў
сыркбвы

сыкпуць зак., -пу, -пеш, -не,
“нуць

Сыктыўкарг., Сыктыўкара,
Сыктыўкаёры
сыктыўкарскі
сын -па, -пе, мн, сыпны, -пбў
сыпаў

сырпік -ка, -ку, -каў

сирпіца аба, кул., -цы

сырниы

сырбватачны

сыпку (ласкавы зварот да
хлопчыка)
мужчыны,
разм.
сынбк сыпкі, зеў, -кбў
сыцбўскі ё рагм. сыпбўні
сынбчак -зка, -чку, -чкаў

сырбватка “тцы [цц].

сырбк сырка, -ку, -коў
сырт сіярта, -рце, -ртаў
сырцбвы
сырцбм прыся.
сыр
сырызпа разм., -по [зьпе]
сырйца разм., -цы
сырбц сырпў, -цы
сырэць незак., -59, -Зюць
сыскённе [ньне] -пні

сып спу, сыпе

сыпапўцца разжм., зак., -нёцца, -пуцца, часцей сімшнуцца

сыпанўць разм., зак., -нў,
-нбш,

-пб.

“нём,

сыекёны
сыскацца разм., зак., сышчўся, сышчашся (сься],

“няцё,

гаўць, часцей сыпнуць
сыпацца незак., сыплецца,
-люцца
сыпаць незак., сыплю, -леш,
-ле, -люць; сішаў, сыпала,
-лі; сып
сіпка сцы

сіткасць [сьць] -цю
сыпкі
сыпнатыфбзная хед., наз.
сыпнатыфбзны прым., наз.

-нецца,
зак.,
сыпнуцца
гнуцца і сыпанйўцца
сыпнуць зах., -ну, -неш, -не,
-пуць ў сыпанўць
сыпны: сыпны тыф
сыпийк разм., -кў
сыпучасць [сьць] -цю

сыпўчы
сыр (прадукт) “ру, -ры, мн.

сыры, -рбў; (адна галоўка) -ра, -ры
сыра прысл.

сыравар -ра, -ру, -раў
сыраварны
сыраварня

-рні,

-рань

і

-рпяў

сыраварства -ве

сыравата

сыраватасць [сьць] -цю
сыраваты
сыравіна -не
сыравіпны
сыравіндажны
сырадбй -бю, -61 [ойі]
сырадўтны тэг.
сырадзлевы

сырадзля бат., -лі

сырабжка [шк] -кцы [шц],
-жак і суравёжка
сыракваша -шы
сырамалбт с.-г., -бту, -бце
сырамалбтны
сырамятцік -ка, -ку, -каў
сирамятны

сирамяць -дцю [цьцю]

сырарбб -ба, -бе, -баў

сыирарббны
сымрарббства [пств] -во
сырасць [сьць] -пю
сырдар'інскі [рйі]
Сырдар'я р., Сырдар'і [рйі]

-чацца, -чамся, -чацеся,
“чуцца; сышчыся
сыекаць зак., сышчу, сышчаш, -ча, -чам, -чаце,
гчуць; сышчы
сыскванне [ньне] -яні

сысквацца незак., -аецца,
-аюцца
сяскваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць,
сысбк сыска, гну, -коў
сыеўн -па, -нё, -нбў
гыеўнбк -яка, -нку, -пкбў
сыеўчы біял., прым.
сысці [сьці] зак., сыду, сыдзеш, -дзе, -дзем, “дзеце,
“дуць; сышоў, сышла, -лё,
-лі; сыдзі
сысціся ўсьці] зак., сыдў[сься],
сыдзешоя
ся,
-дзецца, -дземся, -дзецеся,
“дуцца; сышоўся, сышлёся, -лёся, -ліся; сыдзіся
сыта уст., кул. сыцб
сытаваты разм.
сытасць [сьць] -цю і сыць
ситпа прысл.

сіитиасць [сьць] -цю
сытпік гіст., -ка, -ку, -каў
сытны
сыты

сыхбджанне [пьне] -пні

сыхбдзіцца негак., -джусЯя,

-дзішся

[сься],

-дзіцца,

“дзяцца; сыхбдзься [цься]

-дЖУ,
незак.,
сыхбдзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць; сыхбдзь
[сьць] мат.,
сыхбднасць
-цю
сыхбдны

сыцёйшы
сіяценькі раза.
сыдёць кезак., -бю, -беш,
“6е, -бюць і сычёць
сыціць незак., сыч, сиціш,
-ціць, -цім, -ціце, -цяць;
сыці
сыць: сиццю [цьцю], часцей сытасць:

сыч -ча, -чы, -чоў

сшчаныраз.х.
сычаня ёі сычанё рознаскл,
для абодвух РДМ -няці,
Т -цём, ми. -пйты, -пят,
-пятам, -нятамі, -нятах
сычёць разл., незак., -4ю,
-ёеш, -4е, -дюць, часцей
сыцёць
сычбвы часцей сычінны

Сычуйнь Сычуёццю [пьшо]
сычуйцьскі
сычўг анат., -га, т Ў, -тбў

сычўліны
сычўжына -пе
сычыиыны і сычбвы
сычбние [ньне] -пні
незак.,
(сыкаць)
сычэць

“у, -чыш, -чыць, -чым,

-чыцё, -чаць
сышчык -ка, -ку, -каў
еышчыца разм., -цы, -ц
сьпцчыцкі
сьёра -ры

Сьёра-Лебце ж. неска,
сьёра-лебнскі
Сьёра-Марэца (горы) СьёраМарэне
сьёра-марэнскі
Сьёра-Невада (горы) СьёраНевадзе.
сьёра-певадскі [цк]

сэне сЭнсу, -се [ньсе]
сэнсаадрбзнівальны [зьні]
.
снсавы
сэр -ра, -ру, -раў

сзрум мед., -му, -ме
сэрца -цы, "даў

сэрдабіцце [цьце] -цці

сэрцавёд -да, -дзе, даў і
сэрцазнавец
сэрцавёдка [тк] -дды [цц],
“дак
сэрцаёд разм, -да, -дзе, -даў
сэрцаёдка (1к] разм., дцы

[цц], дак

о.

-аўца, -ёўцу,
сэрцазнавец
“ёўцаў,часцей сэрцавёд
сэрцазнаўства разм., -ве
сзрцайка -ку, -каў
заал., -ка,
сэрцападббнік
-ку, -каў
сэрцападдбпы
сбтльмент гіст. -нта, -нце
[пьце], -нтаў.
сэцбсія гіст., -і: [ші]

сюдбй, сюддю аба, прысл.
і сюдэй, сюдзю

сіююд-туд разм., прысл.
сюды прысл.
сюды-туды прыса,

сюдзй, сюдзю аба., прыс.
і сюдёй, сюдбю

сюскбт -бта, -эце, -зтаў
сюжэтапабудбга -ве
сюжэта прысл.
сюжэтнасць [сьць] -цю
сюжэтпы
сюзерэн гіст., паліт., -на,
“пе, -паў
сюзерэпітэт -бту, -Зце
сюзерэпны

сяміструнны
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АКТ
сюіта

сюіта [сюйі] зуз., це, т
,
сюітны [сюйі]
сюрприз -зу, -зе, -заў
сюрирызны

дзяць; сядзі
сядзёлак і сядзёлка

абл.,

адпаведна сядзёлка,

е
м
,
у
М
,
.
т
с
а
л
м
з
і
л
а
э
р
р
сю

-ста,
сюррэаліст
[сьце], -стаў
сюррэалістычны
сюсійканине [цьце]

-дзіць, -дзім, седзіцё, ся-

-сце

разм.

-нні

сюсюкаць разж., пезак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
сябар, -бра,-бру, мл. сябры,
-роў і еябра

сябё займ., Р сябё, ДМ са-

бё, Т саббй і саббю

сябелюб і сябеліобец адпаведна -ба, -бе, -баў; -бца

[пц], -бцу, -бцаў

-каў; -лцы, -лак,

-ку,

часцей

падсядзёлак

сядзіба -бе, -б
сядзібны
сядзйчы прым., наз.
сядлённе [пьпе] -нні.
-ёецца,
сядаёцца незак.,
-дюцца.

сядаёць незак., -йю, -аеш,

-49, -4юць
слдлб -лё, мн. сёдлы, -лаў;
з ліч. 9, 8, 4--сядлй
сядлбўка -ўцы
сядня разм., -пі
сядбк седака, -ку, -коў

слбелюбівы і сябелюбны
сябеліббства [пств] і сябеліббнасць [сьць] адпавед-

сядўй разм., седунё, -нё,
-нбў
сядўха разм., -ўсе, -ўх

сябра хм, ДМ -ру, Т сяб-

сяды-тады прысл. і еягдытагды

на -ве; -цю

рам, мн, сябры, -рбў,
часцей сябар
слбравадне [ньне] разм.,
-нні

сябраваць і разм. сябравац-

ца незак., адпаведна сяб-

рую, -ўеш, -ўе, -ўюць;

сябруюся, -ўешея [сься],

“ўецца, -ўюцца

сяброўскі
сябрбўства -ве

сябрук разм., -ка, -ку, -коў
сябрына разм., -не
сявак бат., севаку
сявёнька і сявалка адпаведна -ньцы,-нек; -лцы, -лак
сявёц (чалавек, які сее)
абл., сяўца, -цу, -цбў; заал., сяўца, -цы, -цбў,

незак., -4ю,

-4е, -Зюць

сягды-тагды

прысл.,

-аеш,

час-

цей сяды-тады
сягнуць зак., -ну, -нёш, -нё,
“нём, сегняцё, сягиўць
сяголета прысл. і сёлета
сягблетак -тка, -тку, -ткаў
еягдлетні і сёлетні
сягоння [ньпя] прысл. і

сёння

сягбнняшні

няшні

[пьпя]

і сёц-

сядёлішча анат., -чы, -ч і
-чаў

еядалішчны

слдёць незак.,

сякёч секача, -чы, -чоў
сякая-такая разм., займ.,
РДТМсякбй-такой, В сякую-такўю

-ёю, -аеш,

-ае, -аюць; сядай, сядайце

слдзёлед уст., -льца, -льцу,
“льцаў
сядзёліца уст., -цы, -ц
сядзёлка -лцы, -лак
сядзёльца -ды, -цаў

сядзённе (пьце] -цні, -ппяў

сядзёцца (часцей з адмоў-

ем не) пнезак., -дзіцца;
“дзёлася
“ядзёць незак., -дасў, -дзіш,

слміаршыцны

сямібальны

сямібаяршчына гіст., -пе
сямівугдльпік -ка, -ку, -каў
сямівусбльны

сямівярстбвы
сямівяршкбвы
сямігадзінпы
сямігадбвы

сямігбдак -дка [тк], -дку,

-дкаў

сямігбддзе

“ддзяў

-ддзі,

[дзьдзе]

сямігбдка [тк]
-дак

-дцы [цц],

сяміграннік [ньці] -ка, -ку,
-каў

сямігранны

сямідзесятнік гіст., -ка, -ку,
-каў
сямідзесяты
сямідзесяцігадбвы
сямідзесяцігоддзе

-ддзі, ддзяў

[дзьдзе]

о

сямідзесяціпяцігадовы
сямідзесяціпяцігбддзе

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў .

сякёра -ры, -р
сякёрка -рцы, -рак
сякёрны

сямідзёнка -нцы, -нак

кбга-такога, Д сякбму-такбму, ТМ сякім-такім
займ.,
слкія-такія разм,

сямізбр'е -р'і [рёі]

сямідзесяціпяціміліметрбвы

сякі-такі разм., займ., Р ся-

сябрбўка -бўцы, -бвак

сягаць

сяйвб абл., -ве

сямёра ліч, РМ семярых,
Д -ям, Т -ымі
сямёрка разм., -рцы, -рак

РИсякіх-такіх, Д сякімтакім, Т сякімі-такімі
сякбе-такбе разм., займ., Р
сякбга-такбга, Д сякомутакбму, ТЛ сякім-такім
сяк-так прысл.
сякўчая мат., наз.
сякўчымат.
сялёдчык [чч] разлм., -ка,
-ку, -каў
сяліба -бе, -б
сялібны
сяліцца незак., сялюся, сёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

сяліць незак., сялю, сёліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
сялб -лё, мн. сёлы, -л; з ліч.
8, 3, 4--сялы
сяльцо -цы, -цбў

сялява заал., -яве, -яў
сяляне -н
сялянка -нцы, -нак
сялянекі
сялянства -ве

сям прысл.: то там, то сям;
там і сям

сямёйка разм., -бйцы, -бек
сямёйна прыс».

сямёйна-бытавы
сямёйнасць [сьць] -цю

“елмёйнпі
іі к

-каў

разм., -ка,

елмёйны
сямёйства -ве, -ваў

-ку,

сямідзённы
сяміжыльны разм.
сямізарадны
сямізначны

сямікалбска с-г., сямікалбсцы, -сак
сямікалбсны
сямікапёечпы
сямікласнік [сьні] -ка, -ку,
-каў
сямікласніца [сьні] -цы, -ц
сяміклаены
сямікблерцы
сямікратны
сямікупальны
сямілінёйка разм., -ёйцы,
-век
сямілінёйны
сямімёсны
слмімёсячцы

сямімстрбвы
сямімільны
сяміпавярхбвы

Сяміпалацінск г., Сяміпалаціпска,
Сяміпалёціцнску
сяміпалацінескі
сяміпальцы
сяміпластбвы спец.

сяміпблле [льле] -ллі
сяміпбльны
сяміпудбвы
гяміразбвы

сямірублёвы
сямісвёчнік [сьве] -ка, -ку,
-каў

сяміслбйны
сямісбты
сямістрўпны
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сямітонка

таварна-грашовы
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сямітбика разх., -нцы, -нак
сямітбпны
сямітыднёвы

сяршчка абл.,
-чак

-чцы

[цц],

сярбд прыназ.

сямітыеячны
сяміцалёвы

сярбдак абл., -дку [тк]
сарпбк сярика), -ку, -коў

слм-там прысл.
сям'я сям'і [міі], мн. сём,
сямёй і сём'яў; з ліч. 9,
3, 4 --сямі

сярияпка тэкст., “нцы

сяміярусны

сямянка бат., -нцы, -пак

слриўха бат., -ўсе

сярэбрапік -ка, -ку, -каў і

ерэбранік
сярэбрацы
срэбны

срэбраны,

ёі

сяцажны
Сянганг ., Сянгёна, Сяпгане

елнгнекі
слишік [ньні] сеппіка, -кў,
-коў
Сяннб г., Сяннб [пьпе]
сяппы

сярбаць, незак., -ю, -аеш,
-4е, -ёюць, часцей еёрбаць

сярдзіта прысл.
слрдзітасць [сьць] -цю
сярдзіты
сердзюка,
сярдзідк гіст.,
“ку,-кбў

сяржант -нта, -нце [ньце],

“патаў
сяржанцкі
сярмяга -язе, -яЯг
сярмяжка [шк] разх., -кцы

[шц], жкак

сярмяжнік уст., -ка, -ку,
-каў
сярмяжны
сярмяжына разм., -не, -н
сярністакіелы гім.
сярністаець [сьць] гім., -цю
сярніеты

сярэднярўскі
сярэдняспёлы [сьпе]
сярэдняеўтачны
сярэдпяўзрбставы
сярэдняхвалевы

сястра -рі, мн, сёстры, ся-

слрэбраплавільны

сяпаж сенажу, -яы

сярэдці
сярЭднік палігр., -ка, -ку,
“каў
сярэднядзённы
сярэдняпбзні [зьці]
сярэдняранні (цьпі]

сярэдзіпа -пе

сцёр [сьцё] і сёстраў; з
ліч. 9, 8, 4-- сястры
сястрый

еярэдне разм., прыса.

сярэднеазійцкі

сярэдиеаплачвальны
слрэднеарыфметійчны

сястрыпскі

сярэдпеверхненялмёцкі
сярэдневякбвы
елрэдневякбўе ўі [ўйі]
сярэднегадавы
сярэднегалінбвы
сярэднегатункбвы
сярэднегсктарпы
слрэдисеўрапёйскі "
сярэднекаліберпы
сярэднелацінскі

сятчасты і сятчаты [чч]
сятчатка (чч] анат., -тцы

сястрыца -цы, -ц

сястрычка -чцы [пц], -чак

сярэднебеларўскі

[цц]

сярэдиепаднябённы лінгв.

сярэднепрацбитны
слрэднераённы

сяўба -б6
сяўня абл., -пі, мн. сяўні,
сявёнь
сяўрўга -ўзе, -ўг
сяўрўжына -пе
сячкарня-рпі, -рань і -рняў
і саламарэзка
сячы незак., СЯЕў, сячэш,
-, -чбм, сечацё, сякуць;
сек,

сёкла,

-лі;

сячы

ёі

сбкчы
сячыися незак., (змагацца ў

сярэднеразвітыі- [зьві]
сярэдиерэспу бліканскі

сячэшся
сякуся,
баі)
[сься], -чёцца, -чбмея,
сечацёся, сякуцца; сёкся,
сёклася, -ліся; сячыся;

сярэднесаюзны
сярэднесібірскі
сярэднестатыстычны

сярэднесусвётны [сьве]

(расшчап.ляцца-- пра валасы) сячзцца, сякўцца і

сярэдпетанажны
сярэднетрывалы
сярэднетэхнічны
сярэднеязчцы лінгв.

сёкчыся
сячэнне [ньне] -нні, -пняў

Т
т [тэ] (літара, якая абазначае гук [т]) н., неска.

табака -ёцы
табакёрачны
табакерка -рцы, -рак
табакур разм., -ра, -ру, -раў
табаніць спарт.,
гак.,

-ню,

мар.,

-ніш,

не-

-піць,

“няць

табанка спарт., мар., -нНцы,

-нак
табар -ра, -ры, -раў
табарны
табаритыгіст.,

-таў,

адз.

табасаран -на, -не, -п і -наў
-нца,

Таббльек г., Таббльска, Таббльску
таббльскі

табарыт, -ыта, -ыце

табасаранец

табельшчыца -цы, -ц
табее мед., -су, -се
таблётачны
таблётка -тцы [цц], -так
табліца -цы, -ц
таблічка -чцы [цц], -чак
таблічны
табло н., неска,
табльдбт -бта, -бце

-нцу,

“нцаў

табасаранка -нцы, -пак
табасарапскі
табасарапы і табаеаранцы

адпаведна -н і -наў; спаў

табачны часцей тытунёвы

табель -ля, -лі, -ляў
табельцая паз.
табельны
табельшчык -ка, -ку, -каў

-ра, -ры,

-раў
табўн -на, -нё, -пбў

табўнцыі табупдвы
табунбк -нка, -пкў, -пкоў
табўншчык-ка, -ку, -каў

табурэтка і табурэт адпа[цц],

і таваразварбт
тавараабмён эк., -ну, тавараабмённы
тавараадпраўшчык
[тпр]
-ка, -ку, -каў
тавараатрымальнік -ка, -ку,
-каў
таваравытвбрца эк., -цы,
ДМ -цу,

Г -цам, мк.

Р

таваразварбт эк., гбту, -бце,
часцей. тавараабарбт
таваразнавец і таваразнаўца, таваравёд

табуніцца гпіцца, -няцца

ведна -тцы

эк., уст., “ні
тавараабарбт эк., -дту, -бце

-цаў

табў н., нескл.
табулатура муз., -ры
табулятар спец.,

[ньпе]

тавараабарачэнне

-так;

-бта, -Зце, -Этаў
табурэтны
табурэцік -ка, -ку, -каў
тавар -ру, -ры, “раў

адпаведна

-аўца, -ёўцу, -аўцаў; -аўцы, -ёўцу, -ёўцаў; -да,
-дзе, -даў
таваразнаўства

таваразнаўчы,

-ве

тавара-насажырскі
тавараправодны дк., гандл.
тавараўладальпік -ка, ў,
-каў
таварпа-грашбвы

тактычна
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таварікісць

таварнасць [сьць] эк., “цю

тазы этн., -заў, адз. таз, -за,

такелажнік -ка, -ку, -каў

,
у
н
,
а
к
.
м
з
а
к
р
я
н
р
а
в
а
т
“коў,
таварыскасць [сьць] -цю
..
таварыскі
і
н
ў
о
ц
а
р
п
у
с
(
а
в
т
с
и
р
а
в
а
т
тва, сяброўства) -ве; (ав-

таі этн., таёў
таіпства -ве
Таіці [айі] в. н. неска.

такі займ., Р такота, Д та-

,

,

таварны

ганізацыя) -ве, -ваў .

таварыш -ша, -шу, -шаў
таварышавённе [цьце] -нпі
таварышаваць разм., -шую,
-шўеш, -шуе, -шўюць

таварышка -ццы, -шпак

тавбтнік а, -у, -каў
тавотніца -цы, -ц
тавбтны

[сц],

-зцы

[сц],

-зак

тбішся [(обісься],, тбіцца,

таіцяпіп [айі] -па, -пе,
таіцёнка [айі] -пды, пак
таіцянскі [айі]

Тайваньскі праліў Тайвёньскага праліва

тайга -йзё
тайгбвы часцей таёжцы

тайкбм прысл.

таймаваць

-нда, -ацў, -нцоў

тагённы
таганбк таганка, -ку, -коў
Таганрбг г., Таганрога, Таганрбзе
таганрбгекі (хск]

Таганрдгекі заліў
[хск]
Таганрогскага заліва
таганіі разм., -ноў
тагасвётны [сьве]
тагачаенасць [сьць] -цю
тагачаены
тагди абл., прысл.

таджык -ка, -ку, -каў,
таджыкі -каў
"Таджыкіста-

па, Таджыкістане
Тадаіыкская Савёцкая

цыялігтычная Рэспўбліка

Таджыкскай Савёцкай Са-

цыялістычнай
цы

Рэспўблі-

таджыкскі

таджычка -зды [цц], -чак
тады прысл.
тады-сяды прысл.
табяшік -ка, -ку, -гкаў
таёяпіца -цы, -Д
табжны і тайгбвы
таёмна прысл.
таёмпасць [сьць] -цю
таёмпік бат., -ку

таёмны
таз таза, тазе, ми. таз,
тазоў
тазабёдраны
тазавы
тазакрижавы

тазасцегнавы [сьце]
тазік “ка, -ку, “каў

разм.,

незак.,

таймўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
тайм-ёўт спарт., тайм-ёўта,
-аўце, -аўтаў
таймёнь заал., -ня, -ні
таймер -ра, -ры, -раў
Таймыр (паўвостраў) Таўмыра, Таймыры
(Далгана-НёТаймырская
пецкая) аўтанбмная ак(Далрўга Таймырскай
гана-Нбнецкай) аўтанбмнай акрузе
таймырскі
тайна -не, -н і -наў
тайна прысл.
тайнапіс -су, “се
тайнапіспы
га
тайнік -ка, -кў, -коў
тайпікбвы
тайны

Са-

анат.

та-

такнуць зак., -ну, -неш, -пе,

тайм спарт., -ма, -ме, -маў

тагён і таганёц разм., адпаведна зна, -нё, -нбў;

займ.

це, тбяць

таіць [айі] незак, таю, т0іш [ойі], тбіць, тбім, тоі-

тайлёндскі [нцк]

тагёлы -лаў
тагёльскі

кбму, ТМ такім; часц.
такійскі.

такі-сякі разм.,

дзе [ньдзе]

тагалка -лцы, -лак

такелажны
такелёжыць незак., -жу,
кыш, -жыць, -жаць

тбімся, тбіцеся, тояцца

Тайланд "Гайлёпда, 'Гайлён-

тагалёзкі [ск]
тагалёзцы [сц] -цаў

Таджыкістан

таіцца [айі] негак., таюся,

вёні

тагал -ла, -ле, -лаў
тагалёзец тагалёзца
тагалёзка [ск]

.

тай этн., таі, мн. таі, таёў
Тайбэй г., Тайббя, Тайбзі
тайбэйскі
Тайвань ев., Тайвёня, Тай-

тавёрна -не, -н і -паў
тавбт тэх., -бту, -бце

-ду, -цаў

-зе

тайскі
тайфўп -нпу, -не, -наў
так прысл., часц., злучн.
такавённе [цьпе] -нві
такаваць
незак,
таке,
-ўюць
такавішча паляўк., артваа.,
-чы, -ч і-чаў,
такай (віно) -аю, -аі [айі]
такайскае наз.
такалагічнымед.

такалёгія -іі [ійі]
такапне [ньне] разм. -нпі
такарца-вінтарэзны
такарнічаць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
такарпы
такёрил -рпі, -раць і -рняў
таката муз., -каце, -кат
такатны муз.
тёкаць разм., незак., -аю,
“аеш, “ае, -аюць

такелёж мар.з, “Жу, зкы

кбга-сякбга, такбму-сякбму

-нуць
такблаг -га, -гу, заў
такбўскі разм.
такеа -се, -с і -саў
таксавённе [зьне] -нпі
таксаваны

таксавёцца незак., таксуец-

ца, ўюцца

таксаваць зак. і незак., таксўю, “ўеш, “ўе, “ўюць

таксавы
таксама прысл., злучн.
таксаматбр -ра, -ры, -раў
таксаматбриы
таксанамічны
таксанбмія -іі [ійі]
такеапарк -ка, -ку, -каў
таксётар -ра, -ру, -раў
таксафдн спец., -на, -не,
гнаў
такеадыйны спец.

таксёцыя спец., -ыі [ыйі]

таксемія мед., -іі [ійі]
таксі: н., Рнескл.
-сце
-ста,
таксідэрміст
[сьце], гстаў

таксідэрмія Чі [йі]
таксікалагічны
таксікалёгія -іі [ійі]
таксікоз мед., -зу, -зе
таксікблаг -га, -гу, -гаў
таксімстр слпец., -ра, -ры,
раў
о.
таксіметрычны
таксімётрыя -ыі [ыйі]
таксін лед., біял., -ну, -

таксірбвачны
таксірбўка -ўцы
таксіроўшчык-ка, -ку, -каў
таксіроўшчыца -цы, -ц
таксіе бат., заал., -су,
таксіст разм. -ста, -сце
[сьце], -стаў

такгічнаець [сьць]
-цю

спец.,

таксічны спец.

таксбмстр -ра, -ры, -раў
так-еяк прысл.
такт муз., -кта, -кце, -ктаў;
(пачуццё меры) -кту, -кце
тактавы 4:у3.

так-такі часц., разм.
тактбметр -ра, -ры, -раў
тактоўна прысл.
тактоўнасць [сьць] -цю
тактоўны
так тдбчна ваен.
тактык -ка, -ку, -каў
тактыка -ыцы
тактильны біял.
тактычна прысл.
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тактычнасць

танжэрскі

анна

тактычнаець [сьць] -цю

тактычны

так-што злучн.

такір (глеба) -ру, -ры
такілрны
талака разм., -ацэ
талакно -пб
талакняцка бат., -нцы
талакияны

таайнт гіст. (мера вагі)
-ита, -нце [пьце], -нтаў

Талае г., р., Таласа, Таласе

талачане -чан

талачанін -на, -по, -н
талачанка -ццы, -цак

Талачіяц г., Талачыца, Талачынё

Талачынскі раён Талачыцскага раёца

тапачыць разм., незак., тапачў, талдчыш, -чыць,
-чым, -чыце, -чаць

Талды-Курган г., "ТалдыКургёна, ТапдыКургане
Талды-Кургаёнская вбблаець
[сьць] Талды-Кургёпекай

вббласці
талды-курганскі

талевы жар., тэг.
таленавіта прысл.
таленавітасць [сьць] -цю
таленавіты

талепт (прыроднае дараванне) -шту, -нце [ньце],

-нтаў; (таленавіты чалавек) -нта, -нце [ньце],
-птаў
(манета)
палігр,
талер
гіст., -ра, -ры, “раў
талерантна прыс.
талерантнасць [сьць] уст.,
-цю,

талерантныуст.
талёрачка -чцы [цц], -чак
талёрачнік -ка, -ку, -каў

талёрачны і талёркавы
талёрка -рцы, -рак

талёрчаты
талі мар., тэх. -ляў
таліевы2ім.

талій гім., -ію, -і [ііі]
Талін г., Таліна, Таліне
таліпскі
талісман -на, -пе, -наў
талія -іі [ійі], -ій
талкбва прысл., разм.
талкбвы разм.
талмўд рэл. перан., “Да,

“дзе, -даў

талмудызм -му, -ме
талмудыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
талмудиецкі
талбц -на, -пе, -наў
талбнны
талбчны
талрбп хар., -па, -пе, “паў,

тадстбвец “аўца, -бўцу, -бў-цаў

талстбўка -бўцы, -бвак
талстоўскі

талстоўства гіст., -ве
талубл гім., -лу, талы
таліі э7и., -цё, -шў, лпбў
таляшка этн., -ццы, -шак
талішскі [ск]
талышія -шоў
таль ж., тэх., талі
тальвег геагр. геад. -га,

“ту, таў
тальк тальку
талька тэкст., уст., -льцы,
-лек

талькавы
тальма уст., -мое, -м і -маў
тальмах (падвязка для рукі) -ха, -ху, -хоў
тальйнка разм., -ццы, “нак

:
;
таміць незак., тэх., тамліб,
томіш, -міць, -мім, -міце,
“мяць
тамлёцне [ньпе] тэг., -нпі
тамлівасць [сьць] -цю
тамлівы
тамбжнік -ка, “ку, -каў
тамблны

тамбжня зкці,
-жняў
тампйк -ку
тампакавы

-капь

і

тампапавашце [пьне] жед.,
-нші
тампанавіны

тампанавацца пезак., -ну-

ецца, -зўюцца

там прыса., часц.

тампанаваць зак. і незак.,
-яўю, -нўсш, -пўе, -нўюць

тамака разм., прысл.

тампанажгорн., -ку, -жы
тампанажны
тампанёцыя хед., -ыі [ыйі]

тамагаўк -ка, -ку, -каў
тамада -дзё, мн. тамады, Д
тамадам, Т тамадамі

тампанада хед., -дзе

Тамаёнскі паўвбстраў Тапаўвострава,
мёпскага

тамиліёр гіст., “ра, “РУ, -раў
тампбл жед., -ца, -не, -цаў

тамарыке і тамарыск бат.,
для абодвух -су, -се
тамарыксавы ёі тамариска-

тамў прысл.
танёгра заал., -ры, -раў

Тамаёпскім паўвбстраве

вы

тамарыкеавыя і тамарыскавыя бат., наз.
тамарінд (дрэва) -да, -дзе,

-даў; (драўніна і 36.) -ду,
-дзе

тамармидавы

тамасаванне [ньце] жет.,
-нні
тамасаўскі
тамасшлёк [лшл] с.-г. -ку
тамат бат.- “та, -дце, -Атаў;

ку. -йту, “ёце
тамётны і таматавы
тамашні разм.
Тамббў г., Тамббва, Тамббве

Тамббўская вббласць [сьць]
вобласці
Тамбоўскай
тамббўскі
тамбўй слец., -ўя, -ўі [уйі
тамбур аргіт., чыг., -ра, “ры,
-раў; (вышыўка) -ру, -ры
тамбур муз., уст., -ра, -Ры,

“раў
тамбурмажбр ваен., гіст,
“ра, -ры, -раў
тамбурмаждрскі
тамбурны
тамбурыш муз. -на, -пе,
-паў
тамга гіст., -мгі, -мзё
таміл этн., -ла, -ле, -лаў
тамілка -лды, -лак
тамілы -лаў
тамільны спец.
тамільскі

тамільшчык спец., -ка,
-гкаў
таміцца

незак,

тбомішся [сься],

“ку,

тамлюся,

-міцца,

-мімся, -міцеся, -мяцца

там-ейм прысл.
тамтам хуз., -ма, -ме, -маў
танаж -жу, зкы
танальнасць [сьць]

х“уз.,

“цю

танальны
Тананарыве г., жм., нескл.

тананарыўскі
тапаталбгія біял., мед., -іі
[ійі]
танатацэнбз біял., -зу, -

танбўр хуз., -ра, -ры, Фраў
танга к., нескл.
тангёнец -нца, -нцу, -нцаў
тангаёнка -пцы, -нак
танганскі
танганцы-цаў
Танганьіка воз., дзяржава,
Танганьіцы

танганьікскі

тангене мат., -са, -се, -саў
тангевебіда [ойі] жат., -дзе,
“Д

а

тангентальны
тапгенцыйльныспец,
тангўт -ўта, -ўце, -ўтаў
тангутка -тцы [цц], -так
тапгўты-таў
тапгўдкі
тандэм -ма, -ме, -маў
тацдт разжм., -ёту, -Эце
тандэтиасць [сьць] разм.
-цю

тандзтны разм.
тапёй разм., прыса.
тапёйшы

танёма спец., -ме, -м
танец -пца, -дцы, -пдаў
танёць разм., незак., -ёю,
-беш, -ёбе, -бюць, часцей
танчэць

Танжэр г., Тапжэра, Тан.
зжбры
танжэрскі

тарабапіць
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тапзанісц

ААА

й
,
у
ц
й
,
а
ц
й
А
ц
с
і
тацзан
4.
цаў
тацзанійка, “ійцы, ек
танзацйскі
танзапійцы -цаў
Танзанія Танзапіі [й]

танзіліт мед., -іту, “іце

тацзўра царк., гры, “Р
тапід хім., -ду, -дзе
танізавальпы
.,
танізаваны фізіял.
танізавацца незак., ташізуецца, ўюцца

та
,
к.
за
не
і
к.
за
ць
ва
за
тапі

пізую, -ўеш, -ўе, -ўюць
тапізАцыя гыі [ыйі]

тапізўючы

танін 2ім., -пу, -не

тапінавы

[цьпе] спец.,

тапіраванпе
-нпі

тапіраваны

тапіравацца

спец.,

незак.,

таніруецца, -руюцца

таніраваць спец., зак, ў незак., тапірую, -уеш, -ўе,
-уюць
тапіроўка -бўцы
тапіць (рабіць больш тонкім) разм., незак, таню,
таніш, тапіць, танйць
танічны
танк -ка, -ку, -каў
танкабрдвы,
танкабудаванне [ньне] -нлі
тапкабу,даўнік -ка, -ку, -коў
танкабудаўнічы
тапкаваджізнне [ньне] ван., “нні
тапкавёты
тапкавы
танкагўбы
танкадзюбы

танкадрбм ваен., -ма, -ме,
-маў

танкакбры

танкалісты
танкадўчнік бат., -ку, -каў
танкамдлаты
танк-амфібія тапка-амфібіі
[йі], -ій
танканбг бат, та, -гу, -гаў
танканбгі
танканбсы
тапкапальцы

“даў

-дзе,

тапкарўнны
тапкаскуры

танкасабйны і тонкаслаёвы

танкаствблы
тапкаствбльны (пра зброю)
тапкастрўниы
тапкасцёнпы

[сьце]

танката “аты, -ацё
тайкатрубиы

тапцкашэрены
танкер лмар., -ра,

тапкериы

“ры, -раў

танкіст -ста, -сце

[сьце],

-стаў
танкіецкі

танклява прысл.
танклявасць [сьць] -цю
танклявы
танна прысл.
таннаець [сьць] -цю
танцёй [пьне] прысл.
танпёйшы [ньпе] прым.
таппёць [ньце] незак., -ёе,
-ёюць

танцы
тапбк абл., тапка, -ку, -коў
танбметр -ра, -ры, -раў
таптал гім., -лу, -ле
таиталавы
тапталаў: танталавы мукі
танталіт гім., -іту, “іце
тайўць незак., танў, топеш,
тоне, тбнем, тбнеце, тонуць і патанёць
танцавальны
[ньне]
танцаванне
спец., -нні

уст.

танцавацца незак., тапцў-

ецца,-цўюцца

танцаваць незак.,

,

танцую,

-ўеш, зўе, -ўюць

танцзала (танцавальная зала) і танцзёл (танцавальны 8ал) адпаведна -ле,
-лаў; -ла, -ле, -лаў

танцклае

(танцавальны

клас) уст., -са, -се, -саў
танцмайстар уст., -тра, -тру,
-траў

танцбр -ра, -ру, -раў

тапцбрка -рцы, -рак
танцбрскі
танцбўшчык -ка, -ку, -каў
танцдбўшчыца -цы, -ц
танцпляцбўка (танцавальная

пляўбўка)

-бўцы,

-бвак
танцулькі разлм., -лек
танцуючыдзеепрым., прым.
таццьёма фін., -ме, тапцьёмны

танкацёлы
танкашлём -ма, -ме, -маў

танчэйшы
танчбць разм., незак., -бю,
-беш, -Эе, -Зюць і танёць
тапібсенька прысл.
ташосеснькі
ташоткі
;

тапаграфічны
тапаграфія -іі [ійі]
тапаз мін., -зу, -зе, “заў
тапазавы
тапак разм.м., , тёпка, -ку, мн.
тапкі, тапак, часцей тапка

тапалагічны мат.

тапаліны
тапалёгія мат., -іі [ійі]
тапаніміка спец., “іцы

тапанімічны
тапанімія -іі [ійі]
тапарышча -чы, -ч і -чаў
тапачкі разм., -чак, адз. ж.

тапачка, -чцы [цц] ё м.

танкётка -тцы [цц], -так

танчэй прысл.

тапкапанцырны
тацкапластавы
танкаплёначны
тапкапбрысты

тапкапрад заал., -да,

тапкашиі [ыйі]

тапачак, -чка, -чку
тапёлец -льца, -льцу, -льцаў
тапёльпік -ка, -ку, -каў
тапёльніца -цы, -ц

-цпце,

тапенант мар., -нта,
-птаў

тапёр -ра, -ру, -раў

тапёрка -рцы, -рак
тапёрыха разм., -ысе, -ых

тапіёка -ёцы

тапільшчык -ка, -ку, -каў
тапільшчыца -ды, -ц
тапінамбур бат., -ру, -ры
тапір заал., -ра, -ры, -раў
тапіцца незак., таплюся,

-піцца,

[сься],

тбпішся

-пімся, -піцеся, -пяцца

тапіць пезак., таплю, тбпіш,
топіць, тбпім, тбпіце, т0пяць

тапка разм., тапцы, тапак
і тапак

тапкі разм., тапак, адз. ж.

тапка, тапцы і л. тёпак,
тапка, -ку
таплёпне [ньне] -нні

таплёпы разм., часцей тбялены
таплйк разм., -ка, -ку, -коў
тапбграф фа, “4, -фаў
-та, -гу, -гаў
тапблаг хмат.,
тапблевы
тапбльнік зб., -ку
тапбля -лі, -ляў ёі тбпаль
тапбнім -ма, -ме, -маў

тапбр тапара, -ры, -рёў,
часцей еякёра
тапбрнаець [сьць] -цю
тапбриы
тапбрык
-каў

разм.,

-ку,

-ка,

таптанне [ньпе] -нні
таптаны

таптацца незак., тапчўся,
тбпчашся [сься], -чацца,
-чамся, -чацеся, -чуцца
таптаць незак., тапчу, тоцчаш, -ча, “чам, -чаце,
-чуць
таптўн разм., -на, -нё, -ноў
таптуха -ўсе, -ўх
таптыгій жарт., -на, -не,
-наў
тапчак (род коннага пры-

вода) -ка, -ку, -коў
тапчёй -ца, -нё, -ноў

тапчанбк -нка, -нку, -нкоў
тапчыла спец., н., -ла, -ле,
-л і -лаў
'
тапіярыцца

рышся

инезак.,

[сься],

-руся,

-рыцца,

“рацца

тапырыць пезак., “ру, рыш,
рыць, -раць
тара -ры
тарабаніць разм.,
лезак.,
-лю, -піш, -ніць, -няць

тарабарскі

737

таршапавацца
аа

тарабарскі

тарабаршчына рагх., -не
тарабарыць

незак.,

разм.,

-ру, “рыш, -рыць, -раць

таракён -па, -пе, -цаў
тараканавы
таракапнавыя заал., паз.
тараканчык разм, -ка, -ку,
-каў

таракапластыка мед., -ыцы
таракаскапія мед, -і [ійі]
таран -на, -иб, -нбў
таранённе [ньце] -шці
тараціць ав., ваен., пезак.,
“ню, -ціш, -піць, -няць

таранны
тарантае -са, -се, -саў
тараптасцы
тарантул заал., -ла, -ле,
-лаў
тарантэла муз., -ле
тарарам разм., -му, -ме
тарарах разм., выкл.
тарарахаць разм., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
тарарахканне [ньпе] разм,
“нні

тарарахкаць разм., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
зак.,
тарарёхнуць разм.,
-ну, -пеш, -не, -нуць
тарасіцца незак., тардсіц-

ца, -сяцца

тарасіць незак.,

тардсіць,

-сяць
таратайка раз., -айцы, -ёек
разм.,
тарахцённе [ньце]
-нні
тарахцёць разх., незак., та-

рахчў,

-хціш,

-хціць,

-ХЦЯЦЬ

тарашнне [пьне] -нні

тарбаган заал., -на, -не,
-наў
тарбаганавы
тарбён муз., -па, -не, -наў
тарбаціст муз., -ста, -сце
[сьце], -стаў
тарбаноша заал., -шы, -ш

тарбаей -сбў, адз. тбрбас,
-са, -се

тарбахвёт разм., -ёта, -ёце,
-дтаў
таргавацца незак., тартўюся, “ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

таргаваць незак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

тарганўцца
-пёшся

зак.,

[сься],

таргую,

-иўся,

-нёцца,

-яёмся, -пяцёся, -нўцца
таргайўць зак., -пў, нёш,
-пб, -нём, -пяцё, -іўць
таргі уст., “гоў
тарка -рцы, -рак
таркавы
тарканўць зак., -иў, -нёш,
сб, -нём, -пяцё, -иўць,
часцей чбркнуць
таркаць незак., -ёю, -аеш,
-4с, -йюць, часцей тбр-

каць

тарлатён тэкст, -пу, -не

тарпедакідйнне [ньне] ші

тарлатанавы

тарпедандбссц -нбсца, -нбс-

тармажэнне [цьце] -нні

тармазіцца незак.,
зіцца, -зяцца

тармб-

тармазіць незак., тармажу,

тармбзіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць
тармазиўць зак., -цу, -нёш

[зьпе], -пб, -нём, -няце,

-иўць

тармазная

тармасіцца незак., тармашуся, тармосішся [сься],
-сіцца,

-сіцеся,

-сімся,

-сяцца
тармасіцца незак.,

-мобсіц-

ца, -мосяцца

тармасіць незак., тармашў,
тармосіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць
тармашнне [ньне] -нні
тармбжаны
тариёда метэар., м., нескл.
тарны
тарбкацца
тарбйкацца і
разм.,

незак.,

або-

для

двух -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
тарбкі -каў
тарбпіць (пра вочы) незак.,
-плю, -піш, -піць, -пяць

тарбпка прысл.
тарбпкасць [сьць] -цю
тарбпкі

тарбсавы
тарбсістаець [сьць] -цю
тарбсіеты
тарбчыцца незак., -чыцца,
“ацца, часцей прытарбчвацца

тарбчыць ваен., паляўн., не-

-чыш,

-чыць,

-чаць, часцей прытарбч-

ваць

тарпа -пё, мн. тбрпы, -паў
і торп

тарпавальшчык с-ег.,

-ка,

-ку, -каў
тарпавальшчыца -цы, -ц
тарпавённе [ньне] -нні
тарпавацы
тарпавёцца незак., тарпуецца, “ўюцца
тарпаваць незак., тарпўю,
-ўеш, -ўе, -“ўюць
тарпавбз с.-г., -за, -зе, -заў
тарпаклад с.-г.,

-да,

тарпеданбены
тарпедападббны
тариёднік “ка, -ку, -каў

тарпёдны

тариедйст -ста, -сце [сьце],

-стаў
тартак разм. -ка, -ку, -коў
тартальшчык -ка, -ку, -каў
тартальшчыца -цы, -ц
тартан -ну, -пе
тартанне [пьпе] горк., -нпі

тартар міф., -ра, -ры
тартёць горн., незак., тар-

тўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

Тарту г., м., пескл.
тартускі
тартынка уст., -нцы, -нак

тарфаванне [пьие] -нці
тарфаваны
тарфавацца незак., тарфў-

ецца, -ўюцца

тарфавёць незак., тарфўю,

-ўеш, -ўе, -ўюць

тарфагнёй (торф і гной -сумесь) -бю, -бі [ойі]
тарфагнойны
(тарфянёя
тарфакрбшка
крбшка) -шцы

тарфамёса (тарфяная маса) -се

тарфапбмпа

тарбе -са, -се, -саў

зак., -чу,

цы, -ибсцаў

-дзе,

аў
“д
тарпан заал., -па, -це, -паў

тарлатына разм., -пе, часцей тэрпенцін
тарпатыцавы разм., часцей
тэрпенцінавы
тарпбда -дзе, -д

тарпедавацне [пьпе] -нпі
тарпедавапы
тарпедавёцца кезак., тарпе-

дуецца, “ўюцца

тарпедаваць пезак., тарпедую, зўеш, -ўс, гўюць

(тарфяная

пбмпа) -пе, -п і -паў
тарфарэз (тарфяны рёзчык)
тэх., -за, -зе, -заў
тарфасбе (тарфянйя пбмпа)
тэх., -са, -се, -саў
тарфахімія (хімія тбрфу)

-й [і
тарфдлеум тэг., -му, -ме
тарфяна-балбтны
тарфяна-раслінны [сьлі]
тарфянік (тарфянбе балб-

та) -ку, -каў; (пра чалавека) -ка, -ку, -каў

тарфяністы

тарфяніца -цы, -ц
тарфянішча -чы, -ч і -чаў

'
тарфяны
тархаён уст., -па, -не, -паў,
тарханны
тарцавапне [ньне] -нні
тарцаваны

тарцў-

тарцавацца незак.,

ецца, “уюцца

тарцўю,

тарцаваць кнезак.,

“ўеш, -ўе, -ўюць

тарцбвачны
тарцбвы

тарцбўка -ўцы

,

,

тарчаць незак., -чу, -чыш,
-“тць, -чым, -чыцё, -чаць
і разм. тырчаць

тарчма разм., прысл. і разм.
тырчма
таршанаванне [пьпе] спеу.,
-ші
таршанаваны

,
таршапавацца пезак., -нусцца, -нўюцца

таўхель
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таршанаваць

,
к.
за
не
і
.
к
а
з
ь
ц
ё
в
а
п
тарша

-иўю, -нўеш, -нўе, -аўюць
таршби спеу., -цу, -не

таршбр -ра, -ры, -раў

тары-бары разм., неска.

тарызм гіст., -му, -ме
тарыраванне [цьце] слпец.,

-апі

,

тарыраваны

ы
р
а
т
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
а
р
и
р
а
т

,

тары-

тарыраваць незак,

рую, -уеш, -уё, -уюць

тарыт лмін., -ыту, -ыце

таряф -фу, -фе, гфаў
тарыфікаваны

тарыфікавацца зак. і

не-

зак., -кусцца, -кўюцца
тарыфікаваць зак. і незак.,

кўю,
нуеш
“кўе,
“кў.
юць

тарыфікітар -ра, -ру, -раў
тарыфікациішы
тарыфікацыя -ыі [ыйі]
тарыфны
тарыць разм., незак., тару,
-рыш, -рыць, -раёць
тарычлевы фіз.: тарычэлевая пустата
.
тарэадор -ра, -ру, -раў
тарэц тарца, -цы, -цбў
тасавённе [ньне] -нні
тасаваёны і тасбвапы
тасавацца незак., тасўецца,

“ўюцца

тасаваць , незак,

тасўю,

зўеш, -ўе, гўюць

тасёмачнік -ка, -ку, -каў
тасёмачніца -цы, -ц
тасёмачны і тасёмкавы
тасёмка -мцы, -мак
тасёмчаты
Таскана "Таскане
таскёнскі
Таскёнскі архіпелаг Тасканскага архіпелага
Тасманія в., Тасмёніі [ійі]

тасмёнскі
тасбваны часцей тасаваны
тасбўка -оўцы, -бвак
ТАСС [тас] (Тэлегрёфнае

агёнцтва Савёцкага Са-

за) н.
тастамёнт уст., -пта, -нце
[ньце], -нтаў
тастатура -ры
тасьма тасьмё
тасьмбвы
тат этн., тата, таце, татаў

тата Р таты, ДМтату, Т татам, мн. Р татаў
та-та выкл.

таталізатар -ра, -ры, -раў
таталітарнаець [сьць] -цю

-ме
'
татальпаець [сьць] -дю
татальны

татамі и, нескл.

татарка -рцы, -рак
Татарскал Аўтанбмная СаСацыялістычная
вёцкая

тапбмнай Савбцкай Сацыялістычнай Рэспўбліцы
татарскі

Татарскі праліў Татарскага праліва

татаршчына гіст., -пе

татары -па, -наў
Татарыя Татарыі [ыйі]
татаў
разж.,
татахканне [пьне]
-нні
незак.,
татёхкаць разм.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
татачка ласк., Р -чкі, ДМ

-чку, Т -чкам, мн. Р -чак
і -чкаў

татка х., разм., Р таткі, ДМ
татку, Т таткам, мн. Р
татак ёі таткаў

татка этн., -тцы [цц], -так

таткаў
Татры горы, Татраў, Татрах
татуіраванне [уйі] [ньне]
-нні
татуіраваны [уйі]
татуіравацца [уйі] зак. і

“Му,

-руешся

незак., -руюся,

[сься], -руецца, -руюцца

татуіраваць [уйі] зак. і не-рую,

-руюць
татуірбўка
-двак

-руеш,

[уйі]

татуіроўшчык

-ку, -каў

-руе,

-бўцы,

[уйі]

Таўрыя гіст., Таўрыі [ыйі]

таў-сагііз, бат., таў-сагызу,

таў-сагызе

таўсматаець [сьць]

разхм.,

-цю
таўсматы разм.
таўстабрухі разм.
таўставаты
таўстагубы

-ка,

таўсталіеты
таўсталёбік заал., -ка, -ку,
-каў

таўсталыткі разм.
таўстамбрды разм.
таўстанёгі
таўстанбжка [шк] гаал.,
-жцы [шц], -жак
таўстанбсы
таўстапузы разм.
таўстарылыразм.
таўстаекуўрасць [сьць] -цю
таўстаскуўры
таўстастволы

таўстасцённы [сьце]
таўстасцяблбвы [сьця]
таўстатвары разм.
таўстацёлы
таўсташчбкі

таўсташыі [ыйі]
таўступ разм., -на, -нё, -ноў
таўстунбк -нка, -нкў, -пкоў
таўстуха разм., -ўсе, -ўх
разм., -шцы,
таўстўшка
-шак
таўсцёй [сьце] прысл.
таўсцейшы [сьце]
разм.,
таўсцённы [сьце]
часцей таўшчэзны
таўецёць [сьце] незак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць

татуірбўшчыца

[уйі]

-ды,

“д

татулька разм., -кі, -ку, -каў
татўля -лі, -лю, -ляў
татусь разм., -ся, -сю, -сяў
татуська разм., -кі, -ку, -каў
татуся разм., -сі, -сю, -сяў
тётухна -ны, -пе, -наў

таты этн., -таў, адз. л тат,
ж. татка
татэм этн., -ма, -мо, -маў
татэмізм -му, -ме
татэмістычны
татэмны

таўкатня разх., -пі
таўкач -ча, -чы, -чоў
таўкўчка разм., “цы [цп],

дак
таўр -ра, -ру,

таўрычаскі гіст.

таўстазады разм.

татары -ёр і -ёраў

зак.,

тасаўскі разм.

таталітарны
таталітарызм кніжн.

татара-мангбльскі

Рэспўбліка Татарскай Аў-

тары муз., ж., неска.

руецца, -руюцца

Таўріяда гіст., Таўрыдзе

;
-раў

таўраваны
таўравацца незак., -русцца,

“рўюцца

таўравёць лезак.,

“ўеш, -уе, -ўюць

таўрую,

таўрб-ра, -ри; мн. таўры,

“роў
таўрдовы

таўры -раў, адз, таўр

таўсціць

[сьці]

незак.,

-ціць, “цяць

таўсцюх [сьцю] разм., -ха,
-ху, -хбў

таўсцяк

[сьця] разм., -ка,

-ку, -кбў

таўсцяпка [сьця] бат., нцы

таўсцянкавыя [сьця]
наз.

бат,

таўтаграма літ., -ме, -м
таўталагізм -му, -ме

таўталагічнаесць [сьць] -цю
таўталагічны
таўталёбгія -і [ійі]
таўтамерыя гім., -риі [ыйі]
таўханіпа разх., -не

таўханўцца

зак.,

-пўся,

-цём,

-пяцё,

[сься], -нбцца,
-пёшся
“нўцца
таўхайўць разм., зак., -ну,
-пбш, -нё,
-пуць

таўхацца разм., кезак., -Аюся, -4ешся [сься], -аецца,
“аюцца

таўхаць разм., незак., -йю,
-йеш, -4е, -йюць
таўхёль разм., -ля, -лі, таўхялёў

то
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таўчонікі
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таўчбцікіаба, ку?» -каў,
адз. таўчонік, -ка, КУ

таўчи незак., таўку, таўчэш, “49, -чом, -чацё, таўкуць; тоўк, таўкай, -ло,
-лі
таўчаел незак. таўкўся,
таўчэшоя [сься], гчЭцца,
-чомся, -чацёся,таўкўцца;
тоўкся, таўклася, -лося,
-ліся
таўчіцне [ньне] -ппі

таўшчынны тэг.
таўшчыня -пі
таўшчэзны і таўшчоразны
разм., і таўецённы
тафалёр -ра, -ру, граў
тафаларка -рцы, -рак
тафаларскі
тафалары -раў
тафанбмія геал, -іі [ійі]

тафта тэкст., тафцё
тафцяны

таф'я

(шапачка)

уст.,

тад'і [фёі]
тах выкл.

тахаметрычны тэг.
тахарскі
тахары-раў

тахеаметрычны геад.
тахеамётрыя зыі [ыйі]

тахебметр -ра, -ры, -раў
тахігенёз біял., -зу, -зе
тахікардыя мед., -мі [ыйі]
тахіметр тэх., -ра, -ры, -раў
тахіна заал., -не, -н
тахканне [ньне] разм., -нні
тахкаць разм., незак., -ае,
-аюць
тахнуць зак., -ну, -пеш, -не,
“нуць
тахбметр тэг., -ра, -ры, “раў
тахта тахцё, мн. тахты,
тахт, тахтам

тахціць абл., незак., тахчў,

тахціш,

-ціць, -цім, -ці-

(цё, -цЯць

тацкіэтн.

таццянка [цьця] (фасойсукенкі) -ацы, -нак
тачапка -нцы, -нак

тачачнік -ка, -ку, -каў
тачачцы
тачка -чцы [цп], -чак
тачіла -ле, -л і -лаў
тачылка разм., -лцы, -лак
тачыльны
тачільня спец., -ні, -льпяў
тачыильшчык -ка, -ку, -каў
тачыльшчыца -цы, -ц
тачицца незак., “бчыцца,
“чацца
тачыць незак., тачў, точыш,
-тыць, -чым, -чыце, -чаць
тачэнне [ньне] -ппі
Ташаўз г., Ташаўза, Ташаўзо
Ташаўзекая вобласць [уск]

[сьць] “Гашаўзскай вббласці
ташаўзкі [уск]

Ташкёнт г., Ташкёнта, Ташкёнце [ньце]
вбблаець
Ташкёнцкая
[сьць] Ташкёпцкай вобласці
ташкёццкі
тая займ., Р той і тае, ДМ
той, В тулю, Т той і тою

таямніца -цы, -ц
таямніча прысл.

таямцічасць [сьць] -цю
таямцічы
Тбілісі г., м., нескл.
тбіліскі
тваё займ., Р твайго, Д твай-

му, ТМ тваім [айі]
твёпісты
твань твёпню [пьпю]
твар твару, -ры, граў
твардг -рагў
тварбжцік -ка, -ку, -каў
тварбжніца -цы, -ц
тварбжны
тварбжыеты
зкыцнезак.,
тварбжыцца
ца, -кацца
незак.,
“жу,
тварожыць
звыш, -жыць, -жаць
тварык -ка, -ку, -каў
тварыцца незак., творыцца,

-рацца

тварыць незак., тварў, твбрыш, -рыць, “рым, -рыцёе,
-раць
тварэнпе [ньне] “нні
тварёц “рца, -рцў, -рцбў і
твбрца
твая займ., РДМ -аёй, В
гаю, Т -аёй і -абю

твіст твіста, гсце [сьце],
-стаў
твіставы
твой займ. Р твайго, Д

твайм, ТМ тваім [айі]
твор твбра, -ры, -раў
твбрпыграм.
твбрца Р -ды, ДМ-цу, Т

-цам, мн. Р -цаў, часцей

тварёц
табрча прыса.

творчасць [сьць] -цю

,
ы
ч
р
твб
ткалля, [льля] разм, -ллі,
-пляў
тканіна тэкст., -не, -н
тканка анат., -нцы, -дак
туёнкавы анат., фізіяй.

)
е
н
н
я
е
з
д
(
е]
ьп
[п
е
н
н
а
к
т
“пні,
тканнё [ньнё] (выраб) зб.
-нпі
тканы
ткаха разм., ткасе, тках
ткацка- прадзільны

ткацкі

ткацтва -ве
пезак.,
ткёцца
тчэ,

тчом,

ткуць,
ткач -ча, -чу, -чоў

ткачыха -ысе, -ых
ткиўцца разм., зак., ткниўся, ткцёшся [сься], ткнёцца, туинбмся, ткцяцёся,
ткиўцца
ткнуць разм., зак., ткпу,
ткцеш, ткие, ткнём, ткня-

цё, ткуць
тлен уст., тлёну, тлённаець [сьць] уст., -цю
тлённе [пьпе] -нпі
табншы уст.
незак.,
тлбецца,
тлёцца
-бюцца
тлець незак., -бе, -ёюць

тло разім., тла, тле
тлум разз., таўму, -ме
тлумач гіст., -ча, -чу, -чбў
тлумачальнік -ка, -ку, -каў
тлумачальніца -цы,-ц
тлумачальны
тлумачаны
тлумачыцца икезак., -чыц-

ца, -чацца

-чу,
незак.,
тлумачыць
“чыш, -чыць, -чаць
тлумачэнне [ньпе] -нпі
тлуміць разм., незак., тлумлю, тлуміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць

тлўмна прысл.
таўмны
тлўста прысл.
тлуставаты разл.
тлўстаець [сьць] -цю
таўсты
[сьце]. “незак.,
тлусцёць
тлусцёю -ёеш, -ёе, -ёюць
тлўсціць [сьці] зак., тпў-

“ціць,
тлўсціш,
шчу,
-сцім, -сціце, -сцяць

тлушч -чу, -чы, -чаў

тлушчаадкладённе

[аткла-

даньне] -вні

тлушчавание [пьне] спец.,

-пні
таўшчавы .
тлушчазамённік [ньпі] -ка,
-ку, каў
тлушчак мед., -ка, -нў, -коў;
мін., -ку

тлушчакамбінат (таўшчавы

камбінйт) -ата, -бце, «ётаў

тлушчалбўка тэх, -бўцы,
-бвак
[сьць]
тлушчамалёчнасць
-дю
тлушчамалёчны
тлушчападббны
тлушчапбт -бту, -бце
[пьпе]
тлушчаўтварэпне
фізіял.. “ині

тлушчбіше
-нні

[ньпе]

спец.,

тля тлі

тчэцца,

ткуцца; ткалася
ткаць незак, "тку,
[чч],

ткачык заал., -ка, -ку, -каў

ТчЭэш
тчацё,

тлятвбриа прыса.
тлятвбрнасць [сьць] -цю
тлятвбрны

,
9ш
т0
у,
тп
,
к.
за
,
л.
аб
ь
уц
тп

тпо, тпём, тпяцё, тпуць
то злучн., часц.

травсеціраванне
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то-бок

то-бок глучн., Уст.

тбга гіст., тдзе
Тбга г. н., неска.

,

тбе займ., Р тагб, Д таму,
ТМ тым

,

,

,

тбе-сёе займ., Р таго-сяго,

Д таму-сяму, Т/Л/ тым-сім
тбссцаець [сьць] -цю
тосены

.

той займ., Р тагб, Д таму,
ТИ тым

..

ток эл., РМ -ку, мн. токі,

-каў; (будынак) -ка, -ку,
мн. такі, -коў
.
токавярчўн зэл., токаверчу-

на, -нё, -нбў

токаздымальнік

(здымаль-

нік тбку) эл., -ка, -ку, -каў

токапрыёмнік(прыёмнік тбку) эл., -ка, -ку, -каў

тбкар -ра, -ру, -раў

токаразмеркавальпік [зьме]

(размеркавальнік
тбку)
-ка, -ку, -каў
Тобкіо г., н., нескл.
тол -лу, -ле
тблавы
тблевы
толк толку
тблкам прысл.
толь м., -лю, -лі
тблькі прысл.
том тбма, томе, мн. тамы,

тамбў

тбмік -ка, -ку, -каў
тбмлепытэг.
Томск г., Тбмека, Тбмску

Тбмекая

вбблаець

[сьць]

Тбмскай вобласці [сьці]
тбмскі

тон тону, тбне, тонаў
тбна топе, тон
тбна-кіламётр спеу., тбнакіламётра, -ры
тбпа-міля спеу., тбпа-мілі,
-міль
Тбига астравы і дзяржава,
м., нескл.

тбневы рыб.
тоненька прысл.
тбненькі разм.

топіка муз., -іцы

тбпка прысл.
топкавалакністы
тонкагалбсы

топказярніеты

топкаліставы спец.
топкапластбвы

тонкапрадзённе
Тэкст., “-нпі

[ньне]

тонкапрадзільны

тонкаслаёвы часцей тапкаслопны

тонкаеугбнны
тонкасць [сьць] -цю
топкаецяблбвы [сьця]
тонкі

топмайстар -тра, -тру, -траў
тонусе “су, -се

тонфільм кіно, радыё,
уст.,

ма, -ме, -маў

,

топ мар. -па, -пе-

тоня рыб., -ні, -н ей і-пяў

тбпаль -ля, -лі, -ляў; ( драўніна) -лю, -лі, часцей таибля
тбпачны
тбпіка -іцы
тбпка -пцы, -пак
тбпка прысл.
тбпкаець [сьць] -цю
тбцкі
топлены і разм. таплёнытбпсель мар., -ля, -лі, -ляў

топ-топ выкл.
тор мат., -ра, -ры
тбра царк., -ры

тбрба -бе, -б і -баў
торбачнік бат., -ку; разм.,
-ка, -ку, -каў
А,
тбрбачны
торг торгу, мн. таргі, -гоў
торг разм., выкл.
тбргание [ньне] -нні
тбргацца
незак,
-аюся,
“аешся
[сься], -аецца,
-аюцца
незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
тбргнуць

зак., -пу,

-неш,

-не, -нуць
торк этн., тбрка, тбрку, тбркаў

торк выкл.
тбрканне [ньне] -ші
тбркацца
-аешся

-аюцца.

незак.,
[сься],

-бвак
торфараспрацбўкі -бвак
торфатэрапія хед., -іі [ійі]
торфаўббрачны
торфаўтварэние [цьне] -нпі
торфахімічны
тбры гіст., м., нескл.

торбачка -чцы [ца], -чак

тбргаць

торфалячэнне [пьпе] -шші
торфамасіў -іву, -іве, -іваў
торфамінеральны
торфанарыхтёдўка
-бўцы,
-бвак
торфанарыхтобўчы
торфаперагнбііны
торфапрадпрыёмства -ве
торфараепрацбўка
-бўцы,

-аюся,
-аецца,

тбркаць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і таркаць
тбркі этн., -каў, адз. торк
тбркнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца

тбркнуць зак., -ну, -пеш, -не,
-нуць і таркапуць
тбрмаз -за, -зе, мн. тармазы, -збў

тбрны
торп тбрпа, тбрие, мн. тарпы, тарпбў, часцей тарпа
торе тбрса, торсе, тбрсаў
торт тбрта, торце, мн. тарты, тартоў
тбртавы
торф тдрфу, тбрфе
торфаагрэгйат -ата,
-аце,
-йтаў
торфабалбтны
торфабетби -пу, -пе
торфабрыкёт -ёбту, -ёце
торфабрыкётны
торфазавбд -да, -дзе, -даў
торфаздабыванне
[пьпе]

-нпі

торыстыгім.
тост тбста, -сце
-стаў
тб-та разм., часц.
тбўпіцца
-пішся

[сьце],

гезак.,
[сься],

-плюся,
-піцца,

-пяцца
тоўста прысл.
тоўстагадбвы разл.
тоўстагалбўка заал., -бўцы,
-бвак
тоўсталістави спец.
тоўстапакрыты
тоўсты
тбоўчаны
тбўшча -чы, -чаў
тбчаны

тпру выкл.

тпруканне [цьне]
разм,
“нні
тпрўкаць разм., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

торўкнуць разм., зак., -ну,

-неш, -не, -нуць
траакар хед., -ра, -ры
трава -вё, траў і траваў
траваёдны
травалячэние [ньне] -нні
травапблле [льле] -ллі
травапбльны
травасёялка -лцы, -лак

травагёяпне [пьне] -нпі

травастбі с.-г., -бю, -бі [ойі]
траваеўмесь с.-г., -ссю [сьсю], -сі, -сей і -сяў
травень (май) уст., -ня, -пі,
-пяў
травепьскі уст.
траверз жар., ав., -за, -зе,
-заў

травере спец., -са, -се, -саў
траверса тэх., -се, -с

траверсіраванне

[чыпе]

“пні
траверсіраваць ваел., зак. і

пезак., -рую, -руеш, -руе,

торфаздабыча -чы

торфаізаляційны
торфаізаляцыя -ыі [ыйі]
торфакамибет
-сту,
[сьце], -стаў
торфакбке -су, -се
торфакрбшка -шцы
торфалячэбны

торысвыгім.
тбрый гім., -ыю, -ыі [ыйі]

-сце

руюць

траверены тэх.
траверцін лмін., -ну, -пе
травееці

нескл.

72а7р.,

літ.,

н.,

травесційцы

травсеціраванне
“ші

[пьпе]

травесціраваны
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транеліраваць

А
М
А

М

травсеціраваны

травесціраваць піт., вак.

і

незак., “рую, -руеш, -руе,
-руюць

травільны тэг.

травілыпчык спец, -ка, -ку,
-каў
травіна разм., -не, -н

травінка -нцы, -нак

травісты уст.

травіца фалькл. памяншласк., “ЦЫ
травіцца тэг, г таксама пра
патраву, пра страву, пезак., травіцца, -вяцца
травіць тэг, а таксама рабіць

патраву, ператраў-

ляць страву, незак., траўлю, травіш, -віць, -вім,
-віце, -вяць

травянёць незак., -ёд, -ёюць
травяністы
травянка з3аа4., -нцы, -нак

травяны
трагедыішасць [сьць] -цю
трагедыйны
трагёдыя -ыі [ыйі], -ый

трагізм -му, -ме

трагік -ка, -ку, -каў

трагікамёдыя -ыі [ыйі], -ый
;
трагікамічны
трагічна прысл.
трагічнасць [сьць] -цю
трагічны
перан., разм.,
трагладыт
ата, -нце, -мтаў
традыцыйна прысл.
традыціціна-абрадавы
традыцыйнасць [сьць] -цю
традыцыйна-ўрачысты
традыцінйны
традыцыя -ыі [ыйі], -ый

кніжн.,
традыцыяналізм
-му, -ме
традыдыяналіет -ста, -сце
[сьце], -стаў
-ыі
бат,
традэсканцыя
[ыйі], -ый
трасктбрыя -ыі [ыйі], -ый
траістасць [айі] [сьць] -цю
траісты (айі] гіст.: Траісты
Саібз
траіцца [айі] незак., трбіцца [ойі], трояцца
траіць [айі] незак., траю,
трдіш [ойі], трбіць, трб-

ім, трбіце, трбяць
трайлер тэт., -ра, гры, -раў

трайнік -ка, -кў, -хбў
трайнікбвы
трайны
трайня

(дэталь

павозкі)

трайпі, мн. трбйпі, -няў
трайняты і трайня адпаведна -йт; -пі

трайчёсты анат.: трайчасты
перв
трак тэг., -ку, -каў
тракт -кту, -кце, -итаў

трактавённе [пьпе] -ппі
трактаваны

трактавацца незак., -туецца, “туюцца

трактаваць пезак., трактую,
-ўсш, -ўе, -ўюць
трактавы
трактар -ра, -ры, мн. трактары, -роў
трактарабудаванне [ньне]
“пі

трактарабудаўпік -ка, -ку,
зібў
трактарабудаўнпіцтва -ве
трактарабудаўнпічы
трактаразббрачны
трактарарамбитиы
трактарны
трактарызаваны

незак,

-зўецца, -зўюцца

трактарызаваць зак. і не-зуе,

-зую, -зуеш,

-зўюць
трактарызёцыя -ыі [ыйі]

[сь-

трактарыст -ста, -сце

де], -стаў

лцы

трактарыстка

-так

[пд],

трактат -йта, -бце, -атаў
трактатны
трактоўка -бўцы, -бвак
трал -ла, -ле, -лаў
тралавы мар., рыб.
тралёй тэх., -ёя, -бі [ейі],
-ёбяў
тралёйбуе -са, -се, -саў
тралёйбусны
тралейвбз -за, -зе, -заў
тралёйны 727.
траленне [ньне] -нні

трёлер -ра, -ры, -раў

тралёваны
тралёвачны
тралёўка -ўцы
тралёўшчык -ка, -ку, -каў
-ліцца,
незак.,
траліцца
-ляцца

-лю, -ліш,

траліць незак.,
-ліць, -ляЯць

тральшчык лмар., рыб. -ка,
-ку, -каў

[ньне]

тралявание

тэг,

-нці
траляваны
незак,
722,
тралявацца
тралюецца, -оюцца
атр
,
к.
за
не
,
2.
тэ
ь
ц
а
в
я
л
а
р
т
люю, лосш, -1бе, зоюць
трама буд., -ме, трам

трамбавальны

трамбавальшчык
-каў

-ка,

-ку,

трамбавальшчыца -цы, -Д
трамбавйпне [пьпе] -ппі
трамбаваны
трамбавацца незак., -буец-

ца, -бўюцца

трамбаваць

незак.,

трам-

бўю, -ўеш, зўе, -ўюць

трамбапіст -ста, -сдо

це], -стаў

трамбацыт
“лаце

трамплін -па, -ие, -паў
трамплінны

транец. мар.,

фізіял,

([сь-

-ыту,

-нца,

-нцы,

“нцаў

транжіыр

трактарызавацца

зак.,

трамбін жмед., -ну, -пе
трамблёртэг., -ра, -ры, -раў
трамббз жмед., -зу, -зе
трамбон муз., -на, -не, -наў
трамбонны
трамбоўка -оўцы, -бвак
трамвай-ая, -4і [айі], -бяў
трамвайпы
трамвайшчык -ка, -ку, -каў
трамвайшчыца -цы, -ц
(трамвайны
трампарі
парк) -ка,-ку, “каў

разм.

-ру,

-ра,

“раў
транжіяраванне [цьне] ші
трацкырка разм., -рцы, -рак
транжіярства разм., -ве
транжірыцца разх., незак.,

“рыцца, -рацца

транжыирыць разх., пезак.,
-ру, рыш,

-рыць, -раць

транзістар -ра, -ры, -раў

трапзістарны

транзіт -іту, -іце
транзітиік разм., -ка, -ку,
-каў

транзітніца -ды, -ц

трапзітны
транквілізатар фарх.,

-ра,

тране хмед., -су, -се
трапеакіянекі
трансёкцыя -ыі [ыйі]
трансальпійскі
трапеарктычны
транеатлантычиы
Траневайль гіст, "рансваёля, Трансвайлі
траневайльскі
транегрэсіўпы
трапсгр5сія геал., біял., -іі

[1]

трапсеўрапёйскі
Трапеіардёнія гіст., Трапе-

іарданіі [ійі]
Трансільвёнія Трапсільваніі [ійі]
платб
Трансільванскае
Трапсільванскім плато
трансільванскі .
транекантынентальны
транекрыбіраванне

[ньне]

транскрыбіраваны
транекрыбіравацца

незак.

лінгв., муз., -нпі

“руецца, -руюаццьцазак. і нетрапскрыбірав

зак., -рую, -руеш, -рУе,
.
оо.
“руюць
трапекрыпциішы .
тракскрыпцыя -ыіІ [ыйі],
ый
транеліраваны [нсьлі]
трапеліравацца [псьлі] незак., “руецца, -руюцца
трапнеліраваць [цсьлі]

зак.

і незак., -рую, -руеш, -РУе,
“руюць

трасіраваць
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трапелітарацыя

АТТ

[чсьлі]
трапслітарацыя
лінге., -мі [ыйі]
транелітарыравацца незак»,
-ыру ецца, “ыруюцца

трапелітарираваць лінгв,
незак, -ырую, -ырусш,
чаруе, -ыруюць
[нсьля]
трапелятар

-ра,

-ры, -раў,
трапеляцыіны [чсьля]

транеляцыя
[ыйі], -ый

[нсьля]

,
-ыі

транемарскі

трапсмісійны [исьмі] тэг.
транемісія [нсьмі] -і [ійі],

-ій
трапемітэр -ра, -ры
транспазіцияйны муз.

трапспанавацне [ньле] -нні

трапепанавёны
транспапавацца незак., -нуецца, “іўюцца

трапепанавацьзак.і незак.,
-яўю, -нуеш, -нўе, -нуюць
транспанірбўка -оўцы, -бвак
транспарант -нта, -нце [ць-

це], -нартаанўтны

транеп
трапепарт -рту, -рце
транспартабельнаець [сьць]
спец., -цю

трацеурацавы
[пьпе]
трансфармаванне
-нці
транефармаваны
трансфармавацца зак. і незак., -муецца, -муюцца
трапефармаваць зак. і не-

зак., -мую, -мўеш, -мўе,
-ра,

“ры,

“раў
трапефарматарны
транефармацыйны
трансфармацыя -ыі [ыйі],
-ый
трансфармізмбіял., -му, -ме
транефёрт фін., -рту, -рце
транефузія мед., -іі [ійі],
сій
трацсцэндэнталізм
філас.,
-му, -ме
транецэндэнтальнаець
[сьць] -цю

трансцэндэптальны

транецэндзитнаець

[сьць]

філасе., мат, -цю

трацспартабельны
транспартаванне

[ньне]

-нпі

транспартаваны

транепартавацца

незак.,

тўецца, зўюцца

транепартаваць зак. іё незак., -тўю, -туеш, -туе,
“уюць
транспартнік -ка, “ку, -каў
транспартны

транспарцёр -ра, -ры, “раў
транспарцёрны
транснарцір -ра, -ры, -раў
транспарцірны
транепарцірбвачны

транспарцірбўка
-бвак

-бўцы,

транспарціроўшчык-ка, -ку,

-каў
трапепарцірбўшчыца
“д

“ды,

транспірацыя с.-г., мед.,
[ыйі]
трансплантавёны мед., сад.
трансплантавацца
незак,
“тўецца, -туўюцца
трапсплантаваць зак. і не-

гак., тўю, -тўеш,
-тўюць
трансплаптант -пта,
[ньце]

-йта,

-тўе,
-нце

-та,

транецэндбнтны
трёнты разм., -таў
траншэекапальнік '-ка, -ку,
-каў
траншэйны
траншэя зі«Э, -й
трап -па, -пе, -паў
трапак (танец) -ка, -ну,
-кбў
трапальны
трапёльня -льні, -лень і
-льняў
трапёльшчык -ка, -ку, -каў

трапальшчыца -цы, -ц
трапёнце [ньпе] -нні
трапаны:
трапапаўза астр., -зе, -з

трапёр царк., -ра, -ру, -роў
трапасфёра астр., -ры
трапасфёрпы

трапатаць спарт., незак,
трапбча, трапбчуць
трапацца (шмат гаварыць)

разя., груб., незак., трап-

люся, трэплешся [сься],

“лецца, -люцца; (пра лён
і інш.) трэплецца, -люц-

ца
трапйАць незак,
трацліб,
трэплеш, -ле, -лем, -леце,
“люць

-аце,

-атаў
трансплантацыя -ыі [ыйі],
-ый
-гаў

,

,

трацесудат мед., -ату, -аце
трапсеудёцыя -ыі [ыйі]
транеуран гіхм., -пу, -не,
-паў

транефарматар

транспалйриы

транеплантблаг

транесібірскі

-мўюць

транспазіцыя -ыі [ыйі]

трансплаптат

трацепбрт бухг., -рту, -рце
транепбртны бухе.

“у,

-

трапёза уст., жарт., -зе, -з
трапёзаваць уст., зак., -зую,

“Уеш, -уе, -уюць

трапёзная уст., наз.

трапёзнік [зьпі]
“ку, -каў

уст., -ка,

трапбзпіца [зьні] уст., -цы,
-ц

трапёзцічаць [зьні] уст.,
зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
трапёзны царк.
Трапсзўнд г. Трапезўнда,
Трапезундзе [пьдзе]
трапезўпдекі [пцкі] гіст,
трапецаідёльны [айі]

трапецападббны
трапецбэдр мат., -ра, -ры,

.
“раў
трапёцыя мат., спарт., -ыі
[ыйі], -ый
трапіцца зак., -піцца, -пяц-

ца
трапіць

зак.,

-піш,

-плю,

-піць, -пяць

трапічны
трапкач -ча, -чы, -чоў
трапяаб тэкст, разм. -ла,
-дё, ми. траплы, -лоў
трапайнце іпьпе] -нні
трапляцца
-яюцца

незак.,

-яецца,

трапляць пезак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

трапна прысл.

трапнасць [сьць] -цю

трапны
трапятёпне [ньне] -нпі
трапятацца незак., трапячуся, трапёчашея [сься],
-чацца, -чамся, -чацеся,
“чуцца
трапятаць незак., трапячў,
трапёчаш, -ча, -чам, -чаце, “чуць
трапяткі

трапятліва прысл.
трапятлівасць [сьць] разм.,
-цю
трапятлівы
трапятун разх., трапетуна,
-нё, -пбў

трапятўха разх., -ўсе,
трае геал., -су, -се
траса -се, -с
трасавы
трасадбгія -іі [111]
трасант фік., -нта,
[ньце], -итаў
трасёт фін, -ата,

-пде

-ёце,

-атаў
трасашукальнік спец., -ка,
-ку, -каў
трасённе [пьпе] -зпі

трасёр ваен., -ра, -ру, -раў

трасілка спец., -лцы, -лак
трасільшчык спец., -ка, -ку,
-каў
трасільшчыца -цы, -ц

трасір спеу., -ра, -ру, -раў

трасіравальны
трасіраванне [ньне] -нпі
трасіраваны
трасіравацца кнезак., -руец-

да, -руюцца

трасіраваць зак. ў

незак.,

“рую, -руеш, -руе, -руюць
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трасіруючы ваен. /.
траска заал., трасцэ

траўміравацца зак. і незак.,

“руецца, -руюцца

трасканіпа разх., “це,

траўміраваць зак. і незак.,

час-

цей траскатня

"рую, -русш, -руе, “руюць

траскападббиы
траскападббныя заа., каз.
траскатаць і траскацёць

траўнік уст., -ка, -ку, -каў

траўнікавы
трафарэт (прылада)

-эта,
-бце, -Этаў; (агульнапрыняты ўзор) -Эту, -эце
-тцы
слец.,
трафарэтка

разм., незак., для абодвух

траскачу, траскочаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць
траскатлівы
траскатня ац і разм. траскапіпа
траскбвыя заал., наз.
траскўн заал. і разм., -па,
-нб, -цоў
траскўха разм., -ўсе, -ўх
траскўча прысл.
траскучы
трасбчнік абл., -ку, -каў
траста -сцё [сьце]
траеўчасць [сьць] -цю

траеўчка разм. “чцы

траецільшчыца [сьці] -цы,
-ц

трасціна [сьці] -не, -цін
трасціцца [сьці] тэкст., незак., тросціцца, -цяцца
траеціць [сьці] тэкст., не-

трашчў,

тросціш

[сьці], -ціць, -цім, -ціцё,

-цяць
трасяпіна -не
трасянка -ццы і трўшанка
трасянўць разм., вак., нў,
-нёш, -пё, -нбм, -няцё,

сць,
трата -ёце

.
тратта фін., -тты, -тце, -ттаў

тратуар -ра, -ры, -раў

тратуарны
тратуарчык рагм., -ка, -ку,
-каў
тратыл 2ім., -лу, -пе
тратыилавы

траўка -бўцы, -ёвак
траўлённе [ньне] тэх, мар»,
-нпі
траўлены тэх, мар.

траўлер -ра, -ры, -раў
траўлерны

спец., незак.,

гаюцца
трахаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
трахеамікбз спец., -зу, -зе
трахеатамія мед, Яі [14]
трахеіды [ейі] бат., -даў

трахеіт [ейі] мед., -іту, -іце
трахеічны [ейі] літ,
трахёй пліт., -бя, -ёі [ейі],
-вяў
трахейнадыхальныя

заал,

наз.

трахёйныанат.
трахбя анат., -ёі [ей], -ёй
,
4
і “ёяў
трахіт геал., -іту, -іце
трахітавы
трахнуцца разм., зак. -нуся, -нешся [сься], -нецца,

-нуцца

трахнуць разм. зак., -НУ,
-пеш, -це, -ном, -нецё,
-нуць
трахбма мед., -ме
трахбмны

трах-тарарйх разм., выкл.

.

трацёйскі

.

траўма мед., -ме, -м і -маў
траўматалагічны мед. о.
траўматалёгія лед., -іі [йі]
траўматблаг -га, -гу, -гаў
траўматызацыя -ыі [ыйі]
-ме
-му,
мед.,
траўматіізм
траўматычны
,
.
д
е
м
[цьпе]
траўміраванне
перан., -нпі

трашчотачны

трашчбтка -тцы [цц], -так
тэкст,
трашчэнне [цьце]
“нні

ца, “цяцца

траха разм., прысл.
трахаматбзны мед.
траханне [ньне] -нні
трахацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-ку, -каў

“ыць, -чым, -чыцё, -чаць

трайнка разм., -нцы, -пак
траянскі
трайчка разм., -чцы цц],

трах разм., выкл.

трасца разм., трасцы
трасцавы рази.
трасцільны [сьці] тэкст,
-ка,
траецільшчык [сьці]

трашчанне [пысе] аші
трашчаць незак, -чў, -чаш,

трайкаець [сьць] -цю

-бчу, -Эціш, -зціць, -Зцяць
трафарэчаны
трафёй -бя, -бі [ейі], -ёяў
трафёйцы
трафічны фізіял., мед.
трафны (ад трэф)

траеўчы

трачаны

-каў

трафарэціць

[цп]

-чак

траюрадны

трафарэтчыца -цы, -ц
трафарэціцца незак., -ціц-

трасўн тэх., -на, -нб, -поў
траеўха абл., -ўсе, -ўх

трацяк -ка, -ку, -коў
трацячка -чцы [цц],

[цц], -так

трафарітна прысл.
трафарэтиаесць [сьць] -цю
трафарэтны
трафарэтчык [чч] -ка, -ку,

трасковы

зак.,.

трацкісцкі

траўміраваны

трасіроўка -бўцы, -бвак

траціна гіст., -не, -н
-ёчуся,
траціцца незак.,
-дцішся [сься], -ёціцца,
-ацяцца

траціць негак., -ёчу, -аціш,
гаціць, “ацяць
трацічныспец.
трацкізм паліт., -му, -ме
,
е]
ьц
[с
це
-с
,
та
-с
ст
кі
ац
тр
-стаў

траяжнец -пца, -цу, цаў
траяжэнства -ве
трайк разм., -ка, зіў, “коў
трайка прыса.
траякі

-чак
трог геал., трога, трбзе

трбе ліч. зб., траіх
трбечиік разм., -ка, -ку, -каў

трбечпіца раз»., -цы, -ц
трбечцы
тройка тройцы, трбег
трбйпі (вілы з трыма зубамі) -няў
трбйца разм., -цы

тройчы прысл.
троль міф., троля, трблю,
трбляў
тромб мед., -ба, -бе, -баў;
мётэар., -бу, -бе, -баў
[ньне]
тромбаўтварэнне
мед., метэар., -нні

тромбафлебіт мед., -іту, -іце
трбмканне [ньпе] -нні

трбмкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

трбмкнуць зак., -ну, -неш,

-не, -нуць

трон -на, -не, -паў
трбпкавы: трбнкавы

руха-

вік
трбпкі тронак
трбнпы

троп лінгв., літ., -па, -пе,

-паў

троп: збіцца з тропу
трблавы

трбпат спарт., -ату, -аце
трбпік -ка, -ку, -каў

трос трбса, -се, -саў
трбеавы

трот спарт., -бту, -бце

трофанеўрбз мед., -зу, -зе
трбфіка фізіял, -іцы
трохакбины
трохактбвы тэатр.
трохартынны

трохбакбвы
трохбальны

трохббр'е спарт. -р'я, -Рі

[рйч]

трохвалёцтны 2ім,

трохвежавы
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трувіль

охвёрстка
тр
А
А

-тцы

разм,

трохвёрстка

[цц], -так
трохвокіе аім., “су, -се

трохвбсевы
трохвбека разм.,
-вбосак

-вбсцы,
.

трохвугбльпік -ка, -ку, -каў
і разм. трыкутнік

трохвугбльны і разм. трох-

кўтны

трохвымёрпасць [сьць] -цю
трохвымёрны
трохвярстовы
трохгадзінны
трохгадбвы
.
трохгалбвы
трохгалбесе [сьсе]
-ссі
трохгалбсы муз.
трохгбддзе [дзьдзе]

спец.,
-ддзя,

-ддзі, -ддзяў
трохгбдка -дцы [тц], -дак

трохгрённік

[ньні]

мат.

“ка, -ку, -каў

трохграцны
трохграшбвы
трохгубы і разм. трыгубы
трохгучнаець [сьць] муз.,
-цю
трохгўчны
трохдзвёрны [дзьве]
трохдзённы
трохдбльны
трохдэкаднік -ка, -ку, -каў
трохдэкадны

трохжыльны
трохзмёнка [зьме]

разм.,

-нцы, -нак
трохзмённы [зьме]
трохзначны хат.
трохзўбка [пк] бат., -бцы

[пц], -бак

трохзўбы і разм, трызўбы
трбхі прысл, і разм. трбху

трохкалярбвы і трохкдлерны
трохкалярбўка друк., -бўцы, -бвак
трохкамерны
трохкамплёктны
трохкантбвы
трохкапёечны
трохкіламетрбвы
трохкіламетрбўка
разм.,
-доўцы, -бвак
трохклаены
трохколавы
трохкблерны часцей трохкалярбвы
трохкбнны

трохкбрпуены

трохкратна прысл.
трохкратны

-ёек

разм.,

трохлямённы

трохматбриы
трохмёчтавы
трохмёрны
трохмёены
трохмёеячны
трохметрбвы
трохмоўны
трохибгі
трохпавярхбвы
трохпакаёвы
,
трохпалбзы ё трохпалбзны
трохпёлубпы лар,
трохпальцы
завл.,
“цы
трохпёрстка
[сц], -так
,

трохпёрсце [сьце] рэл., -сці
трохпёрсцевы [сьце]

трохплённы
трохилаетбвы
трохиблка раз., -лцы, -лак
трохпблле [льле] с.-г., -ллі
трохпдльны

трохпралётны

трохпрацэнтны

трохрадка [тк] -дцы [цц],

-дак
трохрадкбвы [тк]
трохрадкбўе [тк] літ.,

і]
ўй
[о
трохрадны

-ўі

трохразбвы
трохрублёвы
трохрублёўка рагм., -ёўцы,
-ёвак
трохрўкі
трохеерыйны
трохекладбвы лінгв.
трохелбйны і трохслаёвы

ддзі, -ддзяў

[дзьдзе]

трохебты
трохстарбнні [ньпі] мат.

трохствблка

-ёйцы з

трохлінёйны

разм.,

-дцы,

-лак
трохетвбльпы (пра зброю)
трохетвбркавы
трохстбпныліт.
трохетрўнны
трохетупённы: трохступённыя выбары
трохступёпьчаты: трохступёньчатая ракёта
трохецёнка [сьце] -нцы,
-нак
трохсцённы [сьце]
трохтактны і трохтактавы
муз., тэг.

трохтыднёвы

трбху разм., прысл., часцей

трохлітарны

трбхі

трохлітрбвы
трохабпаецсвы [сьце]
трохлямёшнік-ка, “ку,

трохтбмны
трохтбика разлм., -нцы, -нак
трохтбнны
трохтысячны

трохлісты

-каў

трохфазниыэл.
троххвбстка
разм,

[с"п], -так

“ёўцы,

трохчлён мат., -па, -не, -цаў
трохчленны

трохшлідбнаець [сьць] -цю

трохшліббны

трохэлектрбдны эл., радыё
трохэлемёнтны

трох'яруены
трошкі ёі разм. трбшачкі,
трбшачку, трбшку прыс.
трбошчанытэкст.

Трбя г., гіст., Трбі [ойі]
труба -бё, -б
трубавалачильны спец.
трубавалачильшчык
-ка,
-ку, -каў

трубавалачэнне

[пьце]

спец., -ниі

трубадурліт., гіст., -ра, -ру,
трубаклад -да, -дзе, -даў

трохпудбвы
трохнялёсткавы бат.

трохсотгадбвы
трохеотгбддзе

троххлабрыеты
трохцалёвы
трохцалёўка разм,
-ёвак

“раў
трубазварачны спец.

трохтомнік -ка, -ку, -каў

трохкўпальны аргіл.
трохлінсйка

А

трубаліцёйны
трубаліцёйшчык
-каў

трубанаразна спец.
трубаправбд -да, -дзе, -даў
трубаправбдны

трубаправбдчык [чч]
-ку, -каў
трувапракатны
трубапракатчык [чч]
-ку, -каў

-ка,
-ка,

трубарэз спец., -за, -зе, -заў
трубарэзальны
трубастаў -ава, -аве, -ёваў
трубасты: трубасты гблуб
трубаўкладчык
[чч] -ка,
-ку, -каў
трубач -ча, -чу, -чоў
трубачка -чцы [цп], -чак
трубачка -чцы [цц], -чак
лрубачны
трубіць негак., трублі, трубіш, -біць, -бім, -біце,
-бяць

трўбка
“бак

[пк]

-бцы

[пц],

трубкаванне [пк]

[ньне]

[пк]

часцей

спец., “нні
трубкаваты
трубчасты

трўбкавы [пк]

трубказўб [пк] заал., -ба,
-бе, -баў

трубкакрўт [пк] заал., -ўта,

-Уце, -ўтаў

трубканбсыя

[пк]

заагл.,

наз.

трубкацвётнік
[пкацьве]
бат., -ка, -ку, -каў
трубны

трубчаеты [пч] г трубкаваты

трубчатка [пч]

[цц], “так

-тцы

-ка, -ку,

трувёр пліт., гіст.,

-раў

т7эх.,
-ра,

трувіль такст., -лію, -лі

-тцы
“ру,
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трудавік

трыльён
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: вік паліт.,
трудда

гіст., -ка,

трухлёць

-ЕУ. -кбў

разх., пезак.,

-дзіш, -дзіць, -дзяць
труізм [уйі] кніжн., -му,
-ме
трук труха, -ку, -каў
трукавы,
трукацкі разм.
трукацтва разм., -ве, -ваў
трукёч разм., -ча, -чу, -чоў

трухліна аб.., -но
трухляабл., -лі
трухлявасць [сьць] -цю

труцішся

трумавы і трўмны
трумб н., нескл.
трупё -нё, мн. трупы, -Н

трунар -ра, -роў
трўнны
труп трупа, -пе, -паў

заал., -даў,

адз.

трупаёд, -да, “дзе

трупнік 3аал., -ка, -ку, -каў

трупы
незак,
трупцёць разм.
-ціць, -пцЯць
трупянёць разм, незак,
гё1о, -беш, -ёе, -ёюць
трупярня

-рань

-рні,

ёі

“рпяў
труе -са, -сё, -сёў
паведна да,

сяпка

трушкдм прысл.
трушбк разм., -шкў
трушчбба «беў трушчббны
трушчыцца незахк., -“чыцца,
“чацца
трушчыць разм., незак., -чу,
ыш, -чыць, -чаць
тры ліч., РМ трох, Д тром,
В тры ці трох, Т трыма

трусавбд і трусагадбвец ад-дзе,

[сься], -ціцца,

-цімся, -ціцеся, -цяцца
труціць незак. тручў, трўціш, -ціць, -цім, -ціце,
“цяць
трўчаны
тручэнне [пьне] “шні
трўшанка -нцы, часцей тра-

трупак аба. -ику, -нкаў

-даў;

-бўца, -бўцу, -бўцаў

трусагадбўля -лі
трусагадоўчы
трусаматка -тцы [цц], -так
трусафёрма -ме, -м і -маў
трусікі “каў
трусіны
трусіха і трўска адпаведна
-ісе, -іх; трусцы, -сак

трўсіцца абл., незак., тру-

[сься],
шуся, трусішся
- трўсіцца, трусяцца
трўсіць (баяцца, дрыжаць
ад страту) разм., незак.
трўшу, трусіш, трусіць,
трусім; трусіў, труўсіла.
трусілі; (не) трусь
трускалачны
трускалкі -лак, адз. -лка,
-лцы
трусы -сбў

розтрусянй і трусяпё
наскл., для абодвух РДМ
-пяці, т -нём, мн. “няты,

гият, -нятам, -нятамі, -нятах
трусятнік -ка, -ку, -каў
труеяціна -пе
трутиевы
-ёўцы,
заал.,
трутиёўка
-ёвак
трўфель -ля, -лі, -ляў
труфельны

трух разм, -ху
труха разх., трусё
трухам прысл.
трухаць разм., незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
трухлённе [зьне] зі

трыадзінства

кніжн,

-ве

трыадзіны
трыацэтат гім., -ёту, -ёце
трыацэтатны
трыба гіст., -бы, -бе
трыбалюмінеецэицыя

фіз.,

гыі [ыйі]
трыбаэлектрычнаець [сьць]
фіз., -дю
трыбрахій літ., -ія, -іі [ійі],

гіяў
трыбўн -па, -пе, -наў

трыбўна -не, -н
трыбупал -ла, -ле, -лаў
трыбунёт гіст., -ата, -аце
трыбўнны
трыбўх разм., -ха, -хў, -хоў
трыбухатыразм.
трыбухач разм. -ча, “ЧУ,
-чбў
трыбухі -хоў і вантробы
трыбухбвы
трыбушиць разм.,

трывожыцца кезак., -жуся,
зкышся

(сься], -кыцца,

“кацца
трывожыць
незак., зку,
-ныш, -жыць, -каць
трывугдлка уст., -лцы, -лак

трухайвы
трухляк. -ка, -ну, -ноў
трухляціна разм. -ле
трух-трўх разм., выкл,
труцень трутня, -пі, -няў
труціцца незак. тручўся,

трум лмар., трума, -ме, -маў

трупа -цпе, -п

для абодвух

-бе, ёюць

тру,дзіць разм., незак., -діку,

трупабды

трухлявёць

і

незак.,

трыбўшыш,
трыбушу,
-пЫЦе,
-шым,
-шыць,
-шаць
трывала прысл.
трывёлаепы
трываласць [сьць] -дю
трывалы
трывальныграм.
трывёпне [пьне] гнпі
трываць незак, -аю, -деш,
-4е, -бюць
трывійльна прысл.
трывіяльпаець [сьць] -цю
трывійльны,
трывбга -бгі, -бзе
трывбжна прыса,
трывджпаець [сьць] -цю
трывожны

трывўшчыразх.
трыганальны хат.
трыганаметрычны
трыганамётрыя -ыі [ыйі]
трігла заал., ж. -ле, -лаў
трыгліф аргіт, -фа, ад»
трыгдн мат., астр., -на,
-це
трыгубіца -цы, -ц
трыгубы
разх.,
часцей
трохегўбы
трыдзевяты фалькл.
трыдзевяць: за тріядзевяць

зямёль
трыдзеейты фалькл.

трыдыміт мін., -іту, -іце
триер с.-г., -ра, -ры, -раў
трыёра -р
трыеравание [пьпе] -нні
трыеравёны
трыеравёцца незак., -рўецца, “рўюцца

трыераваць незак, трыерўю, -ўеш, -ўе, “ўюць
трыерны
Трыёет г., Трыёста, Трыёс-

це [сьце]

трыёсцкі
Трыёсцкі заліў Трыёсцкага заліва
трыёд радыё, -да, -дзе, гдаў
трыёдзь царк., -ддзю [дзьдзю]
трыёль муз., -ляю [льлю],
-лей і -ляў

трызм мед., трызму
трызна гіст., “пе, -н і -наў
трызненне [зьпепьне] -нпі,
-ицяў
трызніцца

[зьні]

незак.,

-піцца, -няцца

трызніць [зьпі] незак., -ию,

-ніш, -піць, -няць
трызўбец “бца [пц], -бцы,
-бцаў

трызўбыразм., часцей трохзубы

трыкарббнавы зім. трыкарббпавая кіслата
.
трыкатаж -ку, жы
трыкатазжпік -ка, -ку, -каў
трыкатажніца -цы, -ц
трыкатйжны
трыкацім тэкст., -пу, -не
трыко н., песка.
трыкбвыразм.

трыктрак (гульня-ка, -ку

трыкўтцік разм. -ка, -ку,
-каў, часцей трохвугбльпік
часцей
трыкўтины разм.
трохвугбльпы
трылабіт палеант., “та, -іце
трыліелік [сьні] бат., -ку

трылісты

..

трылёгія Яі [ійі], -ій

трыльбн -па, -нс, -наў

трэпац
796
трыльённы
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трыльённы
трымёльпік -га, -ку, -каў
трымапне [мьне] -нні

трымёцца
-ёсшся
-4юцца

незак,

[сься],

-аюся,

-аецца,

трымаць незак., -ёю, -беш,
.
-4е, -4юць
трымёстр -ра, -ры, -раў
трымёстравы

урымётр літ., -ра, -ры, -раў
трыметылэтылён гім., -пу,
“це
трымітае муз., -са, -се, -саў
трымцённе [ньне] -ппі
трымцёць незак., трымчу,
трымціш, -ціць, -цяць
трыпатрыйфасфат
гім,
-ату, -аце
трынаццаты

трынаццацігадбвы
трынёццаць гіч., РДМ

Т -ццю [цьцю]-

трыспёг

[сьцёх] бат., тры»

спягў, мн. трыспягі, -гбў
трыспягбвы [сьпя]

триста ліч, Р трохобт,
троместам, В трыста,

Я
Т

трымастамі, М трохстах

трыецён і трыецёць [сьце]

разм., адпаведна -па, -пе,
“паў; -ня, -ні, -няў
трыецённы [сьце]
трысцё [сьцё] 26., -сця,

-сцю, -сці

трысцёвы [сьцё]
трысціна [сьці] -пе, -н
трысцінка [сьці] -ацы, -пак

заал.,

[сьця]
трысцянка
-пцы, -нак

трытби міф., заал., -па, -не,
-цаў

трытый. гім., чыю, -ыі [ыйі]
трыўмвір гіст., “ра, -ру, -раў
трыумвірат гіст., -ату, -аце,
-ётаў

трыўмф -фу, -фе, -фаў

трыцпітраталубл гім., “лу,
-ле
трыпітрафенба гіл., -лу, -ле

трыумфаванне [ньне] -пні
трыумфаваць незак., -фўю,

трынкаць раз., незак., -аю,

трыумфальна прысл.
трыумфальны

-аеш, -ае, -аюць
трыпбта разм., -бзе, -бг
трынбжак (падстаўка) -жка
[шк], -жку, -ккаў
трынджка [шк] -жцы [шц],
“жак

трынбікавы [шк]

трынбжпік -ка, -ку, -каў
трыябжыцца негак., -жыцда, -кацца
трынбжыць
незак.,
-яу,
жыш, -кыць, -жаць
трынбм хат., -ма, -ме, -маў
трын-трава разм., у знач.
вык.

трыпу,

-пе,

Трыпалі г., м., нескл.
Трыпалітанія “Трыпалітаніі

[ійі]

трыпалітанскі
трыпальскі
трыпаназбма хед., -ме, -м
трыпанасбма гаал., -ме, -м
трыпапасбыны
трышер хмед., “Ру,
-ры
трыперны
трыпёрстка
заал,
-тцы

[стц], -так

трыплай ав., -на, -пе, саў
трыплеке спец., “Фу, Трыпаёт спец., -ёта, -ёце,
“ётаў
трыпбльскі археал.
трыпсін фізіял., “ду,
трыпўтнік бат., -ку
трыпўтпікавыя' бат., наз.

трыпціх -ха, -ху, -хаў
трырёма гіст., “ме,
-м

трысёкдыя мат., -ы
і [ыйі]
трисель лмар., -ля,
-лі, -ляў

вык.

трыумфатар гіст., -ра, -ру,

“раў
трыумфатарскі

“

трэба уст., -бе, -б
трэбаванне [пьне] (дакумент) -нні
трэбнік дарк., -ка, -ку, -каў

трэдзопіён -на, -пе, -наў
трэд-зюніяцізм -му, -ме
трэд-юліяпіст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў

трэд-юніяніецкі
трэйлер -ра, -ры, -раў

трэйлерны
трэк спарт., трэка, -ку, -каў
трэкавік -ка, -ку, -каў
трэкавы

трэль

муз,

тэх,

-ллю

[льлю], -лей і -ляў
трэльйж -ка, -кы, -жаў
трэльйжны
трэмала муз., н., нескл.

трыфбль бат., -лю, -лі
трыфтбпг лінгв., -нга, “нту,
-нгаў
трыхаграма заал., -ме, -м

трэмалёнда муз., прысл.
трэмаліраваць муз., незак.,
“рую, -руёеш, -руе, -руём,

трыхатамія спеўу., -іі

трэматбды заал., -даў
трэмбіта -іце, -іт
трэн уст., -на, -не, -наў
трэпёж спарт., -жу, -жы
трэнажны
трэнажбр спеу., -ра, -ры,
-раў о
трэнажбрны
:

трыхаманёбз мед., -зу, -зе

[ійі]

трыхафітыя мед., вет., -ыі

[ыйі]
трыхацэфалёз мед., вет.,
-зу, -зе
трыхіна і трыхінёла аал.,
адпаведна -не, -п; -ле, -л

трыо н., нескл.

трып тэкст,
“паў
трыпавы

-фўеш, -фўе, -фуўюць

трыялёт літ, -бта, -ёце,
-бтаў
трыянгуляваць
незак.,
-люю, -люсш, -лібе, -лідюць
трыянгулятар-ра, -ры, -раў
трыянгуляцыйны спец.
трыянгулйцыя спец., -ыі
[ыйі]
трыйе геал., -су, -се
трыясавы
трэба і разм. трэ у знач.

трыхіпелёз мед., вет., -зу,
-зе
трыхінбз мед., вет., -зу, -зе
трыхінбзны
трыхлорэтылёц аім.,, -ну,
-пе
трыцікале с.-г., н., нескл.
трыццатка разм., -тды [цц],

“так
трыццаты
трыццацігадбвы
трыццацігбддзе

“ддзі, -ддзяў

[дзьдзе]

трыццаціградусны
трыццацідзённы
трыццаціметрбта
трыццаціміпўтны

трыццацірублёвы
трыццацітысячнік гіст., -ка,
-ку, -каў

трыццаць ліч, РДМ -ці, В

-ць, Т -дцю [цьцю]
трыцыкл тэх., -ла, -ле, -лаў

трыяцэпе апат.,
, “се, -саў
трышчацішцй: [пьпі] бат.,
“ка, -ку
трыбдр мат., -ра, -ры, -раў
трыяда гдзе, д

Фусце,
руюць.
трэмаліт мін., -іту, -іце

трэнер -ра, -ру, -раў

трэнераў разл.

трэнерскі
трэпзель [ньзе] спец., -ля,
-лі, -ляў
[ньзе]
спец.,
трэнзёлька

-льцы, -лек
трэпзельны [пьзе]
трэпінг спарт., -гу
трэніравальны
трэніравёнаець [сьць] -цю
трэпіраваны і трэпірбваны
трэпіравацца незак., -рўюся, -руешся [сься], -рўец-

ца, -рўюцца

трэпіраваць незак., “рўю,
“руені, -руе, -руюць
трэцірбвачны
трэнірбўка -бўцы, -бвак
трэнне [пьпе] -нпі, -нняў
трэпчык спец., -ка, -ку, -каў

трэпь-брэнь разм., выкл.
трэпькапне [пьпе]
-пні

раза,

трэпькаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
трэпйн хед., -па, -не, -наў
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аааааааааааа
аа
аа
аа
аа
аа
аа
ша
аа
аы
ша
аа
ыа
аш
аааааааааааааааа

аааа

трэпанавёны

трэпанавацца, мед.,
-аўецца, -пуюцца

незак.

трэпанавіць мед., зак. і не-

зак., -пўю, -нуеш, -пўе,

тугаплаўкі

трэцякласны
трэцякўрсцік

[сьні]

-ка,

трэцлкўреніца [сьпі]

-цды,

-ку, -каў

туд-сйд разм., прысл.

-аўюць
трэпапаёцыя мед., -ыі [ыйі],
трэпёнг заа-,, -та, -гу, ггтаў

трэшчына -пе, -п
трэшчынка -нцы, -пак
туалбт (убранне; прывя-

трэпангавы
трэск трэску, -каў

трэскацца
-аюцца

незак.,

-аецца,

трэскаць незак., -ае, -аюць
трэскі 3б., -сак, адз. трэска
трэснуты разм.
трэснуцца разм., зак., -пу-

ся, -пешся [сься], -пецца,

-нўцца

трэснуць зак., -пу, -пеш
[сьне], -пе, -нуць
трэст трэста, -сце [сьце],
-стаў
трэставапне [ньне] эк., -цні
трэставаны
трэставацца эх., зак. ў не-

зак., -тўецца, -тўюцца
трэставаць эк., зак. і иезак.,

трэстую, -ўеш, -ўе, “ўюць
трэставік разм. -ка, -ЕЎ,
-кбў
трэстаўскі
трэсці [сьці] незак., трасў,
-сёш, -сё, -сём, -сяцё,
-сўць; трос, трэсла, трэслі [сьлі]
трэсціся [сьці] незак., трасўся, трасёшся [сься],
-сбцца, -сёмся, -сяцёся,
[сься],
-сўцца; трбеся

трэслася, трэсліся [сьлі]
трэсь разм., выкл. у знач.
вык.

трэф рэл., трэфу, -феў
трэфа карт., -фе, -фа

трэфбвыкарт.
а карт., “фаў, адз. -фа,
“фе
разм.
трэцеразрадпіх
спарт., -ка, -ку, -каў
трэцеразрадніца

разм,

спарт., -цы, -Ц
трэцеразрадны
трэцеступённы
трэцечаргбвы
трэці
трэціраванне (пьне] -пші

трэціраваны
трэціравацца кезак., -руюся, -руется (сься], -рУецца, -руюцца

трэціраваць пезак.,

-руУю,

“руеш, “руе, груюць

трэць-ці, трацёй
трэцяе паз.
(сьці]
трэцякласпік
“ку, -каў
трэцякласніца
“ц

[сьпі]

-ка,
-цы,

туды прысл.

трэцяебртны

туды-сюдія разм., прысл.

трэшкдўт мар., -ута, -уце

дзенне

трэека трэсцы, -сак
трэсканне [пьпе] -нцпі

-ка, -ку, -каў

“д

трэцярадны

ый

тугасць [сьць] -цю
тугі
тугрык (грашовая адзінка)

сябе ў

туцзю і тудбі, тудбю аба.,
прысл.
тўслы бат.
тўер мер. -ра, “ры, “раў

належны

туерны

стан) -бту; (прыбіральня)
-ёта, -ёце, -ётаў

тужліва прысл.
тужліваець [сьць] -цю
тужлівы
тужуўрка -рпы, -рак
-куся,
незак,
тужыцца
-ышся ]сься], -кыцца,

туалётны

туаль тэкст., -лю, -лі

туальдэнбр тэкст. -ру, -ры
туальдэнбравы
Туапсё г., м., нескл.

кацца
тужіць незак., туў, тўжыш, -кыць, -кым, -жыце, -каць

туарэгі этн., -гаў, адз. туарэг, -га, -гу
туарэгекі [хс]
туба муз., -бе, -б
тубафбп муз., -па, -не, -паў
(тутубдыспавсёр [ньсе]
беркулёзны- дыспансёр)
-ра, -ры, “раў
тубёркул мед., -ла, -ле, -лаў
туберкулёз -зу, -зе
туберкулёзнік [зьні] разм.,

тужэй прыса.
тужайшы
тужць незак., -5е, -Зюць
туз карт., мар., тўза, -зе;
мн. тузы, -зоў
тузапіна разм.. -не
тўзанпе [ньне] -нпі
тузапўцца зак., -иўся, -абшся [сься], -нёцца, “цёмеся,
“няцёся, -нўцца
тузапўць зак., -нў, -нбш,
-нб, -нём, -няцё, -нуць

“ка, -ку, -каў

туберкулёзніца [зьні] разм.,
-цы, “Д

туберкулёзны
туберкулін мед., -ну, -не
туберкулінавы
тубербза бат., -зе, -з

тузаны

тўзацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
тузаць пезак., -аю, -аеш, -ае,

тубербзавы
тубінстытўт [ын] (туберку-ўта,
лёзны інстытўт)

“ўце, -ўтаў

тудсанатбрый [пс]

-аюць
тузёль разм. выка.

тузбмец -мца, -мцу, -мцаў
і тубылец
тузёмка -мцы, -мак і тубыл-

(тубер-

кулёзны санатбрый) -ыя,

гыі [ыйі], -ыяў
тўбус спец., -са, -се, -саў
тубылец

-льца,

ка
тузбмны і тубыльны

-льцу,

тузін -па, -не, -наў

-льцаў, часцей тузёмец
тубылка -лцы, -лак, часцей
тузёмка
тўбыльны часцей тузёмны
тўбыльескі
Тува Тувё
тувіпец -пда, -нцду, -нцаў

тузаўк спец., -кў
тузлукавёпне [ньне] спец.,
-нні
тузаўчны

тук с.-г. разм., туку
тўкавы

тувінка -нцы, -вак
Тугіпская Аўтапдмпая Савёцкая

Сацыялістычная

Рэспўбліка Тувінскай Аў-

тапбмпай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспублі-

цы

тулаўны

тулій гім., “лію

лішся [сься], -ліцца, -лімліш,

.

тугадўм разм., -ма, -ме, -маў

,

,

туліцца незак., тулюся, тутуліць

тувінцы -цаў
туга прысл.
туга тузё

тугай -4ю, -4і [айі], -аяў
тугайпы
тугаплаўкасць [сьць] -цю

тулава -ве, -ваў

ся, -ліцеся, -ляцца

тувіпскі

тугавата прыса.
тугаваты
тугавухаець [сьць] -цю
тугавухі

тукён заал., -нё, -пё, -пёў
Тула г., Туле

пезак, тулю,

-ліць,

-лім,

ту-ліце,

,
-ляць
Тулби г., Тулбна, Тулдле
тулбпекі
Тулуза г., Тулузе
тулузскі [ск

тулумбас хуз. уст., -са, -се,

-саў

Тульская вббласць [сьць]
“Гульскай вобласці

Турсмепекая
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туляга агульн., м. ДМ -ягу,
“Т -йгам, ж. ДМ -язе, Т
-ягай і -йгаю, мл. Р -йго
туляшце [пьве] -ппі, -наяў

я
тулярэмійны
тулярэмія мед., -іі [ійі]
-ЯЮся,
незак.,
туляцца
[сься],

-Яешся
“яюцца

-яецца,

тумік (від зайца) -ка, -ку,

-кбў; (падфарбаванае фу-

тра зайца) -кў
туман (атмасферная з'ява)

-ну, -не, -цаў; (грашовая
адзінка) -на, -не, -наў
туманападббны
туманісты
туманіцца незак., -ніцца,

-няцца,
тумёніць незак., -пю, -ніш,
“ніць, “няць

туманна прысл.
тумаённаець [сьць] -цю
туманны

туманбграф спец., -фа, -фу,

“фаў

ца, “ўюцца

,

тупаморды

тупашша разх., -пе ў тупаятня

тўпанце [ньпе] -цні
тупанбсы
тупарылы

тупасць [сьць] -цю
тупат -ату, -аце

тупатлівы разм.

,

тупатия разм., -пі, часцей

тупаніна
тупацёнце і разм., тупаганне [ньне] для абодвух

тумбачка -чцы [цц], -чак
тумблер эл., -ра, -ры, -раў
тупг (дрэва) -та, -ту, -гаў;
(драўніна і 36.) -гу

тўпгавы бат., тэх.
тупгўе -са, -се, -саў
тунгуска тунгўсцы, -сак
тунгускі
тунгўсы-саў
тўпдра -ры, -раў
тўндравы
тупелебудаванне [нэ] [ньне] -ші
тупёль [нэ] -ля, -лі, -ляў
тунёльны [пэ]
тупёльшчык [па] -ка, -ку,
-каў
тунёц заал, тупцаА, -цы,

ў.
туніка -іцы, -ік

Туніе геагр., Тупіса, Тунітунісца, -цу, -цаў

туніска тунісцы, -сак
тупіскі

Туніскі

праліў

праліва.
тупісцы-цаў

"упіскага

тупаватаець [сьць] -цю
тупаваты

тупавугбльны
тупавяршынны

тупагалбваець
тупагалбвы

[сьць]

-цю

тупадзідбка [пк] заал., -бцы
[пц], -бак
тупадзідбы

тупакапцбвы
тупалісты

турбавентылятариы
турбавіптавыав.
турбавбз тэт., -за, -зе, -заў
турбагенератар (турбінны
генерётар) тэх., -ра, -ры,

4
граў
турбагенератарны
база)

турбаза (турысцкая

незак., адпаведна "тупачу, тупаціш, -ціць, -цім,

турбакампрэеар (турбінны
кампрЭсар) тэх., -ра, -ры,

тупацёць і разм. тупатаць
-ціцё, -цяць; тупачу, тупбчаш, -ча, -чуць
тупаць разл., -аю, -аеш, -ае,

-аюць
тупёй уст. (чуб) -пёя, -пёі
[ейі], -пёяў
тупёйны
-ёю, -веш,

-ёе, -ёюць
тупік -ка, -ку, -коў
тупікавы
тупікбвы
тупіца -цы, -ц
тупіцца
піш,

-піць,

-іяць
тулкі разм.
тупнуць -ну,

турбамашына

(турбінная

машына) тэх., -не, -и

турбай -па, -нё, -ноў
турбапаветрадўўка

тэх.,

“уўцы, -ўвак

турбапбмпа (турбінная пбмпа) тэх., -пе, -п і -паў
турбаракётны
турбарэактыўны ае.
турбахбд лар., -да, -дзе,

туплю, туў-пім,

турббта -бце, -бт

тупіцца,
-піце,

турббтліваець [сьць] разх.,
-цю

-пеш,

-не,

“пуць
туп-тўп разм., выкл.
тупчак с.-г., -ка, -кў, -коў
тупы

тур тура, -ры, раў

.

тура шагм. разм., -ры, мн.
туры, -р
туравёць муз., незак., турую, -уеш, -уе, -ўюць
турак турка, -ку, -каў
турёнга бат., м., нескл.
Туранская цізіпа "Туранскай пізіпе
туранй і туранё рознаска.,
для абодвух РДМ -пяці,
Т габм, жн. -няты, -нят,

турбаагрэгйт (турбійны агрэгёт) тах. -аёта, -ёце,

-йтаў

турбабудавашне [пьпе] (6удавённе турбін) -ті
турбабудаўнпік
(будаўнік
турбін) -ка, -ку, -коў
турбабудаўнпічы
турбабўр (турбінны бур)
горн., -ра, -ры, -раў
турбабурэние [пьнеў (турбіннае бурённе) -тші

турбавацца

ў
а
р
“
турбакампрэсарны

турбацыя разм., -ыі [ыйі]
турбіна -не, -н
турбінны
турбіншчык -ка, -ку, -каў

пезак.,

-пяцца
тупіць незак.,

-ве, -з

“даў

-нятам, -пятамі, -нятах
Тураў г. п., Турава, Тўраве
тураўскі
турач заал., -ча, -чу, -чоў

тунцбвыя заал., наз.
туп разм., выкл.
тўпа прысл.
тупавата прысл.

-ўеш, -ўе, -ўюць
турбавентылятар (турбілны,
вентылятар)
-ра,
-ры,

“нні

тупік заал., -ка, -ку, -каў

тумба -бе, -б і -баў

турбаваць незак., турбую,

“раў

разм.

тупёць незак.,

туманбвы

се
тунісец

юся, -ўсшся [сься], -ўец-

тупалббы разм.

незак.,

турбу-

турббтлівы і турббтны
турббтиаець [сьць] -цю
турбулёнтнасць
[сьць]
спец., -цю

турбулёнтны
турбулёнцыя -ыі [ыйі]
Тургайская вобласць [сьць]

Тургаёйскай вббласці [сь-

п.
тургайскі

тургёр -ру, -ры

турканне [ньне] -нні

туркатанне

[пьне]

-пці
туркатаць:

і

разм.,

незак.,

разм.,

туркацёць
для

абдо-

двуг туркачу, туркочаш,

-бча, -бчуць

туркаўка заал., -аўцы, -авак
туркаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
Турксстай гіст., Туркестапа, Туркестапе
турксстанекі
Туркестанекі хрыбёт "Тур-

ксстанскага хрыбта [пт]

туркі -каў
туркмёп -на, -пе, -наў

Туркмецпістанй "Туркменістапа, Туркменістане

Туркмёнпія Туркмёші [ій]
туркмёнка -нцы, -нак
Туркмёнекая Савёцкая Сапыялістычная Рэспўбліка
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Туркмёнскай

Савецкай

Сацыялістичнай Рэспубліцы
туркмёнскі

туркмены -наў

Туркеіб (Туркестёна-Сібірская чыгўнка) -ба, -бе

туфлі -фель і -фляў, адз.,
м. туфель, -фля, -флі
туфлік -ка, -ку, -гкаў
тухлаваты

турма -ме, мн. турмы, -маў
турмалін міз., -цу, -пе
турмалінавы

турман заал., -на, -не, -паў

турпік спарт., -ка, -кў, -коў

тухаасць [сьць] -цю

тухліца -пе

тухлы

турпікбвы спарт.

турнір -ру, -ры, -раў
нёш,

зак.,

-нё, -нём,

-нў,

-няцё,

-иўць

туринЭ н., нескя.
турибпе бат., -су, -се
туріпдр уст., -ра, -ры
турнай заал., -на, -не, -наў
па:
(турысцкі
турпахбд
260) -да, -дзе, -даў
турухтён заал, -на, -пе,
-паў
турухтанавы
Турцыя Турцыі [ыйі]
турчанка -пцы, -нак

турчёць разм., незак. -у,
чыш, -чыць, -чёць
турізм -му, -ме
Турйн г., Турына, Турыне
турынскі
турины
турыет -ста, -сце

туці муз., и., нескл.
туш муз., м., тўша, -шы,

-шаў; (у більярдзе) тушу, -шы
туш (фарба) ж., -шы, ашу
туша -шы, -ш
тушавальны

-ку,

-ка,

тушавальшчык
-каў

тушавальшчыца -ды, -ц
тушавённе [пьне] -ині
тушавёны і тушованы
тушавёцца незак, тушуюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўемся, -ўецеся, -ўюцца

тупую,

тушаваць .незак.,
уеш,

-ўюць

зуе,

-уем,

-уеце,

туўшавы
тушапы
тўшка -шцы, -шак

тушкёпчык заал., -ка, -ку,
-каў

[сьце],

-стаў
турыстка -тцы [цц], -так

турыстычны

турісцкі

турыха заал., -ысе, -ях

турыць разх., незак., тур,
тўрыш, -рыць, “рым, -ры-

це, -раць

турэль ваен., ж., -ллю [льлю], -лей
турэльны
турэмны
турэмшчык -ка, -ху, -каў
турэмшчыца -цы, -ц
турэцкі
тустэп -па, -пе

тут прыса., часц. і разм.
тутака
тут (дрэва) тўта, тўце, тутаў; (драўніна і аб.) тўту,
туце
тутавбд -да, -дзе, -даў
тутапбдства [цтв] -ве

тутавбдчы [чч]

тўтавы
тутавыя бат., 1газ.

тутака разм., прыса., часц»
часцей тут

тутаўцік (дрэва) -ка,, -ку,
-каў; (драўніна і 26.) ку
тутэйшы
туф геал., тўфу, -фе
туфабстби -пу, -пе
туфавы

-тцаў
тыбёцкі
Тыбр р., Тыбра, Тыбры
тибрскі
тыгель спец., -гля,-глі, -гляў
тінгельны спец.
тыгр -ра, -ры, -раў

тухаяціна разм., -пе
тухнуць пезак., -ну, -неш,
.-не, -нуць

турпікбт -ёта, -ёце, -ётаў

турнірины
туриўць разм.,

тыбётцы [цц] -цаў
тыбёцец тыбётца [цц], -тцу,

адз. туфелька, -льцы
туфельны і тўфлевы

туфелькі заал., -лек і -каў,

тушбваны часцей тушавапы
тушбика кул., -нцы
тушбўка -бўды, -бвак
тушылка -лцы, -лак
тушльнік -ка, -ку, -каў
туппяраваць спарт., зак. і
незак. туширую, -уеш,

зуе, -уюць
тушист спец.,

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
тушистка -стцы [с”д], -стак
тунияцца незак., тўшыцца,

-цацца
тушыць незак. тушу, тушыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць

тушб муз., спарт., н. неска.,
тушбнне [ньне] кул, -яні

туя бат., туі [туйі], туй
тхараваты разм.
тхараня і тхарапё рознаска.,
для абодвух РДМ-няці, Т
-пём, мн. -няты, -нЯт, -нятам, -пятамі, -нятах
тхарбвы
тхарыны
тхлаць разм., -ні

тхліпа -пе
тхло разм., -ла, -лё
тхпуць гак, -пб; -аўла
тхор тхара, -ры, -роў
ты Р цябё, ДМ табе, Т таббй і таббю
Тыбёт Тыбёту, Тыбёце
тыбётка -тцы [цц], -так

Тыгр р. ж. Тыгра, Тыгры
тыгравы
тыгралбў -бва, -бве, -дваў
і тыгранё розтыгранй

паскл., для абодвух РДМ
зійці, Т-пём, мн. -пяты,

-нят, -пятам, -нятамі, -иятах
тыгріяны

тыгрыца -цы, -ц
тыдзець -дпя, -дпі, -дняў
тыднёівік разм., -ка, -ку,

-каў
тыднёвы

тыёзлучэцне [ньце]
-нні
тыёкіелата гім., -ацё

гім.

тык разм., у зпач. вык.
тыканне [цьце] -шні

тыкацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
тыкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
тіикнуць разм., зак. -ну,
-неш, -не, -пуць
Тиксі (бухта) ж., неска.

тыл тылу, -ле, мн. тыли,
-лбў
тылавік разх., -ка, -ку, -коў
тылавы

тыданцін гім., -ну, -не
разх.,
[ньне]
тылікапне
гні
тылікаць і тылілікаць разх.,
незак., для абодвух -аю,

-аеш, -ае, -аюць
тыльбіюры уст., н., неска.
тільда спец., -дзе, -д і -даў
Тыльзіт уст.,

г, Тыльзіта,

Тыльзіце
тыльзіцкі уст.

тыльны
тымбл хім., -лу, -ле
тымблавы

Тымбр в., Тымора, Тымбры

м
і
к
с
р
б
м
ы
Т
а
р
б
м
е
а
к
с
р
б
м
Ты

мбры

тыморскі
тымпйн хуз., аргіт., -на, -не,
-паў

тымпанальны заал.
тымпанія мед. вет,
[ій1]
тымус анат., -са, -се

тый тыну, -пе, м.

тыпы,

-пбў

тынавы

-і

тыпк тыпку
тыпкавальцы
тыпкавіпне [пьпе] -шші
тыйкавацы і тыпкбвапы

тэарэма
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тыцкавацца инсзак.,, -кўсц,
ца, -кўюцца

тынкаваць незак., тынкую,
-ўсш, -ўс, “ўюць
тынкбвачны

тыпубўка -бўцы
тынкбўшчык -ка, -ку, -гаў

тыпкоўшчыца з-ды, “ц

тыцктура фарм., -ры

тынбк тыпка, -кў, -коў
тынбль тэх., “ЛЮ, “ЛІ

тынйнка разм., -пцы, -пак
тып

(ластацкі вобраз, ча-

лавек) тыпа; (у астатніх
значэннях) -пу, -пе, -паў
тыпавы
тыпагравюра, спец. -ры, -р
тыпаграфія -іі [ійі], часцей

друкарня
тыпёж -жу, -кы

тыпажнасць [сьць] -цю
тыпёжны

тыпалагічны
тыпалітаграфічны
тыпалітаграфія -іі [ійі]
тыпалогія -іі [ійі]
-ыі
тыпаметрыя
спец,
[ыйі]
тыпаразмёр спец., -ру, -ры,
“раў
тыпізаванне [ньне] -нні
тыпізаваны
тыпізавацца незак., -зўец-

ца, -зўюцца

тыпізаваць зак. і незак,
тыпізую, -ўеш, -ўе, -ўюць
тыпізацыя -ыі [ыйі]
тыпбва і тыпічна прысл.
тыпбваець: і
тыпічнасць
[сьць] для абодвух

-цю

тыпбвы і тыпічны
тыпбграф палігр., заал., -фа,

“фе, -фаў

тынбметр

граў

спец.,

-ра,

-ры,

,

тыпуе разм., -са, -се, “саў.

тыпчыкразл., -ка, -ку, -каў
тырада “дзе, -д
тыраж -кў, -кы, -коў
тыражавённе [ньне] -нні
тыражавёны
тыражавёцца незак., -куецца, -жўюцца
тыражавацьзак. і незак.,
“жую, зкўеш, -жўе, нў.
юць
тыражны

тыразін гім., -ну, -

тыракеін фізіял. у, -

тырйёнй -на, -не, “наў
Тырана г., Тыране
тырёніць незак, -ню, -ніш,
“піць, -няць
тырапічна прысл.
тыранічны:
тырапія -і [ійі]
тыраёнка

разм.,

тырапскі
тыраёпства -во

тыранстваваць

-НЦЫ, “нак

незак.,

ты-

рапствую, -уеш, “уе, “уюць

тырк разм., выкл.

тыркапўцца разм., зак., -пу-

ся, -пёшся [сься], “нёцца,

“нёмся, -пяцбся, -пўцца

тыркануць разм., зак., “-иў,

нёш, -цб, -цём, -няцё,
іўць
незак,
тыиркацца разм,
[сься],
-асшся
-гаюся,
-аецца, -аюцца
тиркаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зак,

-пуся,

[сься],

-пецца,

тыркнуцца
-нешся

-нудца

тыркнуць зак., -пу, -нош,
-пе, -нуць
тырла аба., н., -ла, -ле
тыре гіст., тирса, “се
тырса бат., тырсе
тыреа разм., тырсё
тырчаць разм., незак., -чу,
“ыш, -Чыць, -чым, -чы-

цё, -чаць, часцей тарчаць
тырчма і тырчкбм разм.,

прысл., часцей тарчма
тырыстар эл., -ра, -ры, -раў
тырыстарны
Тырэпскае мбра Тырэнскім
мбры
тісяцкігіст.
тысяча -чы, -ччу
тысячавярстбвы
тысячагадбвы і тысячагбдпі

тысячагалбсы
тысячагалбў бат., -бву, -бве
тысячагбддзе [дзьдзе] -ддзі,

“ддзяў,

,

тысячакілаграмбвы
тысячакіламетрбвы
тысячакратны
тысячаметрбўка разм., -бўцы, -бвак
тысячаразбвы
тысячатбнны

тытўнцік [пьці] -ку

тытўпніца -цы, -ц

тытўнь -шо, -пі; (гатункі)
-нбў і тытўи
тытунявбд -да, -дзе, -даў

тытунявбдетва [цтв] -ве
тытуцяводчы [чч]

Тытыкака воз., п., нескл,
тытыкакскі
тытстар
-

спец.,

-ра,

“ры,

ау

тыф мед., тыфу, -фе
тыфлапедагдг спец., -га,-ту,
-таў
тыфлапедагёгіка -іцы

Тыфліе

уст.,,

г., Тыфліса,

Тыфлісе
тыфліскі

тыфліт мед., -іту, -іцо
тыфбзны

тыфбід [ойі] мед., -ду, -дзе
тыфбідны [ойі]
зыфбн хміф., -па, -пе, -наў
тыфуе уст., -су, -

тыц разм., выкл.
тыцкание [ньне] разл, -нві
тыцкацца

разл.,

незак.,

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
тыцкаць раз.м., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
тыцнуты
тыцнуцца разм., зак., -ну-

ся, -нешся [сься], -нец-

ца, -пуцца

тыцнуць разм.,

зак., -ну,

гнеш, -не, -нуць
тычка -чцы [цц], -чак
тычкаванне [ньне] геад.
“нні
тычкавацца гегад., незак.,
тычкўецца, -куюцца
тычкаваць незак., тычкую,
“ўеш,

-ўюць

“ўем,

“ўе,

“уеце,

тыелчнік -ка, -ку, -каў
тыеячніца -ды, -д
тысячны
тытап міф., кіпяцільнік, -на:
гім. -ну, -не, -наў

тычынка бат., -пцы, -пак
тычыткавы
незак.,
разх.,
тычыцца

тытанавыгіх.

тышчыцца

тытанамагнетыт мін., -мту,
“яце

тытаністы гім.
тытаніт мін., -іту, -іцо
тытапічны
тытул -ла, -ле, -лаў
тытулаванне [пьпе] -нні
тытулаваны
тытулавацца незак., тытулуюся, Уется [сься], -ўец-

ца, “ўюцца
тытулаваць зак.

і

незак.,

тытулую, -ўеш, -ўе, -ўюць
тытульпы
тытулйрны уст. тытулярпы савётпік
тытўй -нў, -пё; (гатункі)
“поў, часцей тытўпь
тытупесушылка -лцы, -лак
тытунёц -пуў, -пцы
тытунёвы і табачны

тычына -не, -н

счыцца, -чацца

разлм.,

-чышся
чуся,
-“чыцца, -чацца

іезак.,

[сься],

тыя займ., РМ тых, Д тым,

Т тымі
тыякбл фарх., -лу, -

тыйра гіст., царк., -ры, -р
тыясбль хім., -лі
тыясульфаты-таў, адз. тыясульфат, -ату, -аце
тэабрамін фарм., -ну, -

тэагонія ліф., -ші й
тэадаліт “іта, “іце, -ітаў
тэадалітны

тэадалітчык

[чч] -ка, -ку,

-каў

тэадыцэя рэл., -зі [эйі]
тэакратычиы

тэакратыя -ыі [ыйі]
тэалагічны

тэалбгія рэл., -іі [ійі]
тэарэма мат., лог., -мо, -м
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а
а
а
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тэарэтызавённе [ньпе] -пиі,
ашяў
тэарэтызаваць незак., -эўю,
-зуеш, -зуе, -зўюць

тэарэтызёцыя -ыі [ыйі]

-стаў

тэарэтыка-пазнавальны
тэарэтычна прысл.

тэістка

так

тэарэтыичнаець [сьць] -цю

“і

[а]
тэасбфка разм., -фцы, -фак

тэасбфекі
тэётр -ра, -ры, -раў
тэатразнавец -аўца, -ёўцу,

-аўцаў

тэатразнаўства -ве
тэатразнаўчы

тэатрал -ла, -ле, -лаў
тэатралізаваны ёі тэатралізбваны
тэатралізавацца незак., -зу-

ецца, зўюцца

тэатралізаваць зак. і незак.,

-зую, -зўеш, -зўе, -зўюць
тэатралізацыя -ыі [ыйі]
тэатралка -лцы, -лак

тэатральна прысл.
тэатральна-дэкаратыўны
тэатральнасць [сьць] -цю
тэатральны
тэатральшчына разлм., -не
тэатрамён -на, -не, -наў

тэатраманія -іі [ійі]
тэатраманка -нцы, -нак
тэбаін [айі] гім., -ну, -не
тэбель тэбля, -лі, -ляў
тэбепеваць незак., тэбянюе,
-шоюць
тэбенёўка -ёўцы

Тэбрыз г., Тэбрыза, Тэбрызе

тэбрызскі [скі]
Тэгеран г., 'эгерана, Тэгеране
Тэгусігальпа г., Тэгусігёльпе
тэгусігальпінскі
Тэдаіи р.,
джэпе

Тэджэца,

-сце

[эйі]

[сьце],

тэлевышка -шцы, -шак

тэдевяшчацне [ньпе] -ипі,
-нняў
тэлегамаапарёт -та, -рёце,
-таў

[цц],

-тцы

тэістычны [эйі]
тэйларызм эк., -му, -ме
тэйлерыёз вет., -зу, -зе

тэарэтычны

тэасафічны
тэасбф -фа, -фе, -фаў
тэасбфія рэл., філас,

тэзісны
тэізм (эйі] філас., -му, -ме
тэіп 2ім., -пу, -не

тэіет [эйі]

тэарэтык -ка, -ку, -каў

тэлевізарны
тэлсвізііны
тэлсвымяральны
тэлевымярэнне [пьпо] -ипі,
няў

тэзіс са, -се, -саў
тэзіснаець [сьць] -цю

Тэ-

тэджэнскі

тэза лог., -зе, -з і -заў
тэзавённе [пьне] -ші
тэзавёны
тэзавацца незак., тэзўецца,

“ўюцца

тэзаваць зак. і незван., ТЭзўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
тэзаімяпіцы уст., -наў
тэзаўраванне [ньпе] спеў,
“ні

тэзаўравацца слец., незак,

тэлсгаматэрапія -і [1041]

тэлегенічнасць [сьць] -цю
тэлегенічны
тэлегербй -бя, -бю, -бяў
тэлеглядач тэлегледача, -чу,
-чбў

тэкішец -гпца, -пцу, -пцаў

тэкіцка -пцы, -пак
тэкіцскі

тэкінцы-цаў
тэке тэкса, -се, -саў
тэкст тэксту, -сце
-стаў

[сьце],

тэкставініт (штучная скура) -іту, -іце
тэкставінітавы
тэкставы
тэксталагічны

тэлеграфаванне [ньце] -нні

тэлеграфаваны
асаб ацца незак., -фў-

тэксталітавы
тэксталбгія -іі [ійі]
тэкстблаг -та, -гу, -гаў
тэкстбўка -бўцы, -бвак
тэкстуёльна прысл.
тэкстуёльнаець [сьць] -цю
тэкстуёльны
тэкстура спец., -ры
тэкстураваны
тэкстыль -лю, -лі
тэкстыльны
тэкстінльшчык -ка, -ку, -каў

тэлеграфавёць

ецца, -фуюцца

тэксталіт спец., -іту, -іце

тэкетыльшчыца -ды, -ц

-фуеш,

-фуе,

-фуюць
-сце
-ста,
тэлеграфіст
[сьце], -стаў
тэлеграфістка -тцы (с'д],
-так
тэлеграфічны
тэлеграфія -іі [ійі]
тэлеграфна прысл.
тэлеграфца-кабельны
тэлеграфпа-тэлефбнны
тэлеграфны

тэктанічнасць [сьць] геал.

тэледакументальны
тэлежурпаліст -ста,

тэктаціт -іту, -іце
архіт., -Цю

тэлсабанбит -бнта, -ёнце
[гпьце], -ёнтаў
-ыива, -ыве,
тэлеаб'ектыў
глваў

тэлеазаўр палеант., -ра, -ры,

.

-іі

тэлсантэна -пе, -п

тэлсаперётар -ра, -ру, -раў
тэлсатэльё п., нескй.

тэлсаўтаматычны

тэлебачайлне [пьице] -нпі
тэлсбінбкль -ля, -лі, -ляў
тэлсвбжа -кы, зк і -жаў

тэлевізар -ра, -ры, -раў

[стц], “так

-сце

тэлеінтэрв'ю [ын] н., нескч.
тэлеінфармацыя

[ын]

Гыйі]

тэлекамёндаванне

-ыі

[ньпе]

“нні

-ра, -РУ,
тэлекамецтатар
граў
тэлекёмера -ры, -р
тэлекампйнія -і [ійі], -ій

тэлекантрбль -лю, -лі
тэлекарпарацыя -ыі [ыйі],
з-ый

тэлекіназдымка -мцы, -мак

тэлеалагічны філас.

тэлсалбгія -іі [ійі]
мед.
тэдсапгізктазія
[шш]

-тцы

тэлездымка -мцы, -мак

тэктбнік -ка, -ку, -каў
тэктбніка геал., артіт., іцы
тэктыты геал., -ытаў, адз.
іт, -мце
тэлеабанемёнт -ита, -аце
["ьце], -нтаў

раў

[сьце], -стаў
тэледакумепталістка

[сьце], -стаў

тэктанічцы геал.
тэктопаефёра -ры

зак. -рўю, -руеш, -руе,
“саў

-фую,

і не-

тэледакументаліст -ста, -сце

тэлеаўтбграф -фа, -фе, -фаў

тэзаўрацыя спец, -ыі [ыйі]
тэзйўруе філал., -са, -се,

зак.,

зак.

тэктанафізіка -іцы
тэктаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

“рўецца, рўюцца.
-рўюць

[цц],

-чак
тэлеграма -ме, -м
тэлеграмны
тэлеграф -фа, -фе, -фаў

тэлеаўтаматыка -ыцы

тэзаўраваць спец., зак, і не-

-чцы

тэлеглядачка

тэлекіцапраёкцыя
[ыйі]

-ыі

тэлекіянб н., нескл.

тэлекіравальны
тэлскіравапне [ньне] -нпі
тЭлеке -са, -се
тэлексны
тэлемастацтва -ве

тэлсмёчта -чцо, -чт і -чтаў

тэлемётр геад., -ра,
раў.
“ста,
тэлемстрист
[сьце], -стаў

-рРы,

-сце

тэраік
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[стц],

тэлеметристка -тцы

-так
тэлеметрічны
тэлемстрия -ыі [ыйі]
тэлемеханізавацца тэз., зак.

і незак., “зуецца, -зўюцца

тэлемсханпізаваць зак. і незак., -зую, -зуеш, -зуе,
..
.
-зўюць
тэлемехапізацыя -ыі [ыйі]
тэлсмеханіка -іцы
тэлемеханічны
тэлембет -моста, -сце, [сьце],
мн. -масты, -мастоў
,
тэлецавіны-н
тэленаглядённе [пьпе] -нні
тэленарые -са, -се, -саў
тэленбмус заал., -са, -се
,
тэлебптыка -ыды
тэлепастапбўка -бўцы, -бвак
тэлепат -ата, -ёце, -атаў
,
тэлепатычны

тэлепатыя -ыі [ыйі]
тэлеперадётчык

[чч] -ка,

-ку, -каў
тэлеперадача -чы, -ч
тэлепраграма -ме, -м
тэлепрыёмнік -ка, -ку, -каў
тэлерадыёла -ле, -л
тэлеразвёдка [зьветка] -дцы

[цц], -дак

.

тэлерэпартая: -жу, -жаў
тэлерэпарцёр -ра, -ру, -раў
тэлесігналізацыя -ыі [ыйі]
тэлескапічны
тэлеекапія астр., -іі [ійі]

тэлескбп астр., заал., -па,
-пе, -паў
тэлеекбпныастр.
тэлеспектакль -ля, -лі, -ляў
тэлеспектраскбп астр., -ца,
-пе, -паў
тэдеетанцыя -ыі [ыйі], -ый
тэлестўдыя -ыі [ыйі], -ый
тэлестэрэаскбп астр.,
-па,
. “пе, “паў

тэлесўвязь -зі
тэлесцэнарый
[ыйі], -ыяў

-ыя,

-ыў

тэлесцэнарыст
-ста, -сце
[сьце], -стаў
тэлетайя -па, -пе, -паў

тэлетайпаграма -ме, -м

тэлетайпіст
“ста,
[сьце], -стаў
тэлетайпіетка -тцы

“так

тэлетайпны
тэлетэётр лра,
тэлеўстанбўка
тэлефанаграма

-сце
[с7ц],

-ры, -раў
-бўцы, -бвак
-ме, -м

тэлефапізавёпце [пьпе] -пні
тэлефапізавацы і тэлефанізбвапы
тэлефанізавацца незак., -зу-

ецца, -зўюцца

тэзефацізаваць зак. і
незак, -зўю, -зўеш, -зўе,
-аўюць
тэлефанізацыя -ыі
[141]

тэлефаніраванне
-цні

[ньне]

тэлефаціраваць зак. ў незак., рую, -руеш, -руе,
груюць
тэлефаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

тэлефапістка -тцы
-так
тэлефапія -і [ійі]

[стц],

-іі

[ійі],

тэлефатаграфія

“й
тэлефікацыя -ыі [ыйі]
тэлефільм -ма, -ме, -маў
тэлефобнц -на, -не, -паў
тэлефбнна-тэлеграфиы
тэлефонны
тэлефбта н., нескл.
тэлецэнтр -ра, -ры, -раў
тэлечасбпіс -са, -се, -саў

тэлеэкран-на, -не, -паў
тэлўр гім., -ру, -ры
тэлўравы
тэлурый астр., -ыя,
-ыі
[ыйі]
тэлурычны астр.
тэльфер тэгх., -ра, -ры, -раў
тэма -ме, -м
тэматызм спец., -му, -ме
тэматыка -ыцы
тэматычны

тэмбр тэмбру, -ры, -раў
тэмбравы

Тэмза р., Тэмзе
тэмнік разм., -ка, -ку, -каў
тэмп -лду, -пе, -паў
тэмпавы муз., спарт.
тэмпарытм муз., -му, -ме

тэмпера жыв., -ры
тэмнеравёны хуз.
тэмперавацца незак., -руец-

ца, -рўюцца

.

тэмпераваць зак. ў

незак.,

“рўю, “руеш, “руе, “руюць

тэмперамент

[ньце], -нтаў

-нту,

-нце

тэмпераментна прысл.
тэмперйментнаець
[сьць]
-цію
тэмпераментны
тэмпература -ры, -р
тэмпературпы
тэмпературыць разм., неЗак., -ру, -рыш, -рыць,
“рым, -рыце, -раць

тэмперацыя муз., -ыі [ыйі]

тэндэры
Тэперыфе в., м., нескл.
тэнерыфекі
тэпзіёметр спец., -ра, -ры,

“раў

тэпзбметр

слец., -ра, -ры,

граў
тэнісе -са, -се

тэпісіст -ста,
“стаў

-сце

[сьце],

тэнісістка -тцы [стц], -так
тэпіека тэнісцы, -сак

тэнісны
тэнт -пта, -нце [пьце], -нтаў
тэнтавы
тэблаг -га, -ту, -гаў

тэбрба муз., -бе, -баў
тэбрыя -ыі [ыйі], -ый
тэпанне [ньне] разх., -нні
тэпаць разл., тэпця, -ці,і

сцяў

тэпаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аем, -аеце,
гаюць
тэпці разм., -цяў, адз. тэ5паць, тэцця, -ці
тэракбта -бце
тэракбтавы
тэракбтчык [чч] -ка, -ку,
-каў
тэраміцын фархн., -ну, -не
тэрапёўт -ўта, -ўце, -ўтаў
тэрапёўтыка -ыцы
тэрапеўтычны

тэрапія -іі [ійі]
тэрарызавённе [ньне] -нні
тэрарызавёны
тэрарызавацца незак., -зў-

ецца, -зўюцца

тэрарызаваць зак. і незак.,
-зую, -зуеп, -зуе, -зўюць

тэрарызм-му, -ме

тэрарый

-ыя,

-ыі

[ыйі],

-ыяў і тэрарыум
тэрарыст -ста, -сце [сьце],
“стаў
тэрарыстка -тцы [с'ц], -так
тэрарыстычны
тэрарысцкі

тэрарыум -ма, -ме, -маў,
часцей тэрарый
тэраса -се, -с
тэрасаванне [пьпе]
спеў,
-нпі

тэмперны жыв.
тэмпбграф спец., -фа, -фе,
-фаў

тэрасаваны
тэраеавацца кезак., тэрасу-

тэпёкль палігр., -ля, -лі
тэпар (голас) -ру, -ры; (спя-

тэрасаваць зак. і незак., тэ-

вак) -ра, -ру, -раў

ц.

тэпардыт мін., -ыту, -ыце

тэпарбвы
тэпарбк разм., -ркй, -ркў,
“ркоў

тэнаристыраз.
тэпдэм спец., -ма, -ме, -маў
тэндэнцыіна

прысл.

тэндэнцыйнасць (сьць] -цю
тэндэнцыйны
тэндэнцыя “ыі [ыйі], -ый
тэндэр

“раў

чысе.,

мар.,

-ра,

“ры,

ецца, -уюцца

расўю, -ўеш, -ўс, -ўюць
тэраска тэрасцы, -сак

тэраекён бат., -пу, -не
тэраталагічны
тэраталёгія біял., маст, -іі

[йі]
тэратдлаг
“гаў

біял,

“та,

-ту,

тэратбма хед., -ме

тэрбі хім., -ію, -іі [ійі]
тэр'ёр (парода сабак) -ра,

“ры, -раў

тэрлік (род адзення) гіст.,

-ка, -ку, -кбў

тэхвучоба
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тэрмаадчувальны

тэрмаадчувальны[чч] спец.

тэрматэрапія мед., -і [ійі]

-ра,

тэрмаанембмстр тэх,

-ры, “раў
тэрмаантрацыт -йту, -ыице
тэрмаапрацоўка спеу., -бўцы, -двак
тэрмабаракамера тэх., -ры,
тэрмабарбметр

-ры,

-ра,

тэрмабатарбя эл., -Зі [эйі],

й
тэрмагенератар

-ра,

эй,

-ры, -раў

тэрмагенератарины
тэрмаграма метэар., -ме, -м
тэрмаграфія

[101]

фіз., -і

тэрмадынаміка фіз., -іцы

тэрмадынамічны
тэрмазіт буд., -іту, -іце
тэрмаізаляваны [айі]
тэрмаізаляцийны [айі]

тэрмаізаляцыя

[айі]

-ыі

[ьші]

тэрмаімпульены фіз.
тэрмаібнны [айі]
тэрмакамера тэх., -ры, -р
тэрмакампрэсія -і [ійі]
тэрмакапір тэх, -ра, -ры,

.
.
.
ў
а
т
тэрмакапіраванне

тэрмафаефат 2ін., -ату, -аце
тэрмафілбіяа., -ла, -ле, -лаў
тэрмафільны
тэрмафбб спец., -ба, -бе
тэрмафёбны

тэрмафбр мед.,

граў

[пьне]

спец., -нні
тэрмакінётыка фіз., ыцы

тэрмакінетычны
тэрмёльныгеал.

тэрмаліюмінеецэнцыя спеў.,
зыі [ыйі]

тэрмамагнітны фіз.
тэрмаметрычны фіз.
тэрмамётрыя фіз., -ыі [ыйі]
тэрмапара фіз., -ры
тэрмапластыі тэрмапластыкі хім., адпаведна -стаў,
адз. тэрмапласт, -сту, -сце

[сьце]; -каў, адз. тэрма-

пластык, -ку
[пьне]
тэрмарэгуляванне
-нні
тэрмарэгулятар тэх. -ра,
,
“ры, -раў

тэрмарэгуляцыя фізіял., -ыі

[ыйі]

тэрмарэзістар 24., -ра, -ры,

граў

тэрмарэцэптар біяй.,
.
гры, “раў
тэрмае -са, -се, -саў
тэрмасіфби тэх., -пна,

-ра,
-не,

-наў

тэрмасіфбнны
тэрмаекби спеўу., -па, -пе,
-паў
тэрмасны

тэрмастабільны фіз.

[сьць]

тэрмаўстойлівасць
-цю
тэрмаўстбйлівы

граў

гра,

“ры,

тэрмахімічны
тэрмахімія -і [ій1]
тэрмаэлектрарухальны
тэрмаэлектрби фіз., -па, -це,
-паў
тэрмаэасктрбнны

тэрмаэлектрыічнасць [сьць]
-цю
тэрмаэлектрычны
-пце
-пта,
тэрмаэлемёнт
[цьце], -итаў

тэрмаядзернік фіз., -ка, -ку,

-каў
тэрмаядзерны
тэрмайядзершчык слец., -ка,

-ку, -каў

Тэрмёз г., Тэрмёза, Тэрмёзе
тэрмёзскі. [ск]

тэрмідарыянец гіст., паліт,
-нда, -ицу, -пцаў

тэрмідарыяцскі
тэрмідарыянства -ве
тэрмідбр гіст., паліт., -ра,
-ры
тэрміка -іцы
тэрмін (прамежак, час) -ну;
(слова) -на, -не, -наў

тэрмінаванне (цьпе] -нні
тэрмінавёны
тэрмінавацца незак., -аўецца, шўюцца

тэрмінаваць зак. і незак,
-ліўю, -нўеш, -нўе, -яўюць
тэрмінал тэг., -ла, -ле, -лаў
тэрміналагізацыя -ыі [ыйі]
тэрміналагічны
тэрміналёгія -іі [1841], зё
тэрміпётар астр., -ра, -ры
[ньпе]
тэрмінаўтварэнне
-нпі

тэрмінізм філас, -му, -ме
тэрмінбва прысл.
тэрмінбвасць [сьць] -дю
тэрмінбвы
тэрміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
тэрмістар спец., -ра, -ры

це;
,
-іту
гім.,
тэг.
т
тэрмі
заал., -іта, -іце, -ітаў
тэрмітпік -ка, -ку, -каў
тэрмітны72.

тэрмастат -йта, -Аде, -атаў

тэрмічния фіз. тэт.

тэрмастатычцы
тэрмасфёра -ры
тэрматанк мар., -ка, -ку,
“каў
тэрматрапізм спец., -му, -ме

.
“фаў
тэрмбметр -ра, -ры, -раў

тэрмастатны

тэрматрывалы

тэриёнавы
тэриёншиты
тэрпенцін -пу, де і разм.
тарцатіша
тэрненцінавыі разм. тарпатыпавы
тэриёны -паў, адз. тэрпёш,
-пу
тэрпінгідрат гім, фарм.,

тэрмія фіз., зі Ва,
тэрмбграф метэар., -фа, -фе,
тбрмыгіст, маў

-раў
тэрбр -ру, -ры,
-пу, -пе
тэрпёп хім.,

-ату, -аце

тэрцквартакбрд муз.,

“да,

-дзе, -даў
тэрціша літ., -не, -н

тэрцыя -мі [ыйі], -ый

тэрцбт муз., літ., -Эта, -це,
-бтаў
тэрыкбн горн., -на, -не, -паў
тэрытарыяльна прысл.

тэрытарыйльцы
тэрытбрыя -ыі [ыйі], -ый
тэрэнкўр (лячэбная зтадзьба) мед., -ру; (дарожка
хадзьбы)
для лячэбнай

“ра, -ры, -раў

тэсітура муз., -ры:

тэст -ста, -сце [сьце], -стаў

тэетавы
тэстыкулйрны апат.
тэстыраванпе [ньне] -пні
тэстыт мед., -ыту, -ыце
тэтацічны
тэтануе мед., -су, -се
тэтанія мед., -іі [ійі]
тэт-а-тэт прыс.
тэтрагапёльны хат.
тэтрагби мат., -на, -не, -наў
тэтралагічны літ., муз.
тэтралогія -іі [141]
тэтрёметр літ., -ра, -ры,

граў

тэтраметрычны
тэтрёрх гіст., -ха, -ху, -хаў
тэтрархія гіст., -іі [111], -ій
тэтрахлорэтён -пу, -пе
тэтрахбрд муз. -да, -дзе,

даў

тэтрацыклін

фарм,

-ну,

-це
тэтрацыклінавы

тэтраэдр мат., -ра, -ры, -раў
тэтраэдрыт мін., -ыту, -ыце
тэтрыл гіж., -лу, -ле
тэтрыилавы
тэўтби гіст., -на, -пе, -паў

тэўтбпец -ица, -пцу, -пцаў
тэўтбика -нцы, -нак
тэўтбиекі
ц,
тэўтбны гіст. -наў
тэфрыт геал., -иту, -ыце

тэфсір -ра, -ры, -раў

тэфтэлі і зэфтёлі кул., для
абодвух -ляў
тэхабелугбўвание [пс] [цьпе] (тэхнічнае абслугбўванне) -нпі
тэхаглйд (тэгнічны агляд)

-ду, -дзе, -даў

.

тэхаддзёл [дзьдзе] (тэгнічны аддзёл) -ла, -ле, -лаў
чб
ву
ая
чн
ні
эх
(т
а
бб
уч
тэхв
ба) -бе
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хгурток
тэ
А

АА

(тэхнічны гуртэхгуртбы,
тбк) -тка, -ткў, -ткоў
тэхдапамбга (тэгнічная да.
памбга) -бзе
тэхдбгляд (тэхнічны дбг-

ляд) -ду, -дзе

тэхкацтроль (тэгнічны кан,

трбль) -лю, -лі

тэхкіраўпік (тэхнічны кіраўнік) -ка, -ку, -коў
тэхмінімум (тэгнічны мінімуж) -уму, -уме
тэхнагённы спец.
на
тэхпаглйд (тэхнічны

гляд) -ду, -дзе

тэхперсапал (тэхнічны пер-

тэхцізацыя -ыі [ыйі]

тэхнік -ка, -ку, -каў
тэхпіка -іцы

тэхніка-эканамічны
тэхцікатэхцік-лейтэнант
лейтэнёнта, тэхпіку-лейтэнёнце [цьце], тэхпікаўлейтэнантаў

лЗхнікум -ма, -ме, -маў
тэхпікумаўскі разм.

тэхпіцызм -му, -ме
тэхнічка разм., -зцы [цц],

-чак
тэхнічна прысл.

тэхнічцасць [сьць] -цю

тэхналагічны

тэхналбгія -іі [ійі]

тэхнічны
тэхнблаг -га, -гу, -гаў

тэхнёдцый гім., -ыю, -ыі

санёл) -лу, -ле
тэхпрапаганда
(тэхнічная

прапаганда) -дзе [ньдзе]

тэхраббтиіх: (тэхнічны раббтнік) -ка, -ку, -каў

тэхрёд (тэхнічны рэдёктар)

-да, -дзе, -даў

тэхсавёт (тэтнічны савёт)
-ёта, -ёце, -ётаў
тэхсакратёр (тэгнічны

са-

кратар) “ра, “ру, “рбў

тэхумбвы (тэхнічныя ўмбвы) -бў

ТЮГ [цюг] (7эётр
гледача) "ТЮГа,
ТЮГаў

Юнага

ТОГу,

У
У (назва літары, якая абазначае гук [у]) н., неска.

у прыназ,

-аюцца.

уй выкл.

уагадўгскі [хск]

убёльваць кезак., -аю, -аеш,

Уагадўгу г., м., нескл.

уараць разм., зак. уару,
“рэш, -рэ, -рбм, -рацё,
грўць

убавіцца зак., (у колькасці)
-ёвіцца, -ёвяцца; (у вазе)

убаўлюся,

удавішся

[сься], -віцца, -вяцца

убавіць зак., убаўлю, убавіш, -віць, -вяць

убаёдаць разм., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

Убайдбсіць разя., зак., -бшу,

-бсіш, -бсіць, -бсяць
убакў прысл,

ранюся,
убарбнішея
[сься], -ніцца, -пімся, -ніцеся, -няцца
убарапіць разм., вак., убараню, убарбпіш, -піць,
-нім, -ніце, -няць
убарбпены
убарбць абл., зак., уббра,
убаўка

[ньпе]

і разм.

адпаведна

-нні;

“УДЫ

убаўлепы
Убаўлйцца незак., (у колькасці) -яЯецца, -яюцца;
(и вазе) -Яюся, -яешся
[сься], “яецца, -яюцца ,

Удаўляць незак., -яю, -Яеш,
-ле, -Яюць
убачанае наз.

убачаны
убачыцца зак., -чуся, -ч
ышся [сься], “чыцца, -чац
ц
а
убачыць зак., -чу,
-чыш

сёзць, “чаць
'
УбУ
ёгб
чыа [[ххч] зак. убя '
гуў,
ыш, -яаць, “жым,
Убежыцё, Убяг
уць:

-ае, -аюць
уберагацца незак., -бюся,
-ёешся [сься], -ёецца,

-бюцца

уберагаць незак., -аю, -аеш,
-ае, “ёюць
уберагчы [хч] зак., уберату,
уберажэш,
-ажэ,
-ажбм,

-ажацё,

-агуць;

убярбг, уберагла, -лё, -лі;
уберажы
уберагчыея [хч] зак., уберагўся,
уУберажэшся
[сься], -ажэцца, -ажбмся,

убарапіцца разлм., зак., уба-

с3уць
удаўлёпнне

убёлены
Убёльвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься],
-аецца,

:

убёгла, -лі; уба? У“?

-ажацёся,

-агўцца;

убя-

рбтея [хе], убераглася,
-лбся, -ліся; уберажыся
уберажбиы
убівёнце [ньпе] -нпі
убівацца
незак.,
-бюся,
“аешся
[сься], -аецца,
-бюцца
убіваць незак., -4ю, -деш,
-ёе, -4юць

убіцтаваны і убінтбваны
убінтаваць зак, -тўю, -1ўеш, -туе, -тўюць
убінтбўваць
незак, -аю,
-асш, -ае, -аюць
убіраппе [пьне] -нпі
убірацца
незак,
-йюся,
“аешся [сься],
-аецца,
-бюцца
убіраць незак., -аю, -асш,
-ае, -бюць
убіты

убіцца зак,, уб'Юся, уб'ёшся
[сься], уб'ёцца, уб'ёмся,
Уб'яцёся, уб'Юцца; убіўся,
уУбілася, -ліся; убіся
убіць зак, уб'ію
уб'ёш,
уб'ё,
уб'ём, ' уб'яцё,
Уб'Юць; убіў, убіла, -лі;
убі
Ублытапы

ублытацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
ублітаць зак., -аю, -аеш 7
-ае, -аюць
ублытванне [ньне] -пні
ублытвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
убльытваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
Уббга прысл.
уббгасць [сьць] -цю
уббгая наз.
уббгі прым., наз.

уббіна [ойі] разл., зневаж.,

агульн., м. і ж. ДМ -не,
7 -най і -наю, мн. Р -н
уббк прысл.

убёр -ру, -ры, -раў

уббрачна-транепартны
уббрачная наз.
уббрачпы

уббрка -рцы
Уббства -ве
убранасць [сьць] -цю

убранне [пьне] -нні

убранства -ве
убраны
убрацца зак., убяруся, -рэшся [сься], -рэцца, -рдмся,

уберацёся,

убярўцца;

убраўся, убралася, -ліся;
убярыся
убраць зак., убярў, -рэш,
зрэ, -рбом, уберацё, убя-

руць; убраў, убрала, -лі;
убяры

убрбд прысл.
убрукавёны і убрукбваны

разм,
А
Я

У ерукаваць

удрукўю,

-уюць

разм.,

-ўсш,

зак.,

-ўе,

убрукоўваць разхл., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
убрыкаўць зак., -аў, -пёш,
гне, -пём, -пяцё, -нўць

убудавашне [пьпе] -ппі

убудаваны ў убуддваны
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А

убудавёць зак, -дўю, -дўеш, саўе, -дўюць

убудоўвапне [ньпе] -нні

убудбўвацца незак., “аецца,

-аюцца
-аю,
незак,
убудбўваць
-аеш, -ае, -аюць
убўханы разм.
убўхацца разм., зак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
убўхаць разх., зак. -аю,
-асш, -ае, аюць
убывацне [пьпе] ші
убываць незак., -де, -йюць

убиць зак., убўду, -дзешш,

-дзе, -дуць; убыў, убыла,
-лб, -лі

убягаць незак., -4ю, -аеш,

-4е, -йюць
убяліцца зак.,

убялібся,
убёлішся. [сься], -ліцца,
“лімся, -ліцеся, -ляцца
убяліць зак., убялю, убёліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
ува прыназ. (ужываецца
перад словамі мне, усіх,
усім замест прыназ. У:
ува мне,
ўсім)

ува

ўсіх,

Ува

увабраны

увазны

увайсці [сьці] зак., увайдў,
-дзе, -дзем,
увойдзеш,

-дзеце, -дуць; увайшоў,
“шла, -лб, -лі; увайдзі

увал спец., -лу, -ло
увалакёцца разм, незак.,
-аецца, -дюцца

увалагаць разм. незак,
-4ю, -4сш, -4е, -йюць
увалачі разм., зак., увалакў, увалачош, -ч5, -чбм,
-чацё, увалакуць; увалбк,
увалакла, -лб, -лі; увалачы

увагиўтасць [сьць]

“цю,

-цейі угаўтаець
увагнўтыі угиўты
увагнўцца зак.,-аўся, -нёшся [сься], “нёцца, “нёмся,
-пяцбся, -нўцца і угаўцца
увагпўць зак. “нў, -пбш,

-нб, -пём, -пяцё, -нўць і

угиўць
увагрэты рази., часцей Уугрэты
увагрбцца рагм., зак., -бюся, -зешся [сься], -бецца,
-бюцца, часцей угрэцца
увагрэць разм,
-беш,

зак,

-50, -5юць,

-5ю,

часцей

угрэць
уважаны
уважаць разм., пезак., -бю,
-деш, -ас, -бюць

уважліва і уважна прысл.
увал:лівасць [сьць] -цю

уважлівы і уважны
уважыць зак., -жу, ЫШ,
-кыць, зкаць

-вём-

[сься], -вёцца,

ся, -вяцёся, -вуцца

уварваць незак., -аю, -аеш,

-ліцца,

-лімся,

-ліцеся,

-ляцца;

уваліцца,

увасабляцца незак., -Яецца,

-цю
увалісты

уваліцца зак., (праваліцца
куды-н.) увалюся, увё-

(стаць цвёрдым у працэсе

валення)

“ляцца
уваліць зак., увалю, увёліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
увалбчаны разм.
увальванне [ньне] -нні

руцца; ўм раўся, увабралася, -ліся; убярыся
увабраць зак., убярў, -рЭш,
“рэ, гром, уберацё, убя-

-лі; убяры.
увага -азе
увагнёны
увагнаць зак., угапіб, угбніш, -піць, -нім, -ніца,
-няць; увагнаў, увагнёла,
глі; угані

ся

[сься],

мар.,

[сьць]

гаюцца; (станавіцца цвёр-

руць; увабраў, увабрала,

-аюцца
уварвацца зак., -вуся, -вёш-

лішся

увалены
увалістасць

увальвацца незак., (правальвацца куды-н.) -аюся,

ерацёся, убя-

-асцца,

уварвацца кезак.,

-ае, -аюць
уварвёць зак., -ву, -вёш,
-вб, -вём, -вяцё, -вуць ёі
урваць
уварка -рцы
увартаваны
увартаваць зак., -тую, ўеш, -тўе, -ту.юць
уварацца зак., увёрыцца,
“рацца
уварыць захк., уварў, уварыш, -рыць, -рым, -рыце,
граць
увасаблёцне [ньце] -нпі

увабрёцца зак., убяруся,
-рэшся а “рацца,
-рбмся,

уварванне [пьпе] -ппі
уварванне [пьпе] -нні
уварвёацы і урвёны

[сься],

“аешся

-аецца,

дым у працэсе валення)
-аецца, -аюцца

увальваць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць
увёльнасць

[сьць]

спец,

“цю

увамлёць зак.,

-ёю, -беш,

-ёе, -бюць, часцей умлёць

увамчёацца
“чышся

гак,

“чуся,

[сься], “чицца,

-чымся, -чыцёся, -чацца
увамчёць зак., яў, -чыш,

“чыць, -чЫМ, -чыцё, -чаць
увапрлы часцей упрэлы
увапрбць зак., -бю, -беш, -бе,
-бюць, часцей упрэць
часцей
рагм.,
увапхацы
упхапы
увапхаць разм. зак., -ёю,
-беш,

-8е, гаюць,

часцей

упхёць

увапхаўты разм. часцей
упхиўты
увапхиўцца разх., зак-), -аўся, -пёшся [сься], -нёцца,
-нёмея, -пяцёся, -иўцца,
часцей упхаўцца

увапхиўць разгм., зак., -аў,

-пбш, -нё, -пём, -пяце,
-нўць, часцей упхиўць
увар -ру, -ры
уваравіт Міне, “ту, -іцо
уваравіцкі
Уваравічы г. г., Уваравіч
і Уваравічаў
увараны

уварачны

“яюцца

незак.,

-яю,

зяеш, -яе, -яюць
уваскрасаць незак.,
-беш, -ёе, -ёюць

-4Ю,

увасабляць

уваскрашаёцца незак., -бецца, -бюцца
уваскрашаць . незак., -ёю,

-беш, -ае, -ёюць
уваскрашённе [ньне] -нні
уваскрэсенне [цьне] -нні
уваскрэсіць,

-Зшу,

зак,

-бсіш, -бсіць, -Зсяць; уваскрэсь

уваскрэслы
уваскрэснуць

зак.,

-ну,

-веш [сьпе], -не, -нуць;
уваскрэс, -сла, -слі [сьлі];
уваскрэсні [сьці]

уваекрэшапы
уваслёпы рагл., часцей услёны

уваслёць разм., зак., усцялю [сьця], Ўсдёлёші, -ле,
-лем, -леце, -люць; ува-

слаў, узаслёла, глі; усцялі, часцей услёць

увасобіцца

зак.,

“біцца,

“бяцца

увасббіць зак. -блю, -біш,
-біць, -бяць
уваебблепы
увассёпы

-ссёцца
зак.,
увасе4цца
[сьсе], -сеўцца
увасеаць зак., -сеў, -ссёш
[сьсе], -ссё, -ссём, -сся-

цё, -соўць; увассаў, увассёла, -лі; увассі [сьсі]

увасьмёх (толькі

аб муж-

чынаг або толькі аб жапчынах) прысл.

увасьмярых (аб асобах рознага полу або аб істотаг
н. р.) прысл.

уваткапы
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уваткаць зак., уваткў, уватчэш [чч], -ч5, -чбм, -ча-

цё,

уваткуць;

уваткаў,

уваткала, -лі; уватчы [чч]
уватаіўты

разм.

уваткиўцца разм., зак., -пўся, -нёшся [сься], -нёц-

ца, -нёмся, ліяцбеЯ, -аўц,
ца

уваткиўць разм., зак., -ну,
-пбш, -нё, -нём, -пяцё,
-аўць
увахбд (дзеянне) -ду, -дзе;
(месца, праз якое ўваходзяць) -да, -дзе, -даў ,

увахбджаппе [цьпе] -нні
увахбдзіны разм., -н і ухбдзіны
уваходзіць
незак.,
-джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць; ува-

ходзь
увахбдпая канц., наз.
увахбдны
увачавідкі [тк] прысл.
уваччў прысл.
увёданы
увёдаць зак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць
увёдванне [ньне] -нні
увёдвадца незак., -аецца,
-аюцца
узёдваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
увёдзены

увбзены
увёзці [сьці]

зак., увязу,

-зёш, -зё, -зём, увезяце,

увязуць; увёз, увёзла, -лі

[зьлі]; увязі
увекавёчанне [ньне] -пні

увекавечаны
увекавёчванне [ньне] -няні
увекавёчвацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

увекавёчваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
увекавёчыцца

захк.,

-аю,

-чуся,
-чыцца,

“чышся [сься],
“чацца
увекавёчыць зак., -чу, “чыш,
“чыць, -чаць; увекавёч
увёнчаны часцей увянчаны
увёпчванне [пьпеў -нні
увёнчвацца незак., -аецца,
“аюцца
увёцчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
увёраваць кніжн., вак., увёрую, -уеш, -уе, -уюць
уверадзіцца
разм., зак.,
увераджкуся, увярэдзішся
[сься],

“дзіцца,

-дзімся,

“дзіцеся, “дзяцца; увера-

дзіўся, “ілася, Чліся; (не)

ўверадзіся : увярдзіцца
уверадзіць разм., зак., увераджу, увярэдзіш, “дзіць,
“дзім, “дзіце, “дзяць; уве-

радзіў,

-іла,

“лі:

Уверадзі (с ўвярбдзіць

увёрсе прысл.

(пе)

увёрх прысл.
уверцюра -ры, -р
увёрчаша

увінўцца разм., зак., “нуся,

-цешся

хезак., -аецца,

увёрчвацца
-аюцца

увёрчваць гезаг., -аю, -асш,

-ае, -аюць
увёрыцца разлм., зак., -руся,
“рышся

“рацца

[сься],

увёрыць разм.,

-рыцца,
зак.,

-ру,

“рыш, -рыць, -раць; увёр

увёспу разм., прысл. і увяс-

нў

увёеці

,

[сьці] зак.,

увядў,

-дзёш, -дзё, -дзём, уведзя-

цё, увядўць; увёў, увяла,

-лё, -лі; увядзі
увёсь займ., Р усягб, Д усяму, 74/ усім
увбчар і увёчары прысл.
увечарэць разл., згак., -зе;
-Зла

увёшаны
увёшацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
увёшаць зак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
увёшвацца незак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,
гаюцца
увёшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
увёрстванне [ньпе] палігр.,
“нні
увёретвацца незак., -аецца,
“аюцца
увёрстваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

увёрётка “цы [с7д]

увіванне [пьпе] -нні

увівацца незак., (уплятацца) -аецца, -бюцца; (заляцацца) разм. -аюся,

“ешся
[сься], -йецца,
“юцца
увіваАць незак., -ёю, -аеш,
-йе, ёюць
увіёлевы фіз.
увільвапне [пьне] -нні

увільваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

увільгатабиие [пьпе] -пні

увільгатпіцца

зак.,

увіль-

гатпіцпа, -ияцца
увільгатніць зак, увільгат-

ни, піш, гніць, -пім, -ціцё, -пяць,
увільтатияльнік тэг, -ка,
-ку, -каў
увільгатияцца пезак., -яецца, -йюцца
увільгатияць певак., -яю,

-Яеш, -Яе, -Яюць
увільгбтиены

увільнўць

зак., -пу, гиёбш,

-нё, -пём, -няцё, “пуць
увіпацца разм., незак., -4юся, -4ешея [сься], “ецца,
, “ёюцца

увіпаць разм.,

незак., -ёю,

-деш, -4с, -ёюць

[сься],

-цёцца,

-пёмся, -пяцёся, -пўцца

увійўць
-иёш,

разм., зак., -нў,
-цё, -пём, “няцё,

-пўць

увіты
увіханпе [ньпе] -нці

увіхацца
-ёсшся
“юцца

незак,
[сься],

увіцца

зак.,

-Я4юся,
-бецца,

уваўёцца,

“ўюцца; увіўся, увілася,
-лбся, -ліся
увіць зак., уваўю, -ўёш,

-ўё,, -ўём, “ўяцё, -ўюць;

увіў, увіла, -лб,-лі; уві
увішна прысл.
увіцшаець [сьць] увішны
увогуле прыса,
увбд (прыстасаванне) -да,
“дзе, -даў; (дзеянне) -ду,

-дзе
увбддалі прысл. прыназ.
увбдзіны -п і -паў
увбёдзіцца хезак., “джуся,
“дзішся

-дзяцца

[сься],

“дзіцца,

увбдзіць хезак., -джу, -дзіш,

-дзіць,

-дзяць;

уводзь,

кнезак.,

-зіцца,

увбдзьце [цьце]

Увбдны

увбз -зу, увбзіцца

“зяцца
увёзіць незак., увбжу,, увбзіш, -зіць, -зяць; увозь
увблю прыса,
увбсепць прысл.
увбеьмера прысл.
увулярны лінгв.
увушшў разм., прыса.
увыкнуць абл., зак., “ну,

-пеш,

-не, -нуць; увк,

увыкла, -лі
увысь і увышыню прыс.

увядзёнце [ньпе] -нні

увязапы
увязапца
зак.,
увяжуся,
увяжашся [сься], -жац-

ца,
-камся,
-жацося,
-жуцца; увяжыся
увязаць (да вязаць) зак.,
увяжу,
увяжаш,
-жа,
-жам, -жаце, -жуць; (да

вязнуць)
незак.,
-4еш, -4е, -ёюць

“ёю,

увязвание [пьне] -нпі
увязвацца незак.,
-аюся,
-аецца,
[сься],
-асшся

“аюцца
увязваць лезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
увязка [ск] -зцы [сц]
увязнуць

ран»

пу,

-пеш

[зьпо], -не, -нуць; увЯз,
-зла, лі, [зьлі]
увяпчанне [пьне] -пні
увянчацы і увёнчаны.
увянчацца
зак,
-аецца,
-дюцца

угноішанце
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ўвяпчаць

-4ю, -аеш,

зак.,

“де,юць
увярстёпы палігр.
увяретацца зак.,

-асцца,

угаіць [айі] зак, угаю, угоугдіце, угояць
зак.,
угайдацца

гаюцца

увярстаць зак, -бю, -асш,
-4е, -АЮюЦЬ
увярцёцца зак, увярчуся,

увердішся [сься], -ціцца,

гцімся, -ціцеся, -цяцца

увярцёць зак., увярчу, увёрціц,

-ціць,

-ціце,

-цім,

-цяць
увярдджаны
увярбдзіцца разл, зак., увяувярэдзішся
рэджуся,

[сься], -дзіцца, -дзяцца;
увярэдзіўся, -ілася, гілі-

ся;

(пе)

ўвярэдзься

[цься], часцей уверадзіцца
увяродзіць разм., зак., увярэджу, увярэдзіш, -дзіць,

гдзяць; увярэдзіў, -іла,
-ілі; (не) ўвярэдзь, часцей уверадзіць
увярэднік бат., -ку

увяеинў разм., прыся. часцей увёепу

уга выкл.
угаварыцца зак., угаварўся,
угавбрышся [сься], -рыц-

ца, -рымся, -рыцеся, -рацца
угаварыць зак., угаварў,
угавбрыш, -рыць,

“рыце, -раць

.

угавдр -ру, -ры, -раў
угавбраны
угавбрванне [ньне]

-рым,

-дюся,
-аецца,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

угачапы

угачваць кезак., -аю, -аеш,

[сься],
-дешся
“аюцца і угойдацца

угайдёць зак., -аю, -деш,
-4с, -дюць і угбйдаць
угалдий прысл.
абл.,
угамавапие [чьнс]

-ае, “аюць
угін -пу, -пе, -цаў
угіпанне [ньне] -цні
угінасты

-нпі
угамавацыабл.
угамавацца абл., зак., уга-

мўюся,

(сься],

-ўешся

“ўецца, -ўюцца

угамаваць абл.,

зак., уга-

мўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
угамапіцца разм., зак., угаугамбпішся
машося,
[сься], -піцца, -пімся, -ні-

цеся, -няцца
угаманіць разм., зак., угаманю, угамбніш, -ніць, -нім,
-ніце, -пяць

угамбн: угамбну пямё
угамбньвацца разм., незак.,
[сься],
-аешея
-аюся,
-аецца, -аюцца
угамбневаць разжм., незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
угамбўвацца абл.,
-аешся
аюся,

незак,
[сься],

-аецца, -аюцца
угамбўваць абл., незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць

Уганда Угандзе [ньдзе]
угандыец зяйца, -ыйцу,

-йцаў

угандыйка -ыйцы, -ыек
угандыійекі

-нні,

-нняў
угавбрвацца незак., -аюся,
-зецца,
[сься],
гаешся

гаюцца
пезак.,
угавбрваць
-аеш, -ае, -аюць
угавбрлівы

іш, [ойі], угоіць, угоім,

угаціць зак., угачу, угаціш,

-аю,

угавбриы
угавбршчык разм., -ка, -кУ,
-каў
угавбршчыца разм., -цы, -ц
угадёны

угадаць зак., -ёю, -ёеш, -бе,
-аюць
угадвальнік разм., -ка, -ку,
-каў і угадчык
угёадвальпіца разм., -Цы, -ц

і угадчыца

угадванне [пьне] -цні
угадвацца незак., -асцца,

-аюцца
угадваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
угадзіць зак., угаджу, угб,
це
зі
-д
м,
зі
-д
,
ць
зі
-д
,
дзіш
-дзяць

угадчык [чч] разм., -ка, -КУ,
-каў, часцей угадвальнік
угадчыца [чч] разм. -цы,

гц, часцей угадвальпіца

угапдыйцы -даў
уганйцца кезак., (з сілай
убівацца) -яецца, -Яюцца;
(упадаць за кім-, чым-н.
заляцацца) разм., -Яюся,
-яешся [сься], -ясцца,
-яюцца

уганйць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
угар спец., -ру, Ры
угарадзіць зак., угараджў,
угарбдзіш, -дзіць, -дзім,
-дзіце, “дзяць

угарвацца

незак.,

-аецца,

-аюцца
н
я
м
з
(
ь
ц
а
р
а
г
у
і
ь
ц
а
в
р
а
уг

шацца пры гарэнні) незак., адпаведна -ае, аюць;
,
,
-йе, -дюць

р
о
т
у
,
у
н
р
а
г
у
,
к.
за
ь
ц
ў
а
угар
пеш, -пе, -цем, -неце,
-нуць

угарныспец.
у
р
б
г
у
й
е
ц
с
а
ч
,
с
ы
р
п
у
угар
,
угары прысл.
угарэцца зак., -рыцца, -рацца
ы
р
п
а
ц
ц
ы
ш
н
е
м
з
(
ь
ц
б
р
а
г
у
-рыць,
зак,
гарэнні)
граць

ў-т
,
ю
у
т
,
к.
за
ь
ц
й
в
а
т
а
г
у
сш, -тус, -тўюць

-дюся,
незак.,
угінацца
[сься], -4ецца,
-аешся
-аюцца.
угішаць незак., -ю, -аеш,

-4е, -юць
угладжаны разл.

угладжвацца разх., пезак.,

гаецца, -аюцца
угладжваць разх., незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

усладзіць разх., зак., -джу,
-дзіш, -дзіць, -дзяць

углёджаны
углбдзецца

зак.

-дасуся,

гдзішся (сься], -дзіцца,
гдзяцца; углёдзеўся, углё-

дзелася, -ліся; углёдзься

[цься]

углёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; углёдзеў,
углёдзела, -лі; углёдзь

углыб прысл, прыназ.
углыбіню прысл.

-блюся,
зак.,
углыбіцца
-біцца,
ў(сься],
“бішся
«бяцца
углыбляцца незак., -яюся,
-Яешся [сься], -яецца,
-яюцца
углядённе [ньне] -нні
углядацца незак., -бюся,

аешся

[сься],

-аецца,

гаюцца
углядвацца незак. -аюся,
-аецца,
[сься],
гаешся

-аюцца
углядзёцца

зак. даўся,
-дзішся [сься], -дзіцца,
-дзімся, угледзіцёся, углядзяцца; углядзёўся, углядзблася, -ліся; углядзіся
угпаённе [ньпе] -нні, -нняў
угнаіцца [айі] зак., угпбіцца [ойі], -бяцца

угниаіць [айі] зак., угнаю,

угнбіш [ойЦ, -біць, -бім,
гбіце, “бяць
угнацца зак., уганюся, угб-

ім
-п
,
ца
іц
-н
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
і
н

ся, -ніцеся, -няцца; угнаў-

ся, угнёлася, -ліся; угапіся
угпёвапаець [сьць] -цю

угпёвапы
угнёвацца зак., -аюся, -асш-

ся

[сься], -аецца, -аюц-

ца і угнявіцца

..

юц
-і
а,
цц
-б
к,
за
а
цц
ні
уг

ца: угпіўся, угпілёся, -лося, -ліся

угнибенаець [сьць] -цю

угндоены
угибйванне [ньпе] -нні
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ца
ц
а
в
й
о
н
г
у
АР

незак., гаецца,

угибйвацца

-аюцца
угпбйваць хнезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

угиўтаець [сьць] -цю, -цей,
часцей увагиўтасцьугоўты часцей увагиўты
угиўцца зак., ліўся, -нбшся
[сься], -пёцца, “нёмся,

-пяцёся, -аўцца, часцей
,
,
,
увагнўцца
угаўць зак., -иў, -нёш, -нё,
-нём, няцё, -яўць, часцей
.,
увагаўць
угнявіцца зак., угняўлЮся,

угнёвішся. [сься], -віцца,
“вімся, -віцеся, -вяцца,
часцей угнёвацца,
угнявіць зак. угняўлю, уг-

нёвіш, -віць, -вім, “віце,
-ВЯЦЬ.

угняздзіцца [зьдзі] зак.,
угнязджуся [ждж], угнёздзішся [зьдзісься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца
угбддзе.

“ддзяў

[дзьдзе]

угодкі [тк]

уст.,

“ддзі,

-дак

і

-дкаў

угбднік разхм., -ка, -ку, -каў
угбдніца разм., -цы, -ц

угбдніцтва разм., -ве
незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
угдены

угойваць разх., незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць

Угбйдацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца,
часцей угайдацца
угойдаць захк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей угай-

дёць

угбйдвацца незак., -аюся,
-аешся
ўсься], -аецца,
-аюцца
угбйдваць незаг., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
Угблас прысл.

Угбн спец., -ну, угбрну ты
угбрекі

угбртванпе [ньне] -пні
угортвацца незак., -аецца,
“аюцца
Угдртваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
угбру прысл. і угарў
угочапы разм.

-зла, -злі [зьліў

угра-фінскі
угра-фіны этн., угра-фіпаў
угрббіцца разм., зак., -блю-

ся, -бішся [сься], “біцца,
“бяцца
угрббіць разм., зак., -блю,
“біш, -біць, -бяць
угрузёцне [ньце] гцці

угрузаць незак., -ёю, -аеш,

-4е, -Зюць
угрўзіць разм., зак. -ўжу,
зўзіпі, -ўзіць, -ўзяць
угрўзцуць зак, -ну, -неш

[зьпе], -не, -нуць; угруз,
-зла, -злі [зьлі]
угрунтавёпасць [сьць] -цю
угрунтаванне [ньце] -нні
угруптаваны
угрунтавацца зак., -тўецца,
-тўюцца

угруитаваць зак., -тую, -тўеш, -туе, -тўюць
угрунтбоўвацца незак., -аецугрунтбўваць незак.,
“аеш, -ае, -аюць

Уугодлівы

разм.,

,
-деш, -ае, -аюць
угразаць незак, -4ю, -беш,
-4е, “аюць
угразнуць зак., -ну, -неш
[зьне], -не, -нуць; уграз,

ца, -аюцца

угбдліва прысл.
угодліваець [сьць]

угбднічаць

угравёць разм., незак., -4ю,

угдчваць лезак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць
Уграбацца незак., “аецца,
“аюцца,
Уграбёць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -дюць
Угравёцца разм.,
незак.,
-бюся,
-аешся,
[сься],
-4ецца, -Яюцца

-аю,

угрызёцца незак, -ёюся,
[сься], -ёецца,
-дешся
“аюцца

угрызаць разж., незак., -ёю,

“ёеш, -ае, -4юць
угразены

зак,

“зу, -зёш, -зё, -зём, -зяцё,

-зўць
угрызціся [сьці] разм., зак.,

-зуся, -зёшся [сься], -збце

ца, -зёмся, -зяцёся, -зўц-

ца; угрызся [сься], угрызлася, -ліся [зьлі]
угрэбены

угрбці [пц]

зак., уграбў,

-бёш, -бё, -бём, -бяцё,
-бўць: угроб, угрЭбла, -лі;
уграбі

Угрэты разм, і увагрёты

УгрЭў разм., -ву, -бве
угрэцца разм., зак., -зюся,
“бешся

[сься],

-бецца,

“Зюцца і увагрэцца

Угрёць

разм.,

ак.,

-бю,

8 ліч. 8, 8, 4-- удавы

удёвавыя заай., наз.
удаваны
удавацца незак, удаідся,
-аёшся
[сься], “аёбцца,
-аёмся, -аяцёся, -аюцца
удаваць разм., незак. , Удаю,
-абць

-аё,

-аём,

удавіцца

зак.,

удаўлідся,

удаёвішся. [сься], -віцца,
-вімся, -віцеся, -вяцца
удакладнённе [ньне] -ппі,
-пняў
.
удакладнены
удакладціцца зак., -ніцца,
-няцца
удакладніць зак., -ню, -піш,
“ніць, -пім, -ніцё, -няць
удакладнйцца незак., -яецца, -Яюцца
удакладняць незак., -яю,

-Ясш, -яе, “яюць

удала прысл.
удалаець [сьць] -цю

удалёц удальца, -цў, -цбў
удалечыні прысл.

удалечыню,

удалячынь

і

разм. удалеч прысл.
Удёлы
удар -ру, “ры, -раў
удараны
ударастойкі і удараўстбйлівы
ударатрывалы
незак.,
ударацца
-ёюся,
-бешся
[сься], -бецца,

удараць незак., -ёю, -деш,
-ёе, -ёюць
удёрна прысл.

удёрнасць [сьць] -цю
ударнік -ка, -ку, -каў
удёрніца -цы, -ц
удёрніцкі
ударніцтва -ве
ударны
зак.,
ударбжыцца разм.,
зкуся, -жышеся [сься],
“жыцца, -жацца
ударыцца зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рац-

ца
ударыцьзак., -ру, -рыш,
“рыць, “раць
удаскапаленасць [сьць] -цю
удасканаленне [ньне] -пні,
-ішяў
удасканалены
удаекаваліцца зак., -люся,
-лішся
[сься],
-ліцца,

-ляцца
Удаекапаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць

-беш,-Эе, -Зюцьі увагрёць
удава -вё, жн. удбвы, -бў;

-аёш,

-бе, -біюць
удавіны
удавіца разх., -цы, -ц

-ёюцца

угрўнь аба, прыся.
ўгрыэтн., ўграў

угризці [сьці] разм.,

удавёць пезак., -ёю, -беш,

гаяцё,

удавец удаўца, -дў, -цёў

удасканальванне
“пні, -нпяў

[цьне]

удаскапальвацца
незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
удасканальваць гезак., -аю,
-асш, -ае, “аюць
удаетбены

удастбіцца [ойі] зак. -бюся, -бішся [ойісься], -біцца, “бяцца

удаетбіць

[ойі], зак,

-бю,

-біш [ойі], -біць, -бяць

удастойвацца
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удэгейскі

дс

удастойвацца незак., -аюся,

-аецца,

[сься],

гаешся

“аеш, -ас, -аюць

“аюцца
удастойваць

удзёльніца “цы, -ц
удзёльнічаць незак.,

незак.,

-аю,

гасш, -ае, “аюць
удаў заал., удава, -ве, -ваў
удаўжкі [шк] прысл.
удаўжышо прысл.
удаўствб -вё

-аю,

удзёльны
удзёць прысл.
удзссяцёх (толькі аб мужчынаг або толькі аб жан-

удбйны
уддсталь ў разм. удбсмць
прысл.
уддўя: прыназ., прыса,
уддўжкі [шк] прысл.
удражніць разм., зак., удражшо, удражціш, -піць,
“нім, -піце, -няць

асобах

чынах) прысл.
удзесяцярих
(аб асобах
рознага полу або аб істотаг н. р.) прысл.
удзеўбацўць зак., -пў, -пёш,
-нё, -пём, -няцё, ліўць
удзёўбванцше [пьпе] -нпі
удзёўбвацца гезак., -аецца,
-аюцца
удзёўбваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -зюць
удзімальны
удзімаппе [пьпе] -ппі
удзімацца" незак.,
-ёецца,
гаюцца
удзімаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, аюць
удзірванёлы
удзірванёць зак., -ёе, -ёюць
удзьмўхнуцьзак., -ну, -неш,
-не, -нуць
удзьмўць зак., -мў, -мёш,
-мё, -мём, -мяцё, -муць
удзяліць зак., удзялю, удзёліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
удзяляцца незак., -Яецца,
-“яюцца,
удзяляць незак., -йю, -Яеш,
-яе, -Яюць

рознага полу або аб істотах н. р.) прысл.

-бёш, -бё, -бём, удзеўбяцё,

удўшвацца незак.,

бла, -ло, -лі

удўшваць незак., -аю, -аеш,

удйцца зак., удамся, удасіудадзімся,
ся, удасца,

удасцёся [сьце], удадуцца; удаўся, удалася, -ло-

ся, -ліся
удёць разм., зак., удам, удасі, удасць Дсьць],

уда-

дзім, удасцё [сьце], уда-

дуць; удаў, удала, -ло, -лі

удача -чы, -ч
удачарацца кнезак., -аюся,
[сься], -бецца,
-4ешся

-Яюцца

удачараць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, аюць
удачарбная

удачариць зак., -рў, -рыш,
-рыць, -рым, -рыцё, -раць
удачарэнне [ньне] -нні
удачліва прысл.
удёчліваець [сьць] -цю
удачлівы
удачна прысл.
удёчнік разм., -ка, -ку, -каў
удёчніца разм., -цы, -ц
удаёчны
удваённе [ньне] -нні

удваіх

[айі]

(аб

удвайнё прысл.

удвая прысл.
удвбены
удвбіцца [ойі] згак., -біцца,
-бяцца

удвбіць

[ойі]

зак.,

-бю,

“біш [ойі], -біць, -бяць
удвойвацца незак., -аецца,

-аюцца

удвбйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
удвўх і абл. удвдх (аб мужчынах) прыса.
уджалены

уджаліць гак., -лю, -ліш,
“ліць, -ляць; уджаль
удагиўць [з выбухн. г]
разм., зак., -пў, -нёш, -нё,
“нём, -няцё, -нўць
удзвюх [дзьвю] (аб жан-

чынах) прысл.

удзевяцёх (толькі аб мужцыпах або толькі аб жан-

чыпая) прыся,
(аб
удзевяцяриых

асобаг
рознага полу або аб істотаг н. р.) прысл.
удзёл (сумеснае дзеянне)
злу, -ло; (зямельны ўчастак) гіст., -ла, -ле, -паў
удзёлены

удзбльпаець [сьць] -цю
удзбльпік -ка, -ку, -каў
27 Зак. 1565

удзяўбці

[пц]

зак. -6ў,

удзяўбўць; удзёўб, удзяўудзячнасць [сьць] -цю, -цей
удзячны

удмўрт -рта, -рце, -ртаў

удмуртка -тцы [р”ц], -так
удмурты-таў
Удмўртыя Удмўртыі [ыйі]
Удмўрцкая Аўтанбмная Савёцкая Сацыялістычная
Удмурцкай
Рэспўбліка
Савёцкай
Аўтанбмнай
Сацыялістычпай Рэспубліцы

,

удмўрцкі

удиёць разм., зак., удпёе;
удпёла
удббраны
удбвін
удбвы раз.

.

удбд заал., -да, -дзе, -даў

удддавы

удбдавыя заал., наз.
[сьць]
удбй і удбйнаець

(надой малака) адпаведна -бю, -бі [ойі], -бяў; -цю
удбйпасць і удбіілівасць

[сьць] (здольнасць каро-

вы даваць пэўную
двух -цю

удбіілівы

удрўжыш, -жыць, -кым,
-кыце, -каць
удрукавапы і удрукбваны
удрукавацца зак., -хўецца,
-куюцца
удрукаваць зак., -кую, -кўеш, -куе, -куюць
удрукбўвацца незак., -аецца, аюцца
удрукбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
удўбальт абл., прысл.
удубёць разм., зак., -ёю,
-беш, -бе, -ёюць
удўмацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
удўмвацца

незак.,

[сься],
-аешся
-аюцца
удўмліва прысл.

-аюся,

-аецца,

удўмаівасць [сьць] -цю

удумлівы

разм.,

[сьць]

удўмпасць
-цю

удўмныразм.
удўшаны

удушванпе [ньне] -ипі

-аецца,

-аюцца

-ае, -аюць

удзячна прысл.

касць малака)

удружжваць
незак,
-аю,
-асш, -ае, “аюць
улружиць зак,
удружу,

коль-

для або-

удушліва прысл.

удўшлівасць [сьць] -цю
удўшлівы
удўшша -пшы

удушыцца разм., зак., удушуся, удуўшышся [сься],

“шыцца, -шымся, -шыцеся, “шацца
удушыць разм., зак. Уду-

шў,

удДуўшыш,

-ШшЫцЦЬ,

-шым, -шыце, -шаць
удушбнпе [ньне] -нпі

удыганпне [з выбухн. г]
[пьпе] разл., -нні
г]
удыгаць [з выбухн.
разм., незак., -ёю, -аеш,
-49, -Зюць
удых -ху, -хаў
удыхальны

удыхапне [пьне] -нпі, зшяў
удых4цца

незак.,

-аецца,

-бюцца
удыхаць незак., -4ю, -аеш,
-4е, -дюць

удыхиўты
удыхиўць зак., -пў, -нёш,
-пб, -пём, -пяцё, -пўць

удэгбец удэгёйца, -цу, -цаў
удэгбйка -ёйцы, -бек
удэгёйскі

узбагаціцца
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незак.,
мед.,
ужыўляцца
,
-ясцца, -яюцца
ужыўляць мед., пезак., -ЯЮ,

удэгёйцы -цаў
уёбдліва прысл.

уёдлівасць [сьць] -цю

,
уёдлівы
к
ы
д
,
а
п
ш
ж
б
ў
е
н
ь
ц
о
х
:
а
ц
ж
с
у
,
улёжна
з
я
ў
е
о
к
я
з
а
р
п
,
а
ц
с
е
м
уёзд (

джаюць) -да, -дзе [зьдзе],

-даў; (дзеянне) -ду, -дзе
[зьдзе]

.
м
з
а
р
]
ж
д
ж
[
ы
н
а
ж
д
а
уб
,
м
з
а
р
]
в
ж
д
ж
[
а
ц
ц
а
в
ж
д
з
б
у
невак., -аецца, -аюцца
убзджваць [жджв] разм,
незак. -аю, -аеш, -ае,
,
-аюць
разм»,
[зьдзі]
уёбздзіцца
зак., гдзіцца, -дзяцца
уёздзіць [зьдзі] разм., зак.,

-дзіш

[жджу],

джу

[зьдзі], -дзіць, -дзяЯЦь

.

убеці [сьці] зак., уём, уясі,

уёсць [сьць], уядзім, уясцё

[сьце], ўядўць; уёўЎ,

убла, -лі; убш і уёж

уёсціся [сьці]

зак.,

(ува-

брацца, усмактауцца, улез-

ці) уёсца, уядўцца; (пры-

гЯеш, -Яе, -Яюць
ужіяўчывасць [сьць] -цю
,
ужыўчывы

ужыцца (зжыцца з кім-н;

гвыкнуцца з чым-н.) зак.,
ужывуся, -вбшся [сься],
-вёцца, -вёмся, -вяцёся,
-вўцца; ужыўся, ужыла,
ся, -лбся, ліся
ужыць зак., ул(ыву, -вёеш,
-вё, -вём, -вяцё, вуць;
зужыў, ужыла, -ло, -лі;

ужыві
узабрацца зак., узбяруся
(зьбя], -рэшся сься) ,
“рэцца, -ромся, узберацё-

ся, узбяруцца

,

узагнаны

-нім,

-ніце,

-няць; узагцаў, узагнала,
“лі

,

узад прысл.

-дзьму,
узадзьмўць зак,
-дзьмёш, -дзьме, -дзьмём,
-дзьмяцё, -дзьмуць

выкнуць да яды) разм.,
уёмся, уясіся, уёсца, уядзімся, уясцёся [сьце],
уядўцца; уёўся, уёлася,

узадраёны і уздзёрты
узадраёцца зак., (задрацца

-піся
уёхаць зак., убду, -дзеш,

на што-н.; рана ўстаць)
разм., уздзяруся [зьдзя],
-рэцца,
[сься],
рэшся
-рбмея, уздзерацёся, уздзяруцца і уздзёрціея
уздзярў
зак.,
узадраць

-дзе, -дуць; убхаў, уёхала,

-лі;

[цьце]

уёдзь,

уёдзьце

ужадббку [пк] разм., прысл.
ужарыць (з сілай ударыць)
разм., зак., -ру, -рыш,

“рыць, -раць

ужаты
ужаць зак., ужжну, -нёш, -нё,
-нём, -няцё, -нуць

Ускгарад г., Ужгарада, Ужгарадзе
ўжгарадскі [цк]

ужб прысл., часц.
ужывальнаець [сьць] -цю
і ужытпасць
ужывальны і ужыты

ужыванне [пьпе] -ппі
ужываны
ужывёцца незак., (зжывацца з кім-н;

чым-н.)

звыкацца

-ёюся,

в

-аешся

[сься], -бецца, -аюцца;
(выкарыстоўвацца) -аец-

ца, -ёюцца

'кываць пезак., -бю, -аеш,
-8е, -дюць
ужывіць мед., зак., ужыўлю, ужывіш, -віць,

-віце, -вяць
ужытак-тку

-вім,

ужытпаець [сьць] -цю, час-

цей ужывальнасць
УжЫтНЫчасцей ужывальны
ужыты

ужыўлённе
-пні

[льпе]

жед.,

Уздзярэцца

,

ўгору)

[зьдзя], -руцца; (узлезці

[зьдзя],

грэш, “рэ,

уздзерацё,

уздзёрці

“рдм,

уздзяруць

і

узаемаабумбўленасць
[сьць] -цю

узаемаабумбўлены
узаемаадказнаець
[сьць] -цю

узаемааднбсіны -п
узаемавыгадпасць

-дю

[тк]

узаемавиыгадны

узаемавыключальнаець
[сьць] -дю

узаемавыключальны
узаемавыручка -чцы [цп]
узаемадавёр'е -р'і [рйі]
узаемадапамбга -бзе
узаемадапаўняльнаець
[сьць] -цю
узаемадапаўняльны

узаемадачынёнпе
-нпі

узаемападтрымка

[1тр]

узаемапрапікаць
-ае, ёюць

незак.,

,
-мцы
узаемацератварэнне [пьне]
-аші, -нняў
узаемаправерачны
узасмаправёрка -рцы, -рак

узаемапранікиённе

[пьпе]

узаемадзёішічаць
незак.,
гаю, -аеш, -ае. -аюць
узаемадзёянне [ньне] -нні,
-шяў
узаемазалёжнасць
[сьць]
-дю
узаемазалёмны
узаемазамяняльнаець
[сьць] -цю
узаемазамяняльны

[ньне]

-пНІ

узасмаразлікі [звлі] -каў

узаемаразуменне
“НП1

узаемасувязь -ззю

-зей
узаемаўзбагачнне

узаемаўзгбдненаець

[цьне]

[зьзю],
[ньпе]
[сьць]

-цю

узаемаўзгоднены
узаемаўплыў -ыву, -ыве
узаёмна прыся.
узаёбмнасць [сьць] -цю, -цей
узаёмиы
[ньне]
уст.
узаканённе
-нні, -нняў
узакбненне [ньне] -нні
.
узакбнены
-піцца,
зак.,
узакбпіцца
,
-няцца
узакбпіць зак., -ню, -ніш,
-ніць, “няць
узакбньванне [ньце] -нпі
узакбньзацца кезак., -аецца, -аюцца
незак., -аю,
узакбньваць
-аеш, -зе, -аюць
узамён прысл., прыназ.
узапар разм., прысл., часцей
запар
узапхиўтыразм. "
узапхнуць разм., зак., -нў,
-ібш,

[сьць]

[пьне]

-нні
узаемазвязаны [зьвя]
узаемакариспы

-ННІ

узагпаць зак., узганю, узгопіш, -ніць,

узаемазбліміЗнне

-пё,

-пём,

-пяцё,

“нуць і успіхнўць
узараны

узараць зак., -ру, -рэш, -рэ,

“ром, -рацё, -руць

узарваны
узарвапца зак., -вўся, -вёшся [сься]. -вёцца, -вёмся,
-вяцёся, -вуцца

узарваць

зак., -ву, -вёш,

-вё, -вём, -вяцё, -вуўць
узасбе разм., прысл.
узаткиўтыразм.
узаткиўць разм., зак., -ну,

-пём,

-няцё,

“нуць
узахапы і узахапкі

разм»

-пёш, -пё,
прыся.

узахлёб разм., прысл.
узацяжку [к] прыс.
узбагацёць разх., зак., -ёю,
збеш, гёе, ёюць
,
узбагаціцца зак., -ачўся,
-ацішся [сься], -аціцца,
-ацімся, -аціцёся,

ца

-ацяц-

узбагаціць

узвал

ВІ

анна

узбагаціць зак., -ачу, -аціш,
-аціць,

-ацяць
узбагачаны
узбагачацца незак.,
“ешся

-аціцё,

-ацім,

[сься],

-ёюся,
-децца,

ся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
узбадзёрваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
узбадзёрыцца зак., “руся,
“рышся [сься], “рыцца,

“рацца

узбадзёрыць зак., -ру, рыш,

-рыць, “раць

узбалдамуціцца разм., зак.,
зўчуся, -ўцішся [сься],
зуціцца, -уцяцца

зак.,

разм.,

-ўчу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць

[сьць]
узбаламучанаець
разм., цю
узбаламучаны разх.

узбаламучвацца разм., незак., -аюся, -аешоя [сься],

-аецца, -аюцца

узбаламучваць

разм.,

не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

узбалдцце

цяў

[цьце]

-цці,

узбаранаваць зак., -нўю,
-иўеш, -иўе, -нўюць
узбёгацца [зьбе] разм., зак.,
[сься],
-аешся
-гаюся,

аецца, -аюцца

узбёгчы [зьбехч] зак., узбягу, узбяжыш, -ыць,
лям, узбежыцё, узбягўць
узббк [зьбе] -ка, -ку, -каў
узбёкі [зьбе] -каў

Узбекістан (зьбе

Узбекі-

стана, Узбекістане
Узбёкская Савёцкая СацыРэспўбліка
ялістычная

[зьбе] Узбёкскай Савёц-

кай Сацыялістычнай Рэспубліцы

узбёкскі [зьбе]
узббчка [зьбе] -чцы [па],
-так
узбіванпе [зьбі] (иьне] -шпі
незак,
[зьбі]
узбівацца
-ёешся
юся,
-бецца, -4юцца

[сься],

узбівёць [зьбі] незак., -ёю,
-деш, -4е, -аюць
узбірацца [зьбі] незак., -йю-

ся, -4ешся [сься], -4ецца, -аюцца
узбіты [зьбі]
узбіцца [зьбі] зак., узаб'ю-

ся, -б'ёшся [сься], -б'ёц-

-б'ёмея,
ца,
-Уюцца
ат"

-б'ёш, -б'6, -бём,

-б'яцё,

-б'яцёся,

узбоўтаны
узбоўтацца

зак.,

“аюцца

-аецца,

узббўтаць зак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
узбоўтванне [пьпе] -нпі
узббўтвацца незак., -аецца,
гаюцца
незак., -аю,
узббўтваць
-аеш, -ае, “аюць
узббўтнуць зак., -ну, -пеш,
-пе, -пуць

узббч прысл., прыназ.
узббчына разм., -пе, -н, часцей аббчына
-нні,
[ньпе]
узбраённе

-нпяў
узбрбенаець [сьць] -дю
узбрбены
узбрбіцца [ойі]

ца, -бяцца

[ойі]

зак., -бю-

зак.,

-бю,

-біш (ойі], -біць, -бяць

узбрбйванне [ньне] -нні
узбройвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
“аешся
-аюцца
-аю,
незак.,
узбройваць
-аеш, -ае, -аюць
узбрысці [сьці] зак., узбрыдў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзя-

цё, -дўць; узбрыў, узбры-

лё, -лб, -лі; узбрыдзі
узбударажаны
узбударажвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
гаюцца
узбударажваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
узбударажыцца зак., -жуся, -кышся [сься], -кыцца, -жацца

зак.,
узбударажыць
-жыш, -жыць, -жаць
узбуджальна прысл.

“у,

узбуджальнасць [сьць] -цю
узбуджальнік -ка, -ку, -каў
.
узбуджальны
узбуджана прысл.
узбўдзжанасць [сьць] -цю

узбуджаны

узбуджацца

незак., -ёюся,

-аешся, -аецца, -ёюцца
-4ю,
незак,
узбуджаць
-деш, -ае, “аюць
узбўджванне [ньне] -нні

узбўджвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
гаюцца

-аю,
узбўджваць незак,
-аеш, -ае, “аюць
[ньпе] -пні,
узбуджзне
лшяў
узбудзіцца зак., узбудзеўся,

узбудзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяц-

ца

узбудліваець ў(сьць] спец.,
-цю
узбўдлівы
узбуйнёлы
узбуйнённе [пьпе] -нпі
узбўйнены
узбуйнёць зак., -бе, -ёюць
узбуйніцца

зак.,

-піцца,

-няцца
узбуйпіць зак., -пю, -піш,
-ніць, -пім, -ніцё, -няць
узбуйняцца незак., -Яецца,

-яюцца
узбуйцяць незак, -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
узбунтавіцы

узбуптавацца зак., -тўюся,

ся, -бішся [ойісься], -біц-

узбрбіць

узбудзіць зак, узбудзіў,
узбудзіш, -дзіць, -дзім,
“дзіце, -дзяць

-бюць

-4юцца
-ёю,
незак,
узбагачаць
-деш, -4е, -дюць
узбагачэнне [ньне] -ппі
узбадзёраны
узбадзёрвацца незак., -аю-

узбаламўціць

узбіць [зьбі] зак., узаб'ю,

-тўешся [сься], -тўецца,
-“туюцца
узбунтаваць зах., -тўю, -тўеш, -туе, -тўюць
узбунтбўвацца негак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
узбунтоўваць незак., -аю,
.
-аеш, -ае, -аюць
узбураны
зак., -аюся,
узбурвацца
-аецца,
-аешся (сься],
-аюцца.
узбўрваць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
узбурацца зак., узбуруся,
узбурышся [сься], -рыц-

ца, -рымеся, -рыцеся, -рацца
узбураць зак., узбуру, Узбурыш, -рыць, -рым, -ры-

це, -раць

узбурэнне [ньне] разм., -нні
узбушавёцца гак., -шуюся,
с-шўешся [сься], -шўец-

ца, -шўюцца

[ньне]
узбягённе [зьбя]
-пні
узбягёць [зьбя] незак., -ю,
геш, -йе, -Зюць
узбярэжжа [зьбя]
-яскаў

-жяы,

наз,
[зьбя]
узблрэжная
часцей набярэЭжцпая
узбярэяны [зьбя]
узваднытэг.
узважаны

узвяжванне

[цьне]

-нпі,

-нняў

узважвацца незак, -аюся,
[сься], -аецца,
гаешся
-аюцца

узважваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
-яусЯ,
зак,
узважыцца
-жышся [сься], з-кыцца,

гацца; узпажся [сься]
узважыць зак., -жу, “Кыш,
гяыць, “жаць
узвал -ла, -ле, -лаў

узвясельваць
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на -бюся, -бешся [сься],
-аюся,
-дсцца, -йюцца;

[сься], -аёцца,
гаешся
-аюцца
узвалакаць ё узвалакваць
разм.) незак.,

адпаведна

-4ю, -беш, -ае, -аюць; -аю,
,
-агш, -ае, -аюць
узвалачы разм., зак., -аку,
“ачэш, -ачэ, -ачом, -ачадб, -акуць; узвалёк, узвалаклё, -лб, -пі; узвалачы
зак.,
разм,
узвалачыся
[сься],
-акуся, -ачэшся

гачёцца, -ачбмея, -ачацёся, -акуцца
узвалены

узваліцца разм», зак., узвалюся, узвёлішся [сься],
-ліцца, -лімся, -ліцеся,
;

“ляцца

узваліць зак., узвалю, узваліш, -ліць, -лім, -ліце,

-ляць
узвалбчаныразм.

узвальванне [ньне] -нпі
незак,

узвальвацца разм.,

[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
узвёльваць
незак.,
-аю,
“аеш, -ае, -аюць
узвар -ру, -ры
узварбчваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

узварухиўцца разм.,
-нўся,
-нёшся
-нёцца, -нёмся,

-яўцца

узварухниўць

зах,

[сься],
-няцёся,

разм.

зак.

-нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нуць
узварўшаны
узварушванне [ньне] -нні

узварўшвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
узварўшваць незак, -аю,
-аеш, -ае, -аюць
узварушацца зак., узварушуўся,
узварўшышся
[сься], -шыцца, -шымся,
-шыцеся, -шацца
узварушыць зак., узварушу,
узварўшыш, -пыць, -шым,
“шыце, -шаць
узвар”'явёны

узвар'явацца зак, узвар'19юся, -бешся [сься], -юецца, лоюцца
узвар'яваць гак., узварчою,
-осш, -бе, абюць
узвёдзены [зьве]

узвбзены [зрве]
узвёзці [зьвесьці] зак., узвязу, -зёш, зё, -зём, узвезяцё, узвязўць: узвёз,

узвёзла, -лі [зьлі]; ўзвязі

узпбйвацца

[зьве]

незак.

узвёйваць

[зьве]

незак.

-аецца, -аюцца

гаю, -аеш, -ае, -аюць

узвелічэнне

кніжн., “нпі

[чьпе]

[зьве]

узвёрнуты [зьве]

узвёсці [зьвесьці] зак.
узвяду, -дзёш, -дзё, -дзём,
узведзяцё,, узвядўць; узвёў, узвялаё, -лб, -лі, узвядзі

узвёсціся

[зьвесьці]

зак.,

узвядзёцца, -аўцца

узвесяліцца [зьве] разм.
зак., узвесялюся, узвясёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца
разм,
[зьве]
узвееяліць
зак., узвесялю, узвясёліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць
разм.,
узвесяляцца [зьве]
незак.,
[сься],

“яюся,
-йяецца,

-яешся
-яюцца,

часцей узвясёльвацца
узвесяляць [зьве] разм., незак., -Яю, -яеш, -яе, -Яюць,
часцей, узвясёльваць
узвёяны [зьве]
узвёяцца [зьве] зак., -ёец-

ца, -бюцца

узвёяць [зьве] зак., -ёю,
-беш, -ёе, -ёюць

[зьві]

незак.,

-аешся
-дюся,
-4ецца, -дюцца

[сься],

узвівацца

узвіваць [зьві] незак., -аю,
-аеш, -ае, -ёюць
узвіжапне [зьві]
[ньне]
царк., -пні
узвінціцца [зьвіньці] разм.,
зак., узвінчуся, узвінцішся [сься], -ціцца, -цімся,
-ціцеся, -цяцца

узвінціць [зьвільці]
узвінчў, узвінціш,
цім, -ціце, -цяць
узвінчанасць [зьві]
разм., -цю
узвінчаны [зьві]
узвінчвание [зьві]
-нпі
узвіпчвацца [зьві]
-аюся,

-аешся

зак,
-ціць,
[сьць]

-и; узві

узвбд (вайсковая адзінка;
частка затвора) -да, -дзе,

-даў; (дзеянне) -ду, -дзе
узвбдзіцца незак., -дзіцца,
“дзяцца

незак.
-ду,
узводзіць
-дзіш, -дзіць, -дзяць; уз-

водзіў, -іла, -ілі; узвддзь

узвбдны ваеп., прым., наз
узвоз -зу, -зе
узвбзіцца незак,

[пьпе]
незак.,
[сься],

зак.,

“рыцца, “рацца

узвіхрыць [зьві] зах. “РЎ,
“рыш, -рыць, -рым, -рыцё,
“раць
узвіцца [зьві] зак., узаўюся, узаўбшся [сься], -Ўбцца, -ўёмся, -ўяцёся, -ўюцца; узвіўся, узвілася, -лося, -ліся; узпіся
узвіць [зым], зак., узаўю,

узаўёш, -ўе, -ўём, -ўяцё,

-зіцца,

“зяцца
узвбзіць незак., “бу, -бзіш,
-бзіць, -бзяць; узвозь
узвбрванне [ньне] -шпі ё
узбрванне
узвбрвацца незак., -аецца,
-аюцца і узбрвацца
узвбрваць незахк., -аю, -аеш,
-ае, -аюцьі узбрваць
узвывацьразх., незак., -аю,
-деш, -ае, -Зюць
ляшуся,
зак.,
узвысіцца
-ысішся

[сься], -вісіцца,

-ысяцца
узвысіць зак. -ыішу, -ысіш,
-ысіць, -ЫсЯць
узвыць разм., зак., -выю,
-выеш, -вые, -зыюць
узвышёльна прысл.
узвышанасць [сьць] -цю
узвышаны
узвышёцца кезак., -ёюся,
[сься], -аецца,
-дешся

-ёюцца,

узвышаць незак., -4ю, -аеш,

-ае, -ёюць

узвышша -пшы, -шшаў
узвышбнец -нца, -нцу, -нцаў
-нні,
[ньнё]
узвышнне
-нняў
незак.,
[зьвя]
узвявёцца
-аецца, -ёюцца
узвяваць, [зьвя] незак., -аю,
-деш, -4е, -Аюць
узвядзённе [зьвя] [ньне]
“пі
узвялічаны

-аецца, -аюцца
узвішчваць [зьві]
зезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
узвіты [зьві]
узвіхраны[зьві]
узвіхряцца
[зьві]

гўюць; узвіў, узвілё, -а0,

[зьвя]

кпіжн.

узвялічвацца [зьвя] кніжн,
-аешся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца

узвялічваць [зьвя] кніжн.,
незак., -аю, -аеш, -ае,
“аюць”
узвялічыцца [зьвя] кліжн.,

зак., -чуся, “чышся [сься],

“чыцца, “чацца
узвялічыць [зввя] кніжн,
зак., -чу, -чыш, -чыць,
“чаць
узвяриўць
[зьвя] раз.
зак., узвяриў, узвёрлеш,
-не, -цем, -пеце, -пуць
узвяеёльвацца [зьвя] разх.,
незак,
-аюся,
-аешся
[сься], гаецца,

узвееяляцца

-аюцца і

узвясёльваць [зьвя] разхл.,
незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць і узвесяляць

узгаварыцца

узлаваны
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узгаварыцца

разм.

зак,

узгаваруся, узгаворышся
[сься], -рыцца, -рымся,
-рыцсся, -рацца

узгадаваны і узгадбваны

узгадавацца разм., зак., -дўюся, -дуешся [сься], -аў-

ецца, -дуюцца

узгадаваць зак.,

узгадўю,

-уеш, -уе, -ўюць

[ньне]

узгадиённе

-ші,

-нняў
узгадніо,
узгадніць зак,
узгбдніш, -ніць, -пім, -пі-

це, -няць

узгадняцца пнезак., -яецца,
-яюцца

узгадняць незак., -яю, -Ясш,
-яе, -Яюць

узгадбваны часцей узгадаваны

узгадоўванне [ньпе] -нні
узгадбўвацца разм., незак.,

[сься],
-аешся
гаюся,
.
. «вецца, -аюцца
-аю,
узгадоўваць незак,

-аеш, -ае, -аюць
узгалбўе -ўі [ўйі], -ўяў
узгапянне [ньне] -нні
узганйцца

незак.,

-яецца,

-гяюцца

узганйць незак., -Яю, -яЯеш,
-яЯе, -яюць
узгаральнасць [сьць] -цю
узгаральны
узгаранне [ньне] -ині
узгарацца незак, -ёюся,
[сься], -аецца,
ешся
-аюцца

узгарвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
“аешся

-аюцца

узгарэцца

зак.,

(узбудвіц-

ца) -рўся, рышся [сься],

грыцца, -рымся, -рыцёся,

рацца;

(пачаць

гарэць)

“рыцца, -рацца

узгбднена прысл.

узгбдненасць [сьць] -цю
узгоднены

Узгбрак -рка, -рку, -ркаў

узгбрачак -чка, -чку, -чкаў

узгбрбіцца зак., -біцца, -бяцца
узгбрбіць зак., -блю, -біш,
-біць, “бяць

узгбр'е -рі ррйі], -р'яў -цю

узгбркаватаець [сьць]
узгбрыстасць [сьць] -цю,
-гцей

“

і
узгбркавы
узгбрыеты,
разм. узгбркаваты, узгбрчаты
узграбацца разм., незак,
[сься],
-4ешся
“юся,

гаецца, -ёюцца
зак,
ісьці]
узгрувасціць
гашчу, -асціш [сьці], -асціць, -асцяць
узгрувйшчаны

узгрувашчвацца
гаецца, -аюцца

незак.,

узгрувйшчваць незак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
.
узгружаны разх.
узгрўжваць разм.,

пнезак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
узгрузіць разх., зак., узгруліў, узгрўзіш, -зіць, -зім,
-зіце, -зяць
узгрэбціея [пц] разхм., зак.,
узграбуся, -бёшся [сься],

“бёцца, -бёмея, -бяцёся,
[пе],
-буцца; узгробся
узгрэблася, -ліся; узграбіся
узгрэты разм.
узгрэць разм., зак., -зю,
-беш, -зе, юць
узгулйцца разм., зак., -Яюся, -Яешея [сься], -Яецца,
“яюцца
Узда г. п., Уздзё [зьдзе]

гуздагбн разм., прысл., пры”

наз.

уздзёйнічанне

:

[зьдзе]

[ньне] -ині

уздзёйнічаць [зьдзе] зак. і

незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
ўздзенскі [зьдзе]
Уздзенскі раён [зьдзе] Уздзенскага раёна, Уздзенскім раёне

уздзёрці

уз,
зак.
зе]
[зьд
а
”

дзярў, -рэш, -рэ, -рём, уз-

дзерацё, уздзярўць; уздзёр,

уздзёрла, -лі;

уз-

дзяры, часцей узадраць
уздзёрціея [зьдзе] зак., Уздзяруся, -ршся [сься],
грэцца, -рбмея, уздзерацё-

ся, уздзярўцца; уздзёрся,

уздзёрлася, -ліся; уздзярыся, часцей узадрацца

уздзёты [зьдзе]

уздзёцца [зьдзе] зак., -дзё-

нецца, -дзёнуцца

уздзёць [зьдзе] зак., уздзёну, -неш, -не, -нуць
[ньне]
уздзбянне (зьдзе]
-нпі, -нняў
[зьдзё] часцей
уздзёрты
узадраны
уздзірацца [зьдзі] незак.
гаюся, -4ешся [сься], -ёец-

-ца, -дюцца
пезак.,
уздзіраць [зьдзі]
гаю, -аеш, -4е, -ёюць
уздзявёцца [зьдзя] незак.
гаецца, -ёюцца
уздзяваць [зьдзя] пезак.,
-аю, -аеш, -ас, -аюць
уздоўж прысл., прыназ.
уздрыг -ту
узарыгвацце [пьне] -лні,
-наяў
хнеаак., -аю,
уздрыгваць
аеш, -ас, -аюць
уздрыгиўцца і уздрыганўцца зак., для абодвух -нўся, -пёшся [сься], -пёц-

ца, -пёмся, -пяцёбся, -нўц-

ца; -иўўся, -иўлася, -аўліся; -ніся

уздрыгиўць і уздрыгайўць
згак.,

для

-нёш,

абодвух

-и6б, -цём,

-ну,

-няцё,

“аўць; -аўў, -нула, -нўлі;
“пі
уздўжжаць разлм., гак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
уздужацьраза., незак., -аю,
-деш, -й4е, -дюць
уздўманы разл.
зак.,
уздўмацца
“аецца;
-алася
уздумаць

зак.,

-аеш,

-аю,

-ае, -аюць

уздўмвацца кезак., -асцца;

-алася
уздўмваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
:

уздўтасць

[сьць] і уздўц-

це [цьце] мед., адпаведна

“цю; -цді

уздўты.
уздибіцца разх., зак., -біц-

ца, -бяцца

уздыбіць разм., зак., -блю,

-біш, -біць, -бяць
уздыбленыразл.
уздыблівацца разх., незак,
-аецца, -аюцца
уздыбліваць разх.,

незак.,

-аю, -аеш, -ае, аюць

уздым -му, -ме

.

:

уздымённе [ньне] -нпі ў
узніманпе
уздымёцца незак., -ёюся,
[сься], -ёецца,
-аешся
гаюцца і узнімадца

уздымаць незак., -аю, -ёсш,
-де, -дюць і узнімаць
уздымны
.
уздых -ху, -хаў
уздыхавіна разм., -пе, -н

-яні,
[пьне]
уздыхённе
-нняў
уздыхаць незак., -аю, -аеш,
-ёе, аюць

уздыхиўць зак., -нў, -нёш,
-цё, -нём, -няцё, -нўць
(месца, па
уз'ёзд [зье]
якім уз'язджаюць) -да,

гдзе

[зьдзе], -даў; (дзе-

янне) -ду, -дзе [зьдзе]

уз'ёсціея

ьесьці]
[з
Я

.,
разм
г

зак, уз'ёмся, уз'ясіся,
уз'ёсца, уз'ядзімся, уз'яспёся [зьясьце], уз'ядўцца; уз'ёўся, уз'ёлася, -ліся; уз'ёшся [сься] і уз'ёжся [сься]
уз'ёхаць [зье] зак., уз'ёду,

-дзеш, -дзе, -дуць; уз'ёдзь,

уз'ёдзьце [цьце]
узімку разлм., прыс.
узіранпе [ньне] -пні

-АЮюсСЯ,
незак.
узірацца
-ёецца,
[сься],
аешся
-дюцца
узлавана прысл.
узлаванасць [сьць] -цю

узлаваны

узнерваваны
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узлавацца

узлавацца зак., узлуюся,
[сься], -уёцца,
гуўшся
-уёмея, гуяцёся, -уюцца
узааааць разм., вак., узлую,
-убш, 2ў6, -уём, -уяцё,
“уць
узлажіыць зак, узлайіў, Узложыш, -ЖЫыць, -ЖЫМ,
,
зкыце, -жаць
-айу,
узлазіць незак,
-азіш, -азіць, -дзяць; узлёзь
узлакаціцца разм., зак., узузлакоцішся
лакачўся,
[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцца

узламаны і узлбманы:

-ёецца,
зак.,
узламёцца
-4юцца
узламаць гак., узламлю, узлбміін, -міць, гмім, -міце,
-мяць; узламаў, -ала, -алі;
узламі

узлахмаціцца зак., гёчуся,
-ёцішся [сься], -ёціцца,

-ёцяцца
узлахмаціць разм. зак.,
-ёчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць
узлахмачаны разм.
узлахмачвацца незак., -аюся, -аешіся [сься], -аецда, -аюцца

узлахмачваць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

узлёгчы [зьлехч] зак., уз-

лягу, узляжаш, -жа, -жам,
-жаце, узлягуць; узлёг,
узлягла, -аб, -лі і узлёгла,

узлёглі
узаёгчыся [зьлехч]
зак.,
узлягуся,
узляжашся
[сься], -жацца, -жамся,
-жацеся, узлягуцца; уз-

лёгся
[хс], узляглася,
-лбся, -ліся і узлёглася,
-ліся

узлёзці [зьлесьці] зак., -зу,

-зеш, -зе, -зуць
узлёены [зьле]

“ётаў

“ёце,

[пьпе]
незак.,

узліваць зьлі] незак, , ёю,
-беш, -ёе, -4юць
узліты [зьлі]
узліць [зьлі] зак., узалыб,
-льбш, -льё, -льём, -льяцё,
“лыбць.

і

узлію,

-лібш,

“ліе, -ліём, -ліяцё, -ліоць;
узаіў [зьлі], узліла, -лоб,
“лі: узлі
узаббак -бка [пк], -бку,
-бкаў

узлбжапы

узлбмлівацца незак., -аецца,
-аюцца
узлбмліваць незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
узабмшчык -ка, -ку, -каў

узлягаць, [зьля] незак., -аю,

-4еш, -ае, -4юць

[зьля]

узлятапие

[ньне]

-нні

узлятаць [зьля] незак. -ёю,
-беш, -ае, -аюць

узляцёць [зьля] гак., узля-

чў, узляціш, -ціць, -цім,

узлеціцё, узляцяць
,
узмакрэлы разм.
узмакрбць разм., зак., -Эю,
-Зеш, -эе, -5юць
узмаліцца

зак., узмалюся,

узмблішся [сься], -ліцца,

-лімся, -ліцеся, -ляцца
разм.,
узмасціцца [сьці]
зак., узмашчуся, узмбецішся [сьцісься], -ціцца,
“цімся, -ціцеся, -цяцца

узмасціць [сьці] разм.,зак.,
узмёсціш
узмашчу,

[сьці], -ціць, -цім, -ціце,

-ЦЯЦЬ

узмах -ху, -хаў

узмахванне [ньне] -нні

узмахвацца

-аешся
“аюцца

незак., -аюся,

[сься],

-аецца,

узмёхваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
узмахнуцца

зак.,

-иўцца

-нёцца,

0;

узмахиўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць
узмацнёлы

узмациёнпе [ньне] -цшці
узмацнёць зак., -бю, -беш,
-ёе, -ёюць
узмацпіцца зак., узмбцніцузмацніць зак., узмацпю,
узмбцніш, -ніць, -нім, -ні-

це, -пяць

узмацняльнік тэг., -ка, -ку,

узлётна-паеадачны [зьлё]
узлётны [зьлё]

узліванне
[зьлі]
гіст., -нці
узлівацца [зьлі]
“аецца, -ўюцца

узлбмліванне [зьне] -пцпі

ца, -няцца

узлёссе [зьлесьсе] і узлёсак [зьле] адпаведна -ссі,

-ссяў; -ку, -каў
узлёт [зьлё]
-ёту,

узабм -му, -ме
узлбманы часцей узламаны

-каў

узмацняльны
,
узмацняцца незак., -яюся,

-Яешся [сься], -яецца,
“яюцца
узмацияць незак., -яю, -яеш,
-Яе, -Яюць
узмёжак [зьме] -кка [шк],
-жку, -жкаў
узмёяска
[зьме]
зкыЫ,
-жжаў
узмбожны [зьме].

узмбр'е -р'і [рйі], -р'яў
узмбциена прысл.

узмбцнецы
узмбшчаны
узмбшчвацца разх., незак,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
узмужнёлаець [сьць] -цю

узмулінёлы
узмулпённе [цьне] -пні
узмужнёць зак., -ёю, -ёеш,
-бе, -ёюць
узмінлены

узмыліцца

-ліцца,

зак.,
”

-ляцца

узміяліць зак., -лю, -ліш,
“ліць, -лЯць
узмільвацца гезак., -аец-

ца, аюцца

узмыльваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

узнавіцца

зак., узнбвіцца,

“вяцца
узнавіць зак., узнаўлю, узнбвіш, -віць, -вім, -віце,

-вяць

узнагарбда -дзе, -д

узнагарбджанне [ньне] -нні,
-пняў
узнагарбджаны

узнагарбджванне

[ньне]

-ині
узнагарбджвацца

незак.,
-аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца

узнагарбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
узнагарбдзіцца зак., -дзіц-

ца, -дзяцца

узнагарбдзіць

зак.,

-джу,

-дзіці, -дзіць, -дзяць; уз-

нагарбдзь
узнагарбдны

узнагарбдныя наз.
узнаўлённе [ньне] -ннпі
узнаўлёнчы
узнаўляльнік (чалавек) -ка,
-ку, -каў;

(рэчыва) -ку,

-каў

узнаўляльніца -цды, -ц
узпаўляльны
узнаўляцца незак., -яецца,
-яюцца.

узнаўляць незак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
узначалены

узначаліць зак., -лю, -ліш,
-ліць, “ляць

узначальванне і узначаленпе [ньце] для абодвух
“нні

узначальвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

узначальваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
узненавідзець [зьне] разм,
зак., -джу, -дзіш, -дзіць,
“дзяць,
дзець

часцей

знспаві-

узпепакбены [зьве] разм.
узпепакбіцца [зьне] [ойі]
разм., зак., -оюся, -бішея
[сься], -біцца, “бяцца

узцепакбіць
разм.,

зак,

-біць, -бяць

[зьне]

узнервавйнаець

-бю,

[ойі]

-віш,
[зьпе]

[сьць] разм., -цю
узнерваваны [зьпе] разх.

уз'ядпацы
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узпервавёцца [зьпе] разх.,
зак., узпервуюся, -ўсшся

[сься], -ўецца, -ўюцца

узнерваваць

[зьне]

разм,

зак., узцервую, -уеш, -ўе,

-ўюць
узиёесны [зьне]
узиёбеці [зьцесьці] зак., узпясу, -сёш, -сё, -сём, уз-

песяцё, узцясўць; узпёс,

узиёсла, -лі [сьлі]; узня-

сі
узнёсціся [зьцесьці] зак.
узпясўся, -сёшея [сься],

-сбцца, -сёмся, узнесяцё-

ся, узнясўцца; узнёсся,
узнёслася, -ліся [сьлі];

узнясіся

узпёела [зьнё] прысл.
узнёсласць [зьнё] [сьць]

-цю

узнёслы [зьнё]

узпізаны [зьні] разм.

узцізаць [зьні] разх., гак,
узпіжў, узніжаш, -жа,

зкам, -жаце, -куць; узпіжы
узнізванне [зьні] [пьпе]
разм., -нні
узпізвацца [зьні] разм., незак., -аецца, -аюцца

узнізваць [зьні] разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

узнікаць [зьпі] незак., -4ю,
-беш, -4е, -Зюць

узніклы [зьні]
узпікиённе [зьні] [ньне]
-нпі
узнікнуць [зьні] зак., -ну,
-неш, -не, -нуць

[ньне]
[зьні]
узніманне
-пві, часцей уздыманне
незахк.,
узнімацца [зьні]
[сься],
-аешся
-бюся,
-аецца, -бюцца, часцей
уздымацца
узпімаць [зьні] незак., -йю,
-4еш, -де, -йюць, часцей
уздымаць
узибе -су, -се, -саў
узинбеіцца лнезак., -бшуся,

-бсішся

[сься], -бсіцца,

-бсяцца

узнбсіць незак., -бшу, -бсіш,

-бсіць, -бсяць

узлбўлепы
[ньце]
узнясбнне [зьня]
-пні
узнята [зьня] прысл.
[сьць]
узайятасць [зьня]

-цю
узняты [зьпя]

узияцца

[зьня] зак., узпі-

муся, узпімешся [сься],

“мецца, -мемся, -мецеся,
“муцца і уздымўся, узды-мецца,
[сься],
мешся
-мемся, -мецеся, -муцца;
узпяўся, узнялася, -лося,
“ліся; узпіміся і уздыміся

узняцце [зьпяцьце] -цці

узняць [зьня] зак., узнімў,
узпімеш, -ме, -мем, -меце,
“муць і уздымў, уздыімеш,

-мс, -мем, -меце, -муць;

узняў, узняла, -ло, -лі; узпімі і уздымі ц.

узор -ру, -ры, -раў

узбрванне [цьце] -мпі, часцей узвёорванне

уздрвацца пезак., -аецца,
гаюцца, часцей узвбрвацца
узбрваць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць, часцей узвбрваць
узбрна прысл.
узбриаець [сьць] -цю
узбрны

узбрыста прысл.

узбрыстаець [сьць] -цю
узбрысты
узрадавана прысл.
узрадавацасць [сьць] -цю

узрадаваны

узрадавацца

зак., -дуюся,

гдуешся ' [сься], -дуецца,
“дуюцца

узрадаваць зак., -дую, -ду-

б.
еш, -дуе, дуюць
-аю, -аеш,

узразаць незак.,
-бе, -аюць

узрастённе [пьне] -нпі
узраетаць незак., -ёю, -ёеш,
где, -4юць
узраетаючы

дзеепрым.,

,
прым.
узрасці (сьці] зак., узрас[сьце],
узрасцёш
хў,

-сцё, -сцём, -сцяцё, -стўць

узрасціць [сьці] зак., узра-

пезак.,

узрывёцца
рацца

ад

(разбу-

выбугу;

да

рыць) -іецца, -аюцца;
(па міне) -дюся, -дешся
[сься], -аецца, -4юцца
узрываць пезак., (да рыць)
(разбураць
-де, -йюць;
выбухам) -аю, -асш, -йе,
-аюць
узрыты
узрыў узрыву, -ве, -ваў
узріяўіцчык
е
узрыўнік
горн., адпаведна -ка, -кў,
люў: гка, -ку, -каў
узрыўны

разм.

узрыўчатка

-т1ца

[цц]

узрыхлённе [ньце] -нпі
узрыхлены
узрыхліць зак., -лію, -ліш,
“ліць, -лім, -ліцё, -ляць
узрыхаяцца пезак., -ясцца,
-Яюцца
-яю,
незак.
узрыхайць
-Яеш, -яе, -Яюць
узрыиць зак., -Ме, -ьпоць
узрэзаны
узрэзаць зак., -зжу, -Эжаш,
-бжа, -Эжуць
узуёльны кнізе.

узурпатар -ра, -ру, -раў

узурпатарскі
узурпатарства -ве
узурпёцыя -ыі [ыйі]
узурпіраваны
узурпіравацца незак., -ру-

ецца, руюцца

узурпіраваць зак. і незак,

. Зрую, -руеш, -руе, -руюць,

ўзуе кніжн., -су, -се

,
ціць, -цім, -ціце, -цяць
-няў

узысці [сьці] зак. узыду,
узыдзеш, -дзе, -дзем, -дзеце, -дуць; узышоў, «узы-

-стаў

узыхбд -ду, -дзе

шчў,

узрбсціш

[сьці],

узрбвець узроўню, -пі,
узрбст -сту, -сце [сьце],

узрбставы
узроўнямёр -ра, -ры, -раў
узруўшапа прысл.
узрушанасць [сьць] -цю
узрўшаны
а
ц
ц
а
в
ш
у
р
з
у
а
ц
ц
узрушё
незак., адпаведна -Аюся,

ешся
-бюцца;

[сься],
-аюся,

-аецца,
-аешся

[сься], -аецца, -аюцца

узрушёць і узрўшваць незак., адпаведна -ёю, -аеш,
гае, -бюць; -аю, -аеш, -ае,

-аюць

узрўшлівы
-шуся,
зак.,
узрўшыцца
-пышся [сься], -шыцца,

-шацца
узрушыць зак., “шу, -шыш,
-шыць, -шаць
узрушэнне [пьцо] -ппі
узрывальнік -ка, -ку, -каў
узрывапебяспбчиаець
[сьпе] [сьць] -цю
узрывапебяспёчны [сьпе]
[пьно] -шпі
узрывёцне даг
узрываўстоділівы

шла, -лб, -лі; узыдзі

узыхбджанне

(цьне] -пні,

-нняў
узыхбдзіць незак., (на што-

н.) -дяіу, -дзіш,

-дзяць;

-дзіць,

(прарастаць -- аб

раслінах) -дзіць, -Дзяць

узыхбдны

узічваць разл., незак., -аю,
-аеш, -ас, -аюць
узачыць разм., зак. -чу,
чыш, -чыць, -чаць
узлбрыцца [зь] раза, зак.,
зруся,

-рышся

“рыцца, -рацца

узлбшанаець
-цю

[зью]

[сься],

[сьць]

узлошаны [зью]

узлошыцца [3ью] зак., -шуся, шышся [сься], -шыц-

ца, -шацца

не
.,
зм
ра
]
вя
[з
а
цц
да
'я
уз
зак., -фюся, -йешся [сься],
гаецца, -4юпца
уз'ядпальны [зья]

уз'ядпанце [зья]
-нпі
уз'яднаны [зья]

[ньпе]

укеўзаць
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уз'яднацца

уз 'ядпацца [зья] зак., -аюся, “4ешся [сься], -децца,

-дюцца

[зья] зак. -ёю,

уз'яднёць

-деш, -ае, “юць

уз'ядпбўвацца [зья] незак.,

[сься],
-аешся
аюся,
гаецца, -аюцца
уз'ядпбўваць [зья] незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
уз'язджаць [зьяждзе], неЗак., -аю, -беш, -йе, -ёюць

узйтак пчал., -тку

узяцца зак., вазьмуся, вбзь-

[сься],

-мецца,

-мемся, -мецеся, -муцца;
узяўся, узялася, -лбся,
-лісяў вазьміся .
узяцце [цьце] -цці
узяць зак., вазьмў, ВвОзьмеш, -ме, -мем, -меце,
“муць; узяў, узяла, -лб,
.
-лі; вазьмі

уйгўр -ра, -ру, -раў
уйгурка -рцы, -рак
уйгурскі
уйгуўры “раў
укаваны

укаваць зак., укую, гуёбш,
-уё, -уём, -уяцё, -уюць
указ -за, -зе, -заў
указальнік -ка, -ку, “каў,
часцей паказальнік
указальны
указённе [ньне] -цні, -нняў
указаны

указаць зак., укажу, укё-

жаш, -жа, -жам, -жаце,
-пуць
указвацца незак., -аецца,
-вюцца

указваць незак., -аю, -веш,

-ае, -аюць

укёзка [ск] -зцы [сц], -зак
указны уст.

указчык [шч] -ка, -ку, -каў
указчыца [шч] -цы, -ц
укакбшаны разм.

укакбшыць разм., зак., -шу,
-шыш, -шыць, -шаць
укалдцца
зак., укалюся,
укдлешся [сься], “лецца,
“лемея, -лецеся, -люцца
укалбць зак., укалю, укблеш, -ле, -лем, -леце,
-пюць
укалупіць разм., зак., ука-

луплю, укалўпію, “-діць,

“пім, -піце, -пяць
укалупаўць .рагм., зак., -нў,
-пёш, -нё, -пём, -няцё,
-аўць
укалыханы

чшяў
укалііхвацца незак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

гаюцца
укалыхваць незак.,
-аеш, -ае, -аюць
укампанавапы
укампанаваць

зак.,

-аю,
-нўю,

-яўеш, -пўе, -нўюць

укамплектаванасць

-цю
укамплектавапие

[сьць]

[ньце]

-нні

узяты

мешся

укаліхваше

-нпі,

[чьпе]

укалыхацца гак., укалышуся, укадйшашся [сься],
“шацца, -шамся, -шацеся,
“шуцца
укалыхаць зак., укалышу,
укаліашаш, “та, -шам,
-шаце, -штуць

укамплектаваны і укамплектбваны
укамплектавёцца зак., -“тў-

ецца, -тўюцца

укамплектаваць зак, -тўю,
-туеш, -туе, -тўюць
[ньне]
укамплектоўванне
-“нці
укамплектоўвацца

гезак.,

гаецца, -аюцца
незак.,
укамплектбўваць
гаю, -аеш, -ае, -аюць
укапаны
укапаны і укбпаны
укапацца разм., зак., -аюся,

[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
укапёцца зак., -ёюся, -аешся [сься], -аецца, -ёюцца

укапаць зак., -аю, -аеш, -ае,

-аюць
укапа4ць

зак.,

-ёю,

-аеш,

-4е, -аюць

укараціць

укарачу,

гак.,

Уварбцса, -ціць, -цім, -ці, “ЦЯЦЬ
ухарачэнце [пьпе] -пні
укарміцца зак., укбрміцца,

-мяцца
укармлю,
укарміць зак.,
укбрміш, -міць, -мім, -міце, -мяць
укарбчаны
укарбчванне [ньне] -нні
укарбчвацца незак., -аецца,
-аюцца
незак,
-аю,
укарбчваць
-аеш, -ае, -аюць
укарчанёлы часцей скарчанёлы

укарчанёць зак., -ёю, -ёеш,
-бе,

скар-

-ёюць, часцей

чанёць
укарёць разм,

зак.,

-5ю,

-беш, -5е, -зюць
укасіць гак., укашу, укбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць

укатка -тды [цц]
укатчык [чч] -ка, -ку, -каў
укаціцца зак., укачуся, укбцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца

укаціць зак., укачу, укб-

ціш, -ціць, -цім, -ціце,

-ЦЯЦЬ
укачаны
укачацца зак., -4юся, -ёешся [сься], -аецца, -Зюцца

укачаць зак., -4ю, -беш, -ае,
-ёюць

укачвапне [ньне] -нні
незак.,

-аюся,

укапвапне [ньпе] (капель)

укаёчвацца

-нпі
укапвацца (закапвацца вадой і інш.) разм., незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],

гаюцца
укаёчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць

“аецца, -аюцца
укаёпваць (закапваць вадой
і інш.) незак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
укарапёлы
укаранённе
[ньне]
-нні,
“нняў
укаранёць разх., зак., -ёе,
-ёюць

укарапёны
укарапіцца захк., (асталявацца дзе-н.) укаранюся,
укарэпішся [сься], -ніцца, -німся, -піцеся, -няцў зямлю,
ца; (урасці
увайсці ў звычку) ука-

рэпіцца, -няцца

укараніць зак., укараню,
укарэпіш, -піць, -пім, -ні-

це, -няць

укараняльны
укараняцца пезак., -Яецца,

“яюцца

укараняць незак., -яю, -яеш,
яе, -Яюць

укараціцца згак.,, укарбціц-

а, -цяцца

“аешся

[сься],

-аецца,

уквасіцца зах., -сіцца, -сяц-

ца
уквасіць зак., -йшу, -асіш,
-асіць, -асяць
уквашаны разм.
-бчуся,
зак.,
уквёціцца
-ёцішся [сься], -ёціцца,
-“ёцяцца
уквёціць зак., -ёчу, -ёціш,
-ёціць, -ёцяць
уквёчаны
уквбцаны разл.
уквэцацца разлм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца
уквэцаць разлх., зак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
уквяліць зак., уквялід, уквбліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць

укёміць разлм., зак., -млію,
“міш, -міць, -Мяць

укёўзапы разм.
укёўзацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], “аецца,

“аюцца
укёўзаць разх., зак., гаю,
-аеш, -ае, -аюць
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укеўзваць

украінцы

аа

укбўзваць

раза,

незак,

гаю, -аеш, -ае, -аюць
укідапы
укідацца
-дсшся

незак.,

-аюся,

[сься],

-ецца,

-дюцца
укідаць зак., -аю, -асш, -ас,
-аюць
укідёць мезак., -4ю, -4сш,
-ае, -аюць
укідвацца пезак., -аецца,
-аюцца
укідваць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
укіпуты
укіцуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца

укінуць зак., -ну, -пеш, -не,
“нуць
укіпаць незак., 746, -аюць
укіпёць зак., -піць, -пяЯць
укіраваць разх., зак., укі-

рўю, -ўеш, -ўе, зўюць

укісённе [ньне] -нпі
укісёць незак., -ае, -аюць
укіелы
укіенуць зак., -не [сьне],
укіс,

-пуць;

-сла,

-слі

[сьлі]

.

уклад -ду, -дзе, -даў

укладальнік -ка, -ку, -каў
укладальніца -цы, -ц
укладальціцкі

(ньне] (укладзенае ўнутр, грашовая
сума) -нні, -нпяў; (дзе-

укладанне

янне) -нні
укладацца незак., (рабіць у
тэрмін; класціся спаць)
“юся, -дешся [сься], -аецца, -дюцца; (умяшчацца,

стварацца) -аецца, -аюцца

укладаць незак., -йю, -аеш,
-4е, -Зюць
уклёдачны
укладванне [ньне] -нні
уклёдвацца незак., -аюся,

-аецца,
[сься],
-гаешся
гаюцца
ука4дваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

укладзены

укладзісты рага.
укладка [тк] (дабавачны
ліст,

устаўная

частка)

-дцы [цц], -дак; (дзеянне) -дцы [цц]

укладні

укладчык [чч] -ка, -ку, -каў

укладчыца [чч] -цы, -ц

укладыш -ша, -шы, “шаў.
укласці [сьці] зак., укладу,
-дзёш, -дзё, “дзём, -дзя-

дб, -дўць; уклаў, уклала,
“лі; укладзі
укласціся [сьці] зак., укла[сься],
-дзёшся
дўся,
“дзёцца, -дзёмся, -дзяцёеся, -дуцца; уклаўся, уклалася, -ліся; укладзіся
уклбены

укаёбіцца [ейі] зак., -ёіцца,
“бяцца
укаёіць [ейі захк., -ёю,

не) -ёйцы
уклёнчаны

укляпёць тэг., зак. укляплю, уклёплеш, -ле, -лем,
-пеце, -люць і -Аю, еш,
-4е, -бюць; укляпіў, -ала,
-ёлі; укляплі і укляпай
укдл -лу, -ле, -лаў
Укблаты
укблвацца кезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
укблваць кезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
уебпапы часцей укапёпы

уклёпвацца

[сься], -аецца,
-асшся
-аюцца
укбпваць хезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць

-біш- [ейі], -віць, “бяць

уклёйванне [цьце] -шші
укаёбйвацца гезак., -аецца,
-аюцца
уклёйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

уклёйка (што-небудзь укле-

енае) -ёйцы, -ёск; (дзеян-

уклёнчваць
пезак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
уклёнчыць зак., -чу, -зыш,
-чыць, -чаць
уклёпванне [ньце] -нпні
хезак., -асцца,

-аюцца

уклёпваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
уклінаваны
уклінаваць зак.,

уклінўю,

-уеш, -уе, зуюць

укліцённе [ньпе] -нці
уклінены
уклініцца зак., уклінюся,
уклінцися [сься], сніцца,

-пімся, -ніцёся, “няцца
уклініць зак., укліню, уклініш, “ніць, -нім, -ніцё,
-НЯЦЬ
уклінбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
укліньванне [ньне] -нні

укліньвацца кнезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца
-аю,
укліньваць
незак.,
-аеш, -ае, -аюць
укліочальнік -ка, -ку, -каў
уключанаець [сьць] -цю
уключаны
уключацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

“аюцца

уключаць незак., -ёю, -аеш,

-бе, -бюць
уклбчна прысл.
уклібчыпа -не, -н

уключыцца зак., укдючуся,
уключышся [сься], -чыц-

ца, -чымся, -чыцёеся, -чацца

зак, уключу,
уключыць
уклібчыш, -чыць, -чым,
“чыце, -чаць
уключэнне [ньпе] (тое, што
-ппі,
ўключана) спец,
“нняў; (дзеянне) -нні
укляпаны
укляпацца зак., (замацавацца) тэх, уклёплсцца,
-люцца

і

укляпаецца,

гаюцца; (трапіць у няёмкае становішча) разм.,
укляплюся, уклёплешся
[сься],

-лецца,

-лемся,

-лоцеся, -люцца і укляпаюся, -4сшся [сься], -йецца, -Зюцца

укбпванине [пьне] -ші
укбпвацца незак, -аюся,

укбрмлепасць [сьць] -цю
укбрмаепы

укбрмаіванне [выге] -ппі
укбрмлівацца незак., -аёцца, -аюцца
укбрмліваць
незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
укбе (колькасць накошанага сена) -су, -се, -саў;

(дзеянне) -су, -

укбены
укбўванне [цьце] -нні
укбўвацца незак., -аецца,
-аюцца
укбўваць кнезак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
укбўка -ўды
укбчаны

укбчванне [ньне] -нні
укбчвацца незак., -аюся,
-гаешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
укбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
укбшаны
укбшваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

украдвацца незак.,
[сься],
-аешся

-аюся,
-аецца,

“аюцца
украдзены
украдкайі разм. украдкам,
украдкі [тк] прыса.
Украіна [айі] Украіне
украінец [айі] -нца, “шу,
“цаў
украіпізаваны [айі]
украінізавацца [айі] зак. ё
незак., -зўецца, -зўюцца
украішізаваць [айі] зак. і
незак., -зўю, -зуеш, -зўе,
-зўюць
-ыі
[айі]
украінізацыя
[ыйі
украінізм [айі] -ма, -ме,
“маў

украінка [айі] -пцы, -пак
Украінская Савёцкая Сацыялістычная Рэспўбліка
Украінскай Савёцкай Са-

цыялістычнай Рэспубліцы
украінскі [айі]
украінцы [айі] -цаў
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У. крапаны

украпаны
укрёапаць зак., -аю, -аеш,

-ае, “аюць
укрйпванне

(тое,

[пьне]

-ниі,
ўкрапана)
што
сшяў; (дзеянне) -шпі

украпвацца незак., -асцца,
-аюцца

,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
ь
е
ц
н
а
в
п
а
р
к
у

гае, -аюць
украёпіна -пе, -н

-піцца,

зак.,

украпіцца

-пяцца
украга -се, -с
украсці [сьці]
ду, -дзеш,

,
зак., укра-ДЗе,

“дуць;

украў, украла, -лі; украдзь
украсціся [сьці] зак., украдуся,

уласкавіць

[евся],

-дзешся

“дзецца, -дўцца

укрбены кравец.
укрбіць [ойі] зак., -бю, -біш
[ойі], -біць, -бяць
укрбйвацца кравец., незак.,

-аецца, -аюцца
укрбйваць кравец., незак,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
укрўг абл., прысл., прыназ.
укругавўю прысл.
укружка [шк] разм., прысл,
укрутую прысл.

укруціцца зак., укручўся,
укруцішся [сься], -ціцца,
цімся, -ціцеся, -цяцца

укруціць зак., укручў, укруціш, -діць, -Цім, -ЦіІЦе,
-цяць

укрўчаны
укручванне [пьне] -нні
укручвацца незак, -аюся,
-гаешся
[сься], -аецца,
-аюцца.
укрўчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

укрывальнік юр., -ка, -ку,

-каў
укрывальніца -цы, -ц
укрывальніцкі
:

укрывальніцтва -ве
укрывённе [пьне] -нні
укрывёцца незак., -аюся,
[сься], -ёецца,
-бешся

-Яюцца

укрывёць незак., -бю, -аеш,

-49, -фюць

укрыты

укрыиўджаныразл.
укрёяўдзіцца разм.,
зак.,
-джуся, -дзішся [сься],

“дзіцца, -дзяцца

укриўдзіць рагм., зак., -джу,
“дзіш, -дзіць, -Дзяць

укрицца зак., -вгюся, -нешя [сься], -ыецца, -мюцукрицце [цьцо] (збудаван-

не) -цці, -ццяў

укрыццё [цьцё]

“ме,юць

Угрышаны

укрышыш, -шыць, -шым,
“шыце, -шаць

у
к
у
.
к
а
з
.,
зм
ра
а
ц
ц
і
л
у
к
у
укулішся [сься],
лося,
укўліцца, укўлімся, -лі-

цеся, -ляцца
укўе -су, -се, -саў
укусіць зак, укушуў,
сіш,

-сіць,

-сім,

уку-сіце,

-сяць
,
.,
укўшаны
улавіць зак., улаўлю, Уловіш,

-віць,

-вім,

-віце,

-вяцЦь

улагбджанасць [сьць] -дю
улагбджанпе [пьпе] -нпі
улагбджаны

улагбджвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
улагбджваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
улагбдзіцца зак., -джуся,

-дзіцца,
гдзішся [сься],
улагбдзься
“дзяцца;

[цься]

улагбдзіць захк., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; улагбдзь

улада -дзе, -д

уладавацца зак., уладўюся,
гўешся
. “ўюцца
уладаваць

(дзеянне)

-яю,

-леш,

[сься],

-ўецца,

зак.,

уладўю,

ўеш, -ўе, -ўюць

.

уладальнік -ка, -ку, -каў

уладальніца -цы, -ц
уладёльніцкі
уУладалібб -ба, -бе, -баў
уладалюбівы

уладалюбства [пств] -ве
уладённе [ньне] (дзеянне)
уладання)
-нні; (абект
гнпі, -нняў
уладар -ра, -ру, -роў і валадар
уладаранне [пьне] -нпі
уладарка і уладарпіца адпаведна -рцы, -рак,; -цды,
і валадарка, валадар-

піца

уладарна прысл.
уладарнаець [сьць] -цю
уладаринік зка, -ку, -каў і

валадарнік
уладарніцтва -ве і валадар. ніцтва

-аеш,
уладарнічаць -аю,
-ае, -аюцьі валадарнічаць
уладйрны і валадарпы

уладарыць незак., -ру, “рыш,
“рыць, -раць і валадарыць

Уладёць пезак., -4ю, -асш,
-4с, -аюць

уладжаны

уладавапне [пьпо] -ппі
узаджвацца пезак., -аюся,
-аешся
[сься], -аецца,

-аюцца

улёдзжваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
Уладзівастбк г., Уладзіва-

стбка, Уладзівастбку

уладзівастбцкі

Уладзіміра,
А
вобласць

Уладзімір г.,
Уладзі: міры
Уладзімірская

[сьць] Уладзімірскай воб-

ласці
уладзімірскі
зак,
уладзіцца

гдзішся

-джуся,
[сься], -дзіцца,
,

“дзяцца

улёдзіць зак., -джу, -дзіш,
гдзіць, -ДзяцЦь

улагбджаца прысл.

уладжана прысл.

“цц

Усрыць , Зак.,

аак.,

укрышйць

укрышў,

уладкавальпік [тк]
ка, -ку, -каў

уладкавана

[тк]

раза.

разм.,

прысл.

[пьпе]
уладкаванне [тк]
разм., -нпі
уладкаваны [тк] разм.
разм,
уладкавацца [тк]
-кўешся
зак., -кўюся,
[сься], -куецца, -куюцца
уладкаваць [тк] разм., зак.,

-Еўю, -куеш, -куд, -кўюць
уладкбўванне [тк] [сьне]
разм., -нні
уладкоўвацца [тк] разм.
-асшся
-аюся,
незак,
[сься], -аецца, -аюцца
уладібўваць [тк] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, аюць
улёдна прысл.
уладнасць [сьць] -цю
уладны
уладыка царк., м., ДМ -ку,
Т -кам, мн. Р -к і -каў
уладычыца кніжн., -цы, -ц
улажыцца зак., (выканаць

за пэўны тэрмін) улажў[сься],
улбжышся
ся,
-кыцца, -кымеся, -кыцеся,
-жацца; (умясціцца) улбжыцца, -кацца

улажыць зак., ула, улб-

жыш, -кыць, -КЫМ, -жыце, -каць
улажбние [ньне] гіст., -пві,
-пяў
улазіны разм, -н
улазіць незак., -ажу, -азіш,
-дзіць, -ёзяць; улёзь

уламёпы і улбманы, улбмлепы
уламёцца разм., зак., улбміцца, -мяцца

уламаць разлм., зак., уламлю, улдміш, -міць, -мім,
“міце, -мяць
улёп ваен., -па, -пе, -наў

Улёп-Батар г.,

Улап-Бата-

ра, Улан-Батары
улап-батарскі

уланскі

Улац-Удз г., м., нескл.
улап-удЭнескі
уласк4віць
зак.,
-аўлю,
авіш, -авіць, -авяць; уласкаў

уласкаўляць
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ульлпаўскі

аа

уласкаўляць незак,

-ясш, -Яе, -Яюць
улёспа пабочнае

-Яю,

слова,

часц.

уласна-зварбтны лінг,

уласпарўчна прысл.

уласнаручны

улёспаець [сьць] -дю

уласнік [сьпі] -ка, -ку, -каў
уласпіца [сьпі] -цы, -ц
уласніцкі [сьпі]

уласніцтва [сьці] -ве
уласны
уласціва [сьці] прысл.
уласцівасць [сьці] [сьць]
-цо, -цей
уласцівы [сьці]

узашчаныразл.
улашчвацца разм.,
-аюся,
-аешся

незак.,
[сься],

гаецца, -аюцца.
улёшчваць разх., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
улашчыцца
разхм.,
зак.,
-шчуся, -шчышся [сься],

-шчыцца, -шчацца
улашчыць разм., зак., -шчу,
“шчыш, -шчыць, -шчаць
улёва прысл.
Улёгцы [хц] прысл.
улёгчы [хч] разм., зак.,
улягу,
уляжаш,
-жа,
-шам, -жаце, улягуць;
улёг, улягла, -лб, -лі і

улёгла, -лі; уляж
улёгчыся [хч] зак., улягу“ся,
уляжашся
[сься],
жацца, -жамся, -жацеся,
улягуцца; улёгся [хе],
уляглёся, -лбся, -ліся ёі
улёглася,'-ліся;” уляжся
[сься]
улёжаны

улёжацца

зак.,

-жкыцца,

экацца і уляжацца
улёжаць зак., -ку, -жыш,

-“жыць, -жаць ў уляжаёць
улёжвацца незак., -аецца,
гаюцца.
Улёжна: хоць пе ўбжна,
дык улёжна
улёзці [сьці] зак., улёзу,
“зеш, -зе, -зуць
улёплены
улёплівацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца,
улёпліваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
улётку разм., прысл.
уліванне [пьпе] -нпі
улівацца незак., -аецца,
-бюцца
уліваць незак., -4ю, -аеш,
-4е, ёюць
улік -ку
улікбвы
х
уліпаць незак., -аю, -деш,
-йе, -4юць

уліпнуць зак., -пу, -неш,
-пе, -нуць; уліп, -пла, -плі

улітавённе, [пьне]
не)

уст,

(дзеян-

-цні,

часцей

упайванне
улітавацы уст., часцей упаяпы
улітаваць уст, зак,

тўю, -ўеш, -ўе,
часцей упаяць

улітка

спец.,

“так
уліткавыспеў.

Улі-

-ўюць,

-тцы

[цц],

уліткападдбпы спец.
уст,
[ньне]
улітоўваніе
-нні, часцей упайванне
незак.,
улітоўвацца уст.,
-аецца,

-аюцца,

часцей

упайвацца
улітбўваць уст., кезак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць,

часцей

упайваць
улітоўка уст., (тое, што
ўпаяна) -оўцы, -бвак, часцей упаёйка
уліты
уліўни разм.,

часцей пра-

зак.,

гувальёцца,

ліўны
уліцца

-лыбцца і уліёцца, -іюц-

ца; уліўся, улілася, -лбея,
-ліся
уліць, гак., увалью, -льёш,

-льё,-льём, -льяцё, -лыдць
і улію, -іёш, -16, -іём, -іяцё, -іюць; уліў, уліла, -лё,
-лі; улі
улічаны
улічваппе [ньне] -нні
улічвацца незак., -аецца,
-аюцца
улічваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
улічыцца зак., улічыцца,
6
8
“чацца
улічыць зак., улічў, улічыш, -чыць, -чым, -чыцё,
-чаць
улбвісты спец.
улёвы абл., -ваў

.
улбжаны
улбмак -мка, -мку, -мкаў
улбманы, улбмлены часцей
уламаны
улбмлівацца і улбмвацца

незак., для абодвух -аец-

ца, аюцца
улбмліваць і улбмваць незак.,

для

абодвух

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
улбине [пьне] “нні
улбпацца рагм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
улёў улбву, -ве
улбўлепы
улбўліванне [ньне] -цні
улбўлівацца незак,, -аецца,
-аюцца
улёўліваць

незак.,

-аю,

, гаюць
-аеш,
улёўнаець,[сьць] -дю
улбўпік тэх., -ка, -ку, -каў
улбўны

улўкаткі абл., прысл.
,
г
улушць разм., зак., улуплю,
улўпіш, -піць, -пім, -піце,
-дяць
уаўе -са, -сё, -саў
улусны
улўчаны разм.
улучаць разм., незак., -аю,
-Деш, -ае, -4юць

улучаць разм., зак., улучу,
улўчыш,-чыць, -чым, -чыде, -чаць
ультра х. і ж., нескл,
ультраакустыка -ыцы
ультрагўк фіз., -ку, -каў
ультрагукавы

Ультраімперыялізм
[айі]
-му, -ме
ультракандэнеатар тэг., -ра,

“ры, -раў

ультракароткахвалевы

ра-

дыё
ультракардткі фіз.

ультралёвыя паліт., наз.,
адз. ультралёвы
ультралявацкі паліт.
ультрамадэрнізм -му, -ме
ультрамаришн -ну, -пе
ультрамарыинавы:
ультрамікраскапічны
ультрамікраекапія 41 [нш
ультрамікраскбп -па, -пе,
-паў
ультрамддиы
ультрапрёвыя паліт., наз.
адз. ультраправы

ультрарэакцыйны
ультрарэакцыяпёр -ра, “ВУ,
“раў
ультрарэвалюдыйны
ультрарэвалюцыянёр
“ра,

“ру, -раў

ультраструктура -ры
[сьць]
ультрасучаснаець
-дю
ультрагучасны
ультрафільтр. спец.,

-ра,

“ры, -раў
спец.,
ультрафільтрацыя
-ыі [ыйі]
ультрафіялётавы фіз.
ультрахраматызм фіз., муз.,
-му, -ме
ультыматум -му, -ме, -маў
ультыматызм паліт., -му,
-ме
-сце
ультыматыет -ста,
[сьце], «стаў

ультыматысцкі паліт.
[сьць]
ультыматыўнаець
-цю
ультыматііўны
ульч ўльча, ўльчу, ульчаў
ульчёнка -пцы, -нак
ўльчскі

ўльчы-чаў

Ульйпаўск г., Ульянаўска,
Ульяпаўску

вббласць
Ульйнаўская
[сьць] Ульйпаўскай вёб-

ласці

ульянаўскі

умінаць
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[сься], -біцца,

улюбішся

“бімся, -біцеся, -бяцца
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улюблёна прысл.

улюблёнаець [сьць] -цю
улюблёны
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-Яешся [сься], -яецца,
яюцца

улюбляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць

-нні,

[ньне]

улюлібканне
-нняў
улюлюкаць

незак,

-аю,

-асш, -ае, -аюць
улягённе [ньне] -нні

-ёецца,

незак.,

улягацца
-аюцца

улягаць незак., -дю, -аеш,

-4е, ёюць

уляжалы
уляжацца

-жыцца,

зак.,

уляжаёць, часцей улёжаць

улялйшчыць разм., зак.,
-чу, чыш, -чыць, -чаць
уляпацца разх., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
уляпіцца разм., зак., уляп-

-піцца,

-ае, -аюць
умазка [ск] -зцы [сп]

улёпішся
-пімся,

[сься],

-піцеся,

“пяцца
уляпіць зак., уляплю, улепіш, -піць,

-пім,

-піце,

зак.,

-рўюся, -руешся [сься],
“руецца, рўюцца
умайстраваць разх., Зак.,

“рўю, -рўеш, -руе, -руюць

умайстроўвацца разм., 1езак., -аюся, -аешся [сься],
-аецца, -аюцца
умайстроўваць разлм., іезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
умакаёць разм., незак., -ёе,
-Аюць
умакрэлы разм.
умакрэць разм., зак., -5ю,
-беш, -5е, -Эюць
умалаціць разм., вак, умалачу, умалбціш, -оціць,

-бцім, -бціце, -бцяць
умалёгаць разх., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
умаліць (упрасіць)
умалю, умбліш,

зак.
-ліць,

-дім, -ліце, -ляць

умалбт с.-г., -бту, -бце
умалбць .разм.,

зак., умя-

лю, умёлеш, -ле, -лем, -леце, -люць
умалйць (упрошваць) незак., -яю, -йеш, -яе, -Яюць,
часцей умбльваць
умён бат., -ну, -не
уманціраваны [ньці]
уманціравацца [ньці] зак.,
“руецца, -руюцца
уманціраваць [ньці] зак.,
-рую, -руеш, -руе, уюць
умарнёць зак., -ёю, -ёеш,
-6е; “ёюць
умарбжаны
умарбжвацца

незак., -аец-

ца, -аюцца

-пяцЬ
улятённе [ньне] -нні
улятаць незак., (залятаць

умарбжваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
умардзіць зак., умарбжу,

унутр чаго -- пра птушак

умарбзіш, -зіць, -зім, -зі-

і інш.) -ае, -аюць; (пра
-ёю,
разм.,
чалавека)
-деш, -ае, -аюць
(заляцець
зак.,
уляцёць
унутр чаго -- пра птушак
і інш.) уляціць, -цяць;
(пра чалавека) разм., улячў, уляціш, -ціць, -цім,
улеціцё, уляцяць
уляшчыць абл., зак., -чу,
“чыш, -чыць, -чаць
умазаны

це, -зяць
а
умарыць разм., зак., умарў,
умбрыш, -рыць, -рым,-рыце, “раць
умаеціцца (сьці] зак., умашчуся, умбсцішся (сьці-

умазацца
-жашся
-куцца

зак., умёжуся,
[сься], -жацца,

умазаць зак., умажу, -жаш,
“ка, -жуць
Умазванне ([пьпе] -нні
умазвацца
незак.,
“аешся
[сься

-аюцца

І,

-аюся,
-аецца

“аа

сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцца

умасціць [сьці] зак., умашчў, умбсціш
[сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

уматаны
уматацца зак., -дюся, -аешся [сься], -ёецца, -дюцца
уматаць зак., -4ю, -аеш, -ае,
-аюць
умаўлёнпе [пьпе] -ппі
умаўляцца незак., -Яюся,
яешся
[сься], -ясцца,
“яюцца

умаўчаць зак. -чу, “чаш,

“пяць, -чым, -чыцё, -чаць
умахёць (многа прайсці;

тутка грабіць) разм., зак.,

умайстраваны разм.
умайстравйцца разл.,

умалбтны

жацца, часцей улёжацца
уляжёць зак., -ліў, -кыш,
-жыць, -жым, улежыцё,

люся,

умёзваць незак., -аю, -аеш,

умаўчанне [пьпе] лпі

-Аю, -аеш, -ае, -аюць
умацавальны

умацаванне [ньпе] (дзеян(умацавальнае

не) -ні;

збудаванне) -нні, -нняў
умацавёны і умацбваны
умацавацца зак., умацуюся,
[сься], -ўецца,
-ўсшся

“ўюцца

зак.,

умацаваць

зўеш, -ўе, -ўюць

умацўю,

,

умацбўванне [ньне] -шпі
умацоўвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся

-аюцца

-аю,

незак,

умацбўваць

-аеш, -ае, -аюць
ўмбра (пігмент; фарба) -ры
умбрскігіст.

ўмбрыгіст., -раў
умёла прысл.

умёлец разм., -льца, -льцу,
-льцаў

умёлы
умёльскі
умёласць
і
умёльства
[сьць] разм., адпаведна
-ве; -цю
умённе [ньне] -нпі
умёрана прысл.
умёранаець [сьць] -цю
умёраны
умёрзлы часцей умёрзлы
умёрзнуць зак., -ну, -неш
[зьне], -не, -нуць; умёрз,
умёрзла, -лі [зьлі]
умёбеці [сьці] зак., умятУ,

умяцёш,-цё, -цём, умецяцё, умятўць; умёў, умяла, -лб, -лі; умяці

умёцены

умёць незак.,-ёю, -беш,-ёе,
-ёюць

умясіць-умёшаны (ад
пра цеста і інш.)
умёшванне [ньне] (пра цеста і інш.) -нні
умёшвацца незак., (пра цеста і інш.) -аецца, -аюцца; (у справы) -аюся,

-аешся
“аюцца

[сься],

-аецца,

умётваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

умёшчаны

умёючы разм., прысл.
умёрзлды і умёрзлы
т
уміг прысл. т
уміласцівіцца [сьці] зак»
-іўдюся, -івішся [сься],
,

-івіцца, -івяцца

умілаецівіць

зак.,

[сьці]

-іўлю, -івіш, -івіць, -івяць

умілаеціўлены [сьці]

уміпацца

пегак..

-аецца,

“юцца
умінаць незак., -бю, -аеш,

2йе, -4юць

уміранне

універсальны
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умірённе [ньне] -пі
уміраць незак., -аю, -деш,
-дс, -бюць
умлёць разм, зак, -бю, -беш,
-бо, -ёюць і увамлёць
умалут лінге., умляута, умляуце,
умбва -бве, -6ў
умбвіцца

зак.,

умбвішся

умбўлюся,

[сься], -віцца,

-вяцца

умбвы -бў

умбкнпуць разм.,

зак. -не,

“нуць; умбк, -кла, -клі

умбльваць незак., -аю, -асш,
гае, -аюць і умалйць

умбльна прысл.

умбльны

умбмант прыса.

умбтвацца незак, “аецца,
гаюцца
умбтваць незак., гаю, -аеш,
-ае, аюць
умбўлены
умбўна прысл.
умоўнарэфлектбрпы фізіял,

умбўпасць [сьць] -цю, -цей

умбўны
умбўчаць зак., -чу, -чыш,
-чыць, -чаць
умёўчванне [ньне] -нні
умбўчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
умбшчаны
ўмбшчванне [ньне] -нні
умбшчвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
гаешся
-аюцца

умбшчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
умудрёцца незак.,
-Аешся
-ёюцца

[сься],

-ёЮюся,
-аецца,

умудрбнасць [сьць] -цю
умудрбны
-рўся,
зак.,
умудрйцца
“рышся [сься], “рыцца,
-рымся, “рыцёся, рацца
умураваны: умурбвапы
умураваць зак, умурўю,
гўсш, -ўе, ўюць
умўрзаны разх.
умўрзацца разх., зак., -аю-

ае, гаюць

ухыкённе [ньне] этн., -нні
умыкёцца незак, -аецца,
-дюцца
умыкаць незак., -дю, -аеш,
-4е, -аюць
умыкиўць зак., ліў, -нёш,
-нё, -нём, -пяцё, -нўць

умыты
умёцца зак., -ыюся, “мешся [сься], -мецца, -ыюцца
умёць зак., -ыію, -ыеш, -ые,
-ыюць

умянціць [ньці] разм., зак,

умяпчу, умёцціш [ньці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць
умярзёць незак., -ёе, -йюць
[цьвеньне]
умярцвённе
-нні
умярцвёны [цьвё]
зак.,
[цьві]
умярцвіць
-віш,

умярцвлю,

-вім, умерцвіцё,

-віць,

умярц-

вяць
умярцвяцца [цьвя] незак.,

-Яецца, -Яюцца
умярцвёць [Іцьвя] незак,
-Яю, -яеш, -яе, -Яюць
умясіцца зак., умёсіцца,
-сяцца
умясіць зак, умяшў, умёсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
умясціцца [сьці] зак., умя-

шчуся, умёсцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцца "
умясціць [сьці] зак., умяшчу,

умёсціш

[сьці],

-ціць, -цім, -ціце, -цяць

умятёцца

незак.,

-аецца,

незак., -аец-

-ёюцца
умятаць незак., -йю, -аеш,
-4е, -ёюць
умяты
умяціна -не, -я
умяццазак., умнёцца, -нўцца і увамнёцца, “нўцца;
умяўся, умялася, -ліся
умаць гак., умнў,, -нёш, -нё,
-пём, “няцё, -яўць і увамаў, -нёш, -пё, -нём, -няцё, “аўць; умяў, умяЯла,
-лі; умпі
умяшанне [ньпе] -нпі

-аю,

умяшацца зак., -ёюся!,-деш-

ся, -аешся [сься], -аецца,

гаюцца

умўрзаць разм., зак, -аю,

'
-аеш, -ае, -аюць
умурбвапы часцей умураваны
умурбўванне [ньне] -нні

умурбўвацца
ца, -аюцца.

умывённе [ньпе] -инпі
умывацца
незак., -аюся,
[сься], -децца,
ешся
“даюцца
умываць пезак., -4ю, -аеш,

незак.,
умурбўваць
-аеш, -ае, -аюць
умфбрмер тэх., -ра,

-ры,

аў
Уфбрмери ы
умывальнік ха, -ку, -каў
умывальны
умывальня і разм. умывалка адпаведна -пі, -няў;
глцы, “лак

умяшёны (ад умяшаць)

ся [сься], -бецца, -бюцца

умяшаць зак. -бю, -ёеш,
-де, -юць
умяшчальпасць [сьць] -цю
Умяшчальны

-сшся

гаюцца

незак.,

(сься],

унёдзіцца
гдзішся

зак,
[сься],

-джуся
-дзіцца,

“дзяцца

унадлівы

уваймы і упаём прысл.
унакідку [тк] абл., прысл.

разм.,
[тк]
унакладку
прысл.
унапімізм літ., -му, -ме
унаніміст “ста, -сце [сьце],
-стаў,
упаравіць гак., упараўлю,
унардвіш, -віць, -вім, -віЦе, -вяць
унарміраванасць і унармавапаець [сьць] для абодвіух -цю
упарміравапне

ванне

і

(цьне]

унармадая або-

двух -нні

унарміравапы і унармаваны
упарміравацца і унармавацца зак., адпаведна -рўец-

-мўецца,
ца, “рўюцца;
-муюцца,
унарміраваць і унармаваць

зак., адпаведна “рую, -рў-

еш, -руе, “рўюць; унармўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
унармірдўваць і унармбўваць незак., для абодвух

гаю, -аеш, -ае, -аюць
унасіць (многае паўносіць)
унбсіш,
Унашў,
зак,
-сіць, -сім, -сіце, -сяць

[сьле]
унаелёдаванне
[ньне] біял», -яні
унаелёдаваны [сьле] ,
упаслёдаваць [сьле] зак.
-дую, -дуеш, -дуе, -дўюць
уначы прысл., часцей унбчы
ундзіна [ньдзі] міф., -не,
-н
упдзцыма хуз., -ме, -м
унепрыкмётку абл., прысл.
упёсены
унёсці [сьці] зак», упяеў,
-сёш, -сё, -сём, упесяце,
унясуць; унёс, унёсла, -лі
[сьлі]; унясі
універмаг -га, -гу, -гаў,
універеёл -ла, -ле, -лаў
упіверсалізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зуе,
-зўюць
універсалізіцыя -ыі [ыйі]
упіверсалізм. “філас.,

-ме

-му,

;

упівереаліі [іі] -ій

універсаліст

філас.

-ста,

г-сцё [сьце], -стаў

умяшчальня пі, -пяў
умяшчацца

умяшчаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -бюць
умяшчэнце [ньце] -нні
унаджвацца кезак., -аюся,
-асшся, -аецца, -аюцца

-бюся,

-аецца,
Ў

універсальна

упіверсёльнасць [сьць] -цю
упівереёльны

упайвание
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піверсам
уА
АА
(універсёльны

універсам

“ дагазін самаабслугоўвання) -ма, -ме, -маў
о
ц
н
,
а
т
п
.
т
с
у
т
н
ё
с
р
е
в
і
уп
[пьце], -нтаў
уст.,
універсантка
я
,
[нт], -так,
універсітэт -Эта, -дце, -этаў
універсітэцкі
упіверсіяда -дзе, -д
упівбрсум філас., -му, -ме

унікальнасць [сьць] -цю
упіжальны

аешся

-аюся,

-аецца,

[сься],

,

-аюцца.

уніжаць незак., -ёю, -ёеш,
.

-4е, аюць

упіжбпне [ньне] -нні, -нняў
уніз прыса.
унізаны
упізаць згак., упіжу, уніжаш, -жа, -кам, -жаце,
-жуць
упізванне [ньне] -нні
унізвацца незак., -аецца,
-аюцца
упізваць незак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць

унізе прысл.

.

.

унізіцца зак., уніжуся, унізішся [сься], -зіцца, -зяц-

да,

“так
уніяцкігіст.
упіяЯцтва гіст., ве
упбсіцца

незак.,

упдошуся,

упбсішся [сься], -сіцца,
..
-сяцца
унбсіць незак., -бшу, -дсіш,
-бсіць, -бсяць
унбчы прысл. і упачы

уптиі ўиты адпаведна -тоў;
-таў; адз. унт м. і упта ж.
унта, унцё
адпаведна
ўнтэр ваен., уст., разм, -ра,

упіжанасць [сьць] -цю
,
.
упіжаны
кезак.,

[цц],

гіст., -тцы

[ньце]; ўнце [ньце]

уніжкана прысл.

уціжацца

упійтка

;

.
унізіць зак., уніжу, унізіш,
віць, “Зяць

унікальна прысл.
унікальнасць [сьць] -цю
унікальны

унікапне [ньне] -нні
упікаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -ёюць
унікліва прысл.
унікліваець [сьць] -цю
уніклівы

унікнённе [ньне] -нпі
унікнуць зак., -ну, -неш,
. “не, -пуць; унік, -кла, -клі
ўнікум -ма, -ме, -маў
унімак: без упімку, няма
ўнімку
упісба -ну, -не
унісбнны
унітаз -за, -зе, -заў
унітарпы
унітаризм -му, -ме
уніфарміст -ста, -сце [сьце],

“стаў
уніфікаваны

упіфікавацца зак. і незак.,
“куецца, -кўюцца
упіфікаваць Зак. і незак.,
“кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць

уніфікатар -ра, -ру, -раў
уніфікатарскі
!

-ру, раў.
ўптэр-афіцэр ваен., уст.,
ўнтэр-афіцэра, ўптэр-афі-

дэру, ўнтэр-афіцэраў

ўнтэр-афіцэрскі ваен.,

ўнтэр-афіцэрства ваен., уст.,

Унтэр-афіцэрстве
ўптэрскі ваен., уст., разм.

унтэртбн хуз., фіз., -ну, -не,
-наў
унўк -ка, -ку, -каў
уяўкаў прым.

унўкі (нашчадкі) -каў
унўраны
уяўрвацца незак., -аюся,
-аешся

гаюцца

[сься],

-аецца,

унўрваць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
унўрысты
унўрыцца зак., -руся, -рыш-

ся [сься], -рыцца, -рацца

унурыць зах., -ру, -рыш,
-рыць, -раць
унўтр прысл., прыназ.
унўтрана прысл.

Унўтранае Япбнскае мбра

Унўтраным Японскім мбры

унўтранасць [сьць] -цю
унўтраны
унутри прысл., прыназ.
унутрыйтамны фіз.
унутрыбачанне [пьне] фіз.,

“нні
унутрыбрыгадны
учутрывёдамасны

унутрывёцца мед., прысл.
унутрывёпны
упутрывідавіх
унутрывытвбрчы
унутрыгалінбвы
унутрыгаспадарчы
унутрыгрупавы
унутрыдзяржаўны

упутрызавёдскі ў унутрыза-

вадскі [цк]
унутрызан4льны
унутрыінетытўцкі [ыйі]
унутрыкалгаены
упутрыкалектыўны

упіфікацыя -ыі [ыйі]

унутрыкантынептальны
упутрыквартальны

упічыід прысл.

унутрыкласавы
унутрымагазінпы
унутрымалекулярны

упіфбрма -ме, -м.

ўнія зі [ійі], сій
Упійт

гіст., -ята, -йце, -Ятаў

уст.

упутрымацерыкбвы

упутрыміпістэрскі

мед.,
упутрыміша'на
прысл.
упнутрымышачны хед.
упутрыпалітычны
унутрыпартыійцы
упутрысаюзны
упутрыекурны

упутрыфабрычны

унутрыцыліндравы

упутрыцэхавы

унутрычарапня мед.
унутрыядзерты фіз.

о.
унучак -чка, -чку, -чкаў
унучка -чцы [цц], -чак
уцушальнасць [сьць] -цю
узушёцца гезак., -аецца,
-аюцца

унушаць незак., -ёю, -аеш,
-ёе, -дюць
упушу,
зак,
унушыць
шш, -шиць, -шым, -шыцё, -шцёць
унушэнне [ньне] -нні
ўнцыя -ыі [ыйі], -ый
унь разм., часц.
ушобхацца разм., зак.; -аюся, -аешся [сься]; -аецца,
'
“аюцца
ушбхаць разл., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

ушохвацца разм., незак.,
“аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
унясённе [ньне] -нні
упяцца зак., уймуся, уймёшся [сься], уймёцца,
уймёмся,

уймяцёся,

уй-

муцца; уняўся, унялася,
-дбся, -ліся; уйміся:
уняць зак., уйму, уймёш,
“ уймё, уймём, уймяцё, уймуць; унйў, уняла, -лё,
-лі; уймі
,
упад: да ўпаду
упадабаныразл.
упадабацца разх., зак., -4юся, -Зешся [сься], -аецца,
гаюцца
,
упадабаць разх., зак., -аю,

-деш, -ае, -аюць
упадак -дку [тк]
упадённе [пьпе] -нні
упадаць незак., (зніжацца;
улівацца-- пра раку і
інш.)

-ёе, -аюць;

(заля-

цацца; даглядаць) разх.,
-ёю, -деш, -4е, -аюць
упадачнаець [сьць] -цю

упёдачнік -ка, -ку, -каў

упадачны
упадзённе [пьпе] -пні
упадзіна -не, -н
упёдніцкі

упадніцтва -ве

упаіць [айі] разх., зак.,
упаю, упбіш [ойі], -біць,
бім, -біце, -бяць

упайвапне [ньце] (дзеянпе) тэх., -ппі і улітаванпе, улітоўванне

упіеваць
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упайвацца

а

а

улайвацца незак., -аецца,
гаюцца і улітоўвацца
упайваць незак., -аю, -аеш,
гас, -аюць і улітоўваць
упайка (тое, што ўпаяна)
тэгі, гйцы і улітоўка
упакаваны і упакбваны

упарадкбўвацне [тк] [ньце]

упакавацца зав., УП акўюся,

упарвацца

-ўецца,

[сься];

-уешся

-ўюцца
упакавёць

зак,

упакўю,

-ўеш, -уе, -ўюць

упакбвачны
упакбўванне [пьне] -пипі
упакбўвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-гасшся
-аюцца
-аю,
незак.,
упакбўваць
-аеш, -ае, -аюць

упакбўка (матэрыя, у. які
бўцы,
ўпакоўваюць)
“бвак; (дзеянне) -бўцы.

упакбўшчык -ка, -ку, “каў
упакоўшчыца -цы, -цЦ
упаласць [сьць] -цю

упалены
упалёўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
упаліць зак., упалю, упаліш,

-ліць,

-лім,

-ліце,

-ляць
упалы
упальванне [ньне] -ині
упальваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
упаляваны

упалявёць зак, упалюю,
-беш, -юе, -юбюць
упамінанне [ньне] і разм.

упамін, упамінак, адпа-

ведна -нні, -нняў; -ну, -не,
“наў; -ику, -нкаў
Упаміпацца незак., -аЮюся,

[сься], -аецца,
-бешся
-аюцца
упамінёць незак., -4ю, -беш,
-4е, -Яюць
упампаваны
пампаваць зак., упампўю,
уц

-ўеш, ўе, -ўюць
упампдўвание [ньпе] лі
упампбўвацца незак., -аецца, -аюцца

упампбўваць пезак., -аю,
гасш, -ае, -аюць
упамяпёны 1 упамянуты,
упамянўць зак., -нў, -ёш,
гб. -нём, -няцё, -аўць
упапад прысл.
упапярбк прыса., прыназ.

часцей упбперак

[тк]
упарадкаванаець
[сьць] -цю
упарадкаванне [15] [пьпе]

-нпі

упарадкаваны [тк]
[тк] зак.,
упарадкавацца
-куюся, -куешея [сься],
-ггуецца, -куюцца
зак,
[тк]
упарадкаваць

“кую, -кусш, -куе, -куюць

Юі
упарадкоўвацца [тк] незак,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца

упёрад прыса., прыназ.
упёрадзе прысл., прыпаз.
(шк] разм,
уперамежку

прыса.
уперамёшку разм., прысл.

упарадкбўваць [тк] незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць

і упярэмешку
уперахват разм., прысл.

упараны

упёрці зак, упрў, -рэш,
“рэ, -рдм, -рацё, -рўць і

-аешся

пезак.,
[сься],

-аюся,
-аецца,

гаюцца
упарваць гезак., -аю, -аеш,
-ае, “аюць
упарбць разл., зак., упарў,
упбраш, упра, 'упбрам,
упбраце, упдруць
упарта прыса,
упартаець [сьць] улёартаяназ.
упарты прым, наг,
упарціцца незак, -рчуся,
-рцішся
-рцяцца

[сься],

-рціцца,

упарыцца зак., -руся, -рышся [сься], “рыцца, -рацца

упарыць зак., -ру, -рыш,
“рыць, -раць
упасвіць [сьві] зак, упаеў,
-віць,
[сьві],
упасвіш
-вім, -віце, -вяць і упасў,
-сбш, -сё, сём, -сяцё,
-суць; упасвіў [сьві], -іла,
гілі
упёеді [сьці] зак., упадў,
“дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё,
-дўць

упаўзённе [ньне] -нні г
упаўзаць незак., -дю, -ёеш,
-бе, -аюць
упаўзці [сьці] зак., -зу,
-збш, -з6,, -зём, -зяцё,
зіць упбўз, упаўзла,
-лб, -лі [зьлі]; упаўзі
[ньце]
упаўнавёнанпе

(дзеянне) -нпі; канц.: па

ўпаўнаважанню
упаўнаважаны

дзеепрым.,

газ.

[ньпе]
упаўнаваліванне
(дзеянне) -нні
незак.,
упаўпавазквацца
гаюся, -асшся [сься], -аецца, -аюцца
упаўпаважваць незак., -аю,
,
-аеш, -ае, -аюць
упаўнавёжыцца зак., -куся,
зкышся [сься], “жыцца,
кацца
упаўцаважыць зак, -жку,
секыш, -жыць, -жаць
упацёлы
упацёцьзак., -бю, -беш, -ёе,
-бюць
упацёмку разм, прысл,
часцей упбцемку
упачатку прыса,
упайныі улітаваны

упайць зак., гяю, -яет, -яе,

-Яяюцьі улітаваць
уперавалку прыся,
уперагіб разм., прыса.
уперагбикі раам., прыся,

увапрў, грэш, “рэ, гром,

“рацё, -рўць; упёр, упёрла, -яй упры

упёрціся зак., упрўся, упрэшся [сьсяў),, упрёцца,
упрбмея, упрацёся, упруцца

і

-рэшся

увапрўся,

[сься],

-ромся,

грэцца,

-рацёся, -рўцца; упёрся,
упёрлася, -ліся; упрыся
упершын прысл.
упёрыцца абл., зак., -руся,
рышся [сься], -рыцца,
-рацца
упёрыць абл., зак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць
упёчаны
упёк кул, -ку
упёрты
упівёпне [цьпе] -инні
упівадца
даешся

незак.,
[сься];

-аюцца
упікапне [ньне]

-дюся,
-аецца,

(папрокі)
(дзеянне)

-нні, -пняў;
аші
упікаць незак., -ёю, -4еш,
“йе, -юць

,
упікі -каў
упікиўць зак., -нў, -нёш,
-пё, -пём, -пяцё, -нўць
упільнавапы

упільпаваць зак, ўю, -нўеш, -пуе, ўюць
упільнбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
-дюся,
незак.
упіпйцца
[сься], -ёецца,
ешся
“аюцца

упіранпе (ньне] -нпі
-аюся,
незак,
упірацца

[сься], -йецца,
-ошся
-бюцца
упіраць незак, -4ю, -беш,

-4е, -йюць
упірыстаець [сьць] разл,
-цю
упірыеты разм.
упісаны
упісацца зак., упішўся, улішашся

[сься],

-шацца,

гшамся, -шацёеся, -цуцца;
.
.,
упішыся

упісёць

зак.,

упішу,

Упі-

шаш, -ша, -шам, -шацё,
“шуць; упішы
упісвание [пэпе] лпі, -ппяў
-аюся,
упісвацца незак,
-аешся [сься], -аецца,
-аюцца
упісваць незак. -аю, -аеш,
ав, “аюць

упригожыцнца

824

піска
уЛЬЬЬААААААААЙХЙЯМЙ
)
а
н
а
с
і
п
ў
о
т
ш
,
е
о
т
(
ушска
)
е
н
н
я
е
з
д
(
;
к
а
с
,
ы
ц
с
і
л
у

упісцы
упісніразм.

упіты

упіханне і упіхванне [пьпе]
разм., для абодвух -пні

упіхёцца ў упіхвацца разжх.,
незак., адпаведна -аецца,

-дюцца; -аецца, -аюцца
упіхаць і упіхваць разм.
адпаведна

незак.,

-ёю,

“де, -бе, -йюць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць
часцей
разя.,
упіхиўты
упхиўты

упіхиўцца разм., зак., -аўся, -нёшся, “нёцца, -нёмся, “няцёся, -иўцца, часцей уахнўцца
упіхаўць разм., зак., “ыў,

-пбш, -нб, -нём, -няцё,
-іўць, часцей упхнўць
(зрабіцца
зак.,
упіцца
пяным) уп'юся, упёштся
[сься], уп'ёцца, ул'ёмся,
уп'яцёся, уштюцца; (уча-

зубамі) увап'юся,

піцца

“-гёшся [сься], -п'ёцца,
жгёмся, -п'яцёся, -гюцца

упіць (увабраць

вільгаць,

вадкасць, насыціцца) зак.,

уплюхацца разх., зак., -аю-

ся, -асшся [сься], гаецца, аюцца

уплібхаць разл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
уплібхвацца разм., лезак.,

-аюся, -асшся [сься], -аец-

ца, -аюцца

разм., невак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
уплохнуты разм.
уплібхваць

зак.,

разл.

уплохпуцца

-педца, -нуцца

уплюхнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
упляскёны разм.
зак.,
разх.,
упляекацца

уплёшчацца, -чуцца
упляекаць зак., упляшчу,
уплёшчаш, -ча, чам, -ча-

цо, -чуць

уплятённе [ньне] -нні
уплятёцца незак., (увівацца) -аецца, -ёюцца; (чапляцца
рукамі)
-Аюся,

-ёешся

[сься], - -бецца,

-бюцца

уплятаць незак., -йю, -аеш,
-ае, -аюць

упбдбежкі, упбдбежку [шк]
і упбдбег абл., прысл.
упбены
упбйвацца разм.,
пезак.,

увап'ё, -гюць
уплавіць тэгх., зак., -аўлю,
-авіш, -ёвіць, -авяць
уплёў прысл.
уплаўленытэт.
уплаўлядцца незак., -яецца,

-аецца, -аюцца.
упбйваць разж., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
упбкат разм., прысл.

уплаўлЯць
незак.,
-яю,
-яеш, -яе, -Яюць
уплёеквацца разх., незак.,
-аецца, -аюцца
уплбекваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
уплёсці [сьці] зак., уплятў,
упляцёш,-цё, -цём, уплецяцё, уплятуць; уплёў,
упляла, -лб, -лі; упляці
уплёсціся [сьці] зак., уплятуся, упляцёшся [сься],
“цёцца, “цёмся, уплецяцё-

упбперак прысл., прыназ. і

“яюцца

ся,

уплятуцца;

уплёўся,

уплялася, -лбея, -ліся;
упляціся
уплёцепы
уплішчыцца разм., зак. , “Чуся, чышся [сься], “чыцца, -чацца
уплываць незак. , “Ёю, -беш,
-ёе, “ёюць
уплывбвасць [сьць] -цю
уцлывбвы
уплісці і уплйць зак., дл
я
абодвух уплыв,
“вбш,
-вё,

-вём,

“вяцё,

-вуць;

Уплііў, Уплыла, -лб, -лі;
Уплыві

Упліў
-мву,
аЯве,
-йваў
У. плюю
ханы разм.

упбл разм., прысл.
упбмніць разм., зак., -ню,
“ніш, -піць, -няць
упапярбк

упбплеч разм., прысл., часцей пбплеч

упбр

(дзеянне)

-ру, -ры;

(прадмет) -ра, -ры, -раў

упбравень рагл., прыса.
упбрны
упбтай, упбтайкі
упбтайку прысл.

упбцемку,

ё разм.

упбцемках

разм., прысл. і упацёмку

управа прысл.

управа -дпе, -аў
управёць незак., -дю, -ёеш,
-ёе, -ёюць
управіцца
-ёвішся

-ёвяцца

зак.,
-Аўлюся,
[сься], -авіцца,

управіць зак., -ёўлю, -йвіш,
“авіць, -двяць
упрагённе [пьпе] -нпі
упрагёцца незак., -аюся,

-дешся
[сься], -асцца,
-ёюцца
упрагёць незак., -аю, -асш,

-4е, -аюць

упрадёцца

пезак.,

-бецца,

-ёюцца
упрадёць незак., -4ю, -аеш,
-ае, -фюць
упрёдзены

упражацы разм.
узражвашіе [ньпе]
-нпі

разм.,

упражваць

незак,

упражвацца разм., незак,
гаецца, -аюцца
разм.,

-аю, -аеш,-ае, -аюць

упражыцца.

разм.,

зак.,

-жыцца, -жацца
упражыць разм., зак., -ку,
-кыш, -кыць, -жаць
,
упрасаваны
упрасавёцца зак., -сўецца,
-сўюцца

упрасаваёць зак., -сўю, -сў-

еш, -сўе, -сўюць
упрасіцца зак., упрашуся,
упрбсішся [сься], -еіцца,
гсімся, -сіцеся, -сяцца

упрасіць

зак.,

упрашу,

упрбсіш, -сіць, -сім, -сіце,
-сяць
упрасбўвацца кезак., -аец-

ца, аюцца

упрасбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
упрасці [сеці] зак., упрадў,
-дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё,

-аўць

упрасціея [сьці] зак., упра-

дзёцца, -дўцца

упраўка -аўцы
упраўлёнце
[ньце]
ліняў
упраўлёнчы

-нні,

упраўлены

упраўлянне [ньпе] -нні
упраўляцца кезак., -яюся,
-Яешся

-яюцца,

[сься],

-яецца,

упраўляць незак, -яю,-яеш,
-Яе, -Яюць
упраўна прысл.
упраўнасць [сьць] -цю”

упраўны

упраўскі гіст.

упрашальны

упрёчкі ё упрдч прыс.

упрбшаны
упрбшванне [ньне] -нпі
упрбшвацца незак., -аюся,
-аецца,
[сься],
-аешся
“аюцца
упрбшваць
незак.,
-аю,
-асш, -ае, -аюць
упрыгажнне і упрыгбжан-

не

[пьпе]

(прадмет)

для абодвух?

-нці,

-пняў;

(дзеянне) -яні

упрыгажэнства -ве
упрыглядку
[тк]
прысл.

разм.,

упрыгбжапы

упрыгбжванпе [пьне] -нпі

упрыгожвацца незак., -аюся, -аешся [сься], гаецца,

“аюцца

упрыгожваць

незак.,

-аю,

“аеш, -ае, -аюць
упрыгожыцца зак., -жуся,
“дышся [сься], -кыцца,
“жацца

упрыгожыць

уразумяваць
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А
А
А
ку,

зак.,

упрыгбжыць

-яіаць;
зкыш, -ЫЦь,
упрыгбжце
упрыгож,

упірсквацца незак., -аецца,
-аюцца

незак., -аю,
упирекваць
-асш, -ае, -аюць
уліренуты
упыренуць зак., -ну, -пеш

[ша],

упрыкўеку прысл.

упріясядкі [тк] прысл.

(запрэгчы;
упрэсчы [хч]
упражыць) зак, упрагу,

упражёш, кд, ном, -ка-

[хч] захк.,

(за-

прэгчы сябе ў воз, цяжка

упрагуся,

працаваць)

упраліёшся [сься], -жЭц-

упэўнсна прысл.

упэўпенасць [сьць] -цю
-няі,
[пьце]
уцўненне
зІняў
упэўнены
упэўціванне (ньпе] -пипі

ца, -кбмся, -кацёся, упрагуцца; (упражыцца) Уп-

ражэцца, упрагуцца; упрбгся [хс], упрэглася, -ліся
упрэжаны
упрэлы і увапрэлы
упрбць зак., -Эю, -Эеш, “бе,
юць і увапрэць

упўдзіцца разж., зак., -дзіц-

ца, -дзяцца

упуўск -ку

упускёпце [ньне] -нпі
упускёцца незак., -аецца,
-аюцца

упускаць невак., -ёю, -ёеш,
-бе, -Зюць
упускны
упустўю прысл.
упусціць [сьці] зак. Упу-

[сьці],
шчў, упўсціш
-ціць, -цім, -ціце, -цяць

уаўшчаны

-нні,
[ньне]
упушчэнне
-нняў
упханы разм. і увапхёпы
упхёць разм. зак. -ёю,

і ува-

-беш, -ёе, -бюць
пхаць

і увапхиў-

упхиўты разм.
ты, упіхнўты
упхиўцца разм., зак., “нўся,
нёшся

[сься],

-пёцца,

-пёмся, -няцёся, -нўцца і
увапхнўцца, упіхаяўцца
,
ў
а
к.
за
.,
зм
ра
ь
ц
ў
и
х
п
у
-ябш, -цё, -пём, -пяце,
-яўць і увапхиўць, упіхнўць
упылены

зак., упылюся,
улыліцца
упілішся [сься], -ліцца,
-лімся, -ліцося, -ляцца

ы
п
у
,
ю
л
ы
п
у
,
к.
за
ь
ц
і
л
ы
ул
ліш,

-ліць,

урёд -да, -дзе, -даў

улырхваць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
упірхнуць гак., -ну, -пеш,
-по, “нуць

упроёг,

упрэгла, -лі; упражы

упрэгчыся

урагён -пу, -пе, -наў
ураганны

[сьпе], -це, -пуць

упрытык разх., прыс.
упрыхваткі прысл.

цё, упрагўць;

урабляць разм., незак., -Яю,
еш, -яе, -яюць

-лім,

-ліце,

-ляць

а
п
д
а
п
у
.
м
з
а
р
іё
к
а
ш
упі
ведна -пку, -цу, -не

упыпіць абл., зак., упыпю,
упипіш, -віць, -пім, -ніце,
-пядь

упыцяць абл., незак, -яю,
-Яеш, -Яе, “яюць
упырсквапне [пьпе] -нпі,
-ліяяў

урадавы

урадён фарх., -ну, -пе

ураджай -аю, -аі [айі], -зяў
ураджайнасць [сьць] -цю
ураджайны
ураджэнец -пца, -нцу, цаў
ураджнка -пцы, -пак
урадзіцца зак., (нарадзіцца) разм., урадзеўся, уро-

-аюся,

упўнівацца незак.,

[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
-аю,
незак.
упэўпніваць
-аеш, -ае, аюць
упэўніцца зак., -нюся, гнішся [сься], -ніцца, -няцца
упэўціць зак., -ню, -ніш,
-ніць, -няЦь
упэцканы

упбдкацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
упбдкаць зак. -аю, -аеш,

-ае, -аюць
упякёцца незак.

-децца,

аюцца

упякёць незак., -4ю, -беш,
е, -бюць і упёкаць
упярбмешку разм., прыс,
часцей уперамёшку
,
ю
Э
к.
за
,
л.
аб
ь
ц
э
р
т
я
уп

-беш, -5е, -Зюць
упяцёх (толькі аб мужчынах або толькі аб жанчынаг) прысл.

упяцца зак., упнўся, -нёш-

ся [сься], -нёцца, -нёмся,
-пяцёся, -аўцца; упяўся,

упялася, -ліся; упиіся

упяць разм., зак. упнў,
я
н
п
у
,
м
ё
п
п
у
,
не
уп
,
ш
ё
н
уп

цё, упнўць; упяў, упяла,

-лі; упні
упяцярых (аб асобах рознага полу або аб
н. р.) прысл.

істотах

,
ш
э
ч
я
п
у
,
у
к
я
п
у
,
.
к
а
з
і
ч
я
уп

-а5, -чбм, упечацё, Упякуць; упёк, упякла, -лё,
глі; упячы

упячися

зак.

упякўцца;

упячэцца,

упёкся, упя-

клася, -лбся, -ліся
ура выка.; н. неска.

урабілін фізіял., -ну, -не
урабіцца разм., зак., ураб[сься],
люся, уробішся
я,
ес
іц
-б
,
ся
ім
-б
,
ца
іц
“б
-бяцца

урабіць разм., зак., ураблі,

е,
іц
-б
,
ім
-б
ь,
іц
-б
,
ш
і
б
ё
р
у
-бяць

ч

ураблянне [ньпе] -пні
урабляцца разм., незак
-яецца, -яюцца

дзішся (сься], -дзіцца,
гдзімся, -дзіцеся, -дзяцца;

(пра плады, злакі і пад.)

уродзіцца, -дзяцца

урадзіць зак., (нарадзіць)
разм., урадаў, уродзіш,
-дзіць,
гдзяць;

-дзіце,
-дзім,
(даць ураджай)

урбдзіць, -дзяць

урадлівасць [сьць] -цю

урадлівы

ураднік уст., -ка, -ку, -каў
ураднікаў уст.

урадніцкі уст.
уражальнасць [сьць] -цю
уражальны
;
уражана прысл.
ўражанне [пьне] -пні, -нняў
уражаны
уражаць і уражваць незак,
адпаведна -аю, -асш, -ёе,
-аюць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
уражлівасць [сьць] -цю
уражлівы
ураз прыса.
-нші і
[ньне]
уразённе
урэзванне
незак.
уразадцца
-бется [сься],

-дюся,
-аецца,
-Аюцца і урэзвацца '
уразаць незак., -ёю, -ёеш,
-4е, -дюць і урдзваць
уразбіўку [зьбі] прыся.
уразбрбд прысл.
уразвалку разм., прыса.
ураздрёб прыся.
уразіць зак., -ёжу, -азіш,
гадзіць, -4зяць
уразлад разм., прысл.
уразліва [зьлі] прыся.
уразлівасць [зьлі] [сьць]

уразлівы [зьлі]

уразнабёй разм., прыса.
уразнбе разм., прысёа.
уразны

уразр5зпрысл.
уразумёлы
уразумённе [ньне] -нпі
,
,
ы
т
ё
м
у
з
а
ур
уразумёць зак., -ёю, -еёш,
-6е, -ёюць

ец
-б
,
к.
за
ке
а
ц
ц
ё
в
я
м
у
ураз

ца, ўюцца
уразумяваць

незак,

-деш, -4е, -аюць

-4ю,

уручаны
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уракаць

ТЭГ

уракёць разм., незак. -аю,
,
-деш, -ае, -аюць
уракиўць разм., зак. -яў,

“ибш, мё, -нём, пяце,
ліўць, часцей урачы
“Урал Урала, Урале
уралагічны мед.

урёлец “льца, -льцу, -льцаў
ураліт мін., іту, -іце
А.
уралітавы
уралбгія мед., -іі [1]
Уральска,
г.,
Уральск
Уральску

Уральская вобласць [сьць]
Уральскай вббласці
уральскі
Уральскі хрыбёт УральскаУральскім
га хрыбта,
хрыбцё [ыў
уральцы-цаў
Урёш астр., Урёпа, Урёне
уран хім., -ну, -не
урёнавыгіх.
уранаграфія уст., -іі [ійі]
уранапластыка жед., -ыцы
уранат
гхіх., -ату, -ёце,
-атаў
Урангеля вбстраў Урангеля
вбстрава

урапграфітавы тэг. .
урапініт лін., -іту, -іце

ураніць (слязу) зак., ураню, уроніш, -ніць, " Знім,
-ніце, -няць

уранку і уранні [ньні] абл.,
прысл.

урё-патрыёт ура-патрыёта,
ура-патрыёце, ура-патрыётаў
урё-патрыятызм ура-патрыятызму, урё-патрыятызме
ура-патрыятычны
Урарту, гіст., н., нескл.
урарцкі гіст.

урассыпнўю прысл,
урастанне [ньне] знпі
урастаць незак., -4ю, -аеш,

-ёе, -4юць
урасці [сьці]

зак.,

-сту,

-сцёш: [сьце], -сцё, -сцём,

-сцяцё, ётўць; урбс, ураслё, -лб, -лі [сьлі]; урас-

ці
урасцёжку
прысл.

[сьцяшк]

уратавальны разл.
уратаванне [пьце] разм.,
-пні
уратаваны разл,
уратавацца разм., гак., уратуўюся, гўешея
[сься],
“Уецца, -ўюцца
уратаваць разм., зак., уратўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
уратбўванне [пьпе] разм,
“апі
Уратоўвацца разл, незак.,
“аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
'
уратоўваць разм., незак,
“аю, -аепт, -ае, -аюць
уратрапін фарл., пу, -

уратрапінавы
ураўпавёжана прысл.
ураўпаважацаець
-цю
ураўпаважанне [зьпе] -пипі
ураўнавйжаны
[ньпе]
ураўпаважванние
“ші
незак.,
ураўнаважвацца
[сься],
-аешся
-аюся,
-аецца, -аюцца
ураўнаважваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ураўпаважыцца зак., (прый-

[сьць]

сці ў раўнавагу, у адпаведнасць з чым-н.) -жыцца, -жацца; (стаць спа-

койным -- пра чалавека)
[сься],
-шуся, -кышся

жыцца, -кацца

-жу,

зак.,

ураўпаважыць

-жыш, -жыць, -жаць
ураўнаванце [ньне] -нні
ураўнаваны
ураўпавацца зак., -нўецца,
-нўюцца
ураўнаваць зак., ураўпўю,
зўеш, -ўе, -ўюць
ураўнённе [пьне] мат“, “нні,
-нцяў

ураўнілаўка разм.,
-авак
ураўнілаўскі разм.

“аўцы,

ураўнбўванне [ньне] -нні
ураўнбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

ураўнбўваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

ураўняльнасць [сьць]

ураўняльны
урач -ча, -чў, -чоў
урачразм., зак., ураку,
урачэш, -чэ5, -чбм, -чацё,

уракўцьі

урбк, ураклё,

-лб, -лі; урачы і уракнуць
урачыста прысл.

урачыстаець

[сьць]

-цю,

-цей
урачысты

урачыха разм., -ысе, -віх

урачэбна-кансультацяйны
урачэбна-каптрбльны
урачбна-еапітарны

урачэбны
урбапізавапы і урбапізбва-

ны
урбанізацыя -ыі [ыйі]

урбапіам -му, -ме

урбапіст -ста, -еце
-стаў

[сьце],

урбапістка -тцы [сц], -так
Урбапіетыка гыцы

урбапістычпасць
-цю
уУрбапістычны
урваны разл.

[сьць]

словам мова) прым. нескл.
ўрпа -пе, -н ў -паў
урбблепыразм.
урббліванине [пьпе] разх.,
-шпі
урбблівацца

-аюся,

разм.,

-аешся

[сься],

разм.,

незак.,

-аецца, -аюцца

урббліваць

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

урбд

(добры

разм., -ду, -дзе

ўраджай)

урбда (натура) -дзе; агульн.,
м. Д -ду, Т -дам, ЛІ -дзе,
ж. ДМ -дзе, Т -дай і -даю,
мн. Р-д

урбджаная наз.
урбк -ка, -ку, -каў
Урбкі разм., -каў, адз. урок,

урбк
.
у
Урблаг -га, -гу, -гаў

урбметр мед., -ра, -ры, -раў
урбн -ну, -не
урбскідку [тк] і урбескід
разм., прысл.
урбсеып і урбссыпку прысл.
урдбчны
урбчышча -чы, -ч іё -чаў
Уурўб горн.,
, “бе, -баў і

урўбка

урубавыгорн.
урўбак разм., -бка [пк],
-бку, -бкаў
урўбаўка горн. разм., -аў-

цы, -авак

урубіцца зак., урубліюся,
урубішся [сься], -біцца,
-бімея, -біцеся, -бяцца

урубіць зак., урублю, урў-

біш, -біць, -бім,
“бяць
урўбка [пк] -бды
часцей уруб
Урублены

-бдіце,

[пц],

урубліванне [пьпе] -шші
урўблівацца кнезак., -аюся,
-аешся

[сься],

-аецца,

-аюцца
урўбліваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
Урубмашына (урўбавая машына) спец., -не,

урубмашыніст та -сце
[сьце], -стаў
СУрУ гваец “айца, -айцу, -ёй-

цаў
Уругвай Уругвая, Уругваі
[айі

уругвайка -Айцы, -йск
уругвайскі

урваць рагм., зак., -ву, -вёш,

-вё, -вём, -вяцб,
часцей уварваць

ургёццкі
Ургёбнч г., Ургёпча, Ургёцчы
урдў (мова) ж., нескл., (са

-вўць,

ўрвіе разм., -са, -се, -саў

урвіцель разм., лаянк., -ля,
-лю, -ляў

уругвайцы-цаў
Урўк-ку
урукавы
урукапашцую прысл.
уручальпік -ка, -ку, -каў
уручальпіца -цы, -ц

уручаны

усёпранікальны
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уручацца

а
н
н

а

кўць; усбк,

Урэчча г, п., Урэччы

-аецца,

незак.,

уручацца

усячы, часцей усячі
усёлены
уселітасцівы [сьці]

-дюцца
уручаць незак, -йю, -аеш,
-4е, аюць
уручиўю прысл.
уручыць зак., уручу, УРрЎ,чыш, -ЧЫЦЬ, -Чым, -чыце
-чаць
уручэнне [пьпе] пні

Урбшце прыс.
усёдачны тэт,

урывёшле [пьне] -нші

усадзжваць кезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
усадзіць зак., усада:у, уса-

усаджаны

усаджвашне [ньне] -пиі

усемярых (аб асобас роз-

-аюцца;

усспавуч (усеагўльнае па-

[сься],

-ёецца,
жывёлу)
пра
-поцца; (хутка прапікаць)
[сься],
-дюся, -асшсея
-децца, -Зюцца
урываць незак. -дю, -аеш,
-бе, -4юць
урывачны разм.
уримеціцца [сьці] разм,
зак., урымшчуся, урым-

Зак,

-дзяць
усёдка (тк] -дцы [цц]
усалапіць разм. зак., усалаплю, усалопіш,

гліш, -ліць, -лім, -ліце,
'
-ляць

урымс-

усачиць зак.,

ціш [сьці], -ціць, -цяць

урыьша мед., -не
ураўкавы
урыўкамі прысл.
(ставацца)
зак.,
урыцца
(сься!,
-гпося, -мошся
алецца, -ыюцца; (пра жывёл) -ыецца, -ыюцца
урыць зак., -ые, -ыюць
урэгулявана прысл.
урэгулявянне [ньне] -нні
урэгуляваны
урэгулявацца зак., -люецца,
-лююцца.
урэгуляваць зак., -люю,
-дбеш, -люе, -лююць

урэзак

-зка

рагх.,

-зку, -зкаў
урэзаны
зак.
урэзацца

[ск],

;
урэжуся,

-жашся /(сься], -жацца,
зкуцца; урэжся [сься]
урэзаць зак., урэжу, -жаш,

ака, -нуць; урэж пі, часурэзвапне [ньне] -н
цей уразанне

урэзвацца
-аешся

незак,
(сься],

-піць,

“пім, -піце, -пяць
усбліцца,
усаліцца зак,
-ляцца '
усаліць зак., усалю, усб-

разх.,

урымшчу,

“аецца,

-аюся,
-аецца,

усачу, усб-

чыш, -чыць, -чЧым, -чыце,

-чаць
усватаць зак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
усведамлённе [сьве] [ньне]
-нні
неусведамайцца [сьве]
.- зак., -Яецца, -яюцца

усведамляць [сьве] незак.,
гяю, -яеш, -яе, -Яюць
зак.
[сьвя]
усвядбміць
“млю, -міш, -міць, -мяць
[сьвя]
усвядбмлепаець
[сьць] -цю
усвядбмлены [сьвя]
усвядбмліваць [сьвя] неь
-аю, -аеш, е-ае, -аюц
,
к.
за
7
паны
РМусіх, Д усім,
усё займ.,

Т усімі
усеагўльнаець [сьць] -цю
усеагульны
усеадзінства філас., -ве
усеамерыканскі
усеармёйскі

усеафрыканскі
усебакова прысл.
усебакбваець [сьць] -дю
:

“аюцца, часцей уразацца
урэзваць незак., -аю, -аеш,

усебакбвы
усебеларўскі

урэзка [сек] -зды [сц], -зак

скбвае абучённе) гіст.
'
-ча, -чы
усёдзець зак., -джу, -дзіш,
-дзіць, -дзяць; усёдзь
,
усядзёць

-ае, -аюць,
заць

часцей

ура-

,
урэмічны спец.
урэмія спец., -іі [ійі

урэпіцца абл., зак., плюся,
[сься], ' -піцца,
-пішся

-пяцца

урэтён гтім., -ну, -пе
урэтра анат., -ры, “раў
урэтральны спец.
мед.,
урэтраскапія

й
урэтраекдп -па, -пе, -паў
Урэтрит мед., -ыту, -ице
урэчнік бат., -ку
урэчпікавыя бат., наз.

нага полу або аб істотах

дзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

сцішся [сьцісься], -ціцца,

[сьці]

-аецца,

(усоўвацца)
гаюцца

урывёцца кезак., (рылам -

урымеціць

усемяроцы

усаджвацца незак., (да са-аешся
-аюся,
дзіцца)

урывак урыўка, -ку, -каў

-цяцца

усбкла, -лі;

..
чі

усёдліва прысл.
усбдліваець [сьць] -цю
усёдлівы
усеіпдыіскі [ейі]
-аюцца

вучённе) -ча, -чы
усснарбдна прысл.
усепарёднасць [сьць] -дю
усспародны

усспаддапейшы кніжн., уст.

усепланётны
усерасійскі
усесаслбўныгіст.
усесаюзны
уссславяискі

усёсціся [сьці] зак., (пра
чалавека) усядуся, -дзеш-

ся [сься], -дзецца, -дзеуцц--

ца; (пра тканіну) усяд

ца, усядуцца

усеўкраішскі [айй

усеўладдзе [дзьдзе] і уееўлёдства [цтв] адпаведна
“ддзі; -ве

усеўладцы
усёчаны
усёчка -чцы [цц]
усёяпы
усеяпбнскі
усёяцца зак., (пакрыцца

чым-н.) -бецца, -бюцца;
(скончыць сяўбу) разм,

усбюся, усёешея [сься],
гёецца, -ёюцца
усёяць зак., усёю, усёеш,
усёе, усёюць

усё займ., Р усягб, Д усямў, ТМусім
усёабдымнасць [сьць] -цю

усёабдымны.

усёахбпнаець [сьць] -цю
усёахбпны
усёбачны кніжн.

усёвёд разм., -да, -дзе, -даў

усёвёданне [пьпе] і усёвёдпасць [сьць] адпаведна
“нні; “цю

усёвідўшчы кніжн.
усёдазвбленасць [сьць] -цю
[сьць]
усёдаравальнасць
-цю

уссвепгёрскі
уссвёбуч (усеагўльнае вай-

усёйвацца

н. р.) прысл.

незак.

-аецца,

усёйваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
усбкчы зак., усяк, усячэш,
-ч5, -чбм, усечацё, уся"

усёдаравальны
усёдараванне [ньне]

уст.,

-нні
усёзнайка разм., агульн, М.

ДМ -айку, Т -ёйкам, зе.
ДМ -айцы, Т -айкай і -айкаю, мн. Р -ёек
усёзпайства разхм., -ве
усёзнішчальны [зьпі]
усёмагўтпа прыс.
усёмагутнаець [сьць] -цю

усёмагутны
усёпаглынальны
усёпажыральны
усёперамагаючы
усёперамбжны
усёпранікальны

ускудлаціцца
нне
уме
раз
усё
МАМА
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усёразумёцне [вьпе] -дні
усёсакрушальны

усё-ткі

усётакі і раз.
“ злучн., часц.

,
ускёкванне [ньне] -нні
ускакваць гезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

,

ускаламуціцца зак., -ціцца,
“цяцца

ускаламўціць з ак ”
-ўчу,
-ўціш, -ўціць, -ўцяць
ускалдамчўчаны
[ньне]
ускаламучванне
-нні
ускаламўчвацца
незак.,
“аецца, -аюцца
ускаламўчваць кезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
ускалмаціцца зак., -мёчуся,
-мацішся [сься], -мёціцца, -мацяцца

ускалмаціць
зак,
-ёчу,
-йціш, -йціць, -4цяць
ускапмачаны
ускапмачвацца незак., -аюся, -аешся [сься], '-аецда, -аюцца

ускарпаць разм., зак., -ёю,
-деш, -аёе, -4юць
ускатўрхаць разм., зак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
ускатурхваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, аюць:
ускаціцца зак., ускачўся,

ускбцішся [сься], -ціцца,

“цімся, -ціцеся, “цяцца
уск«аціць зак., ускачу, ус

коціш, -ціць, -цім, -ціце,
-цяць
,
усквараны
ускварванне [ньпе] -пні

ускварвацца незак., -аецца,
гаюцца
ускварваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
ускварыцца

зак.,

“рыцца,

“рацца
ускварыць зак., “Ву, -рыш,
“рыць, “раць
ускіданы
ускідаць зак., -аю, -аеш, -ае,
гаюць
ускідванце
і
ускідённе
[пьне] для абодвух -нні

ускалмачваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ускадўплены
ускалупліпаць і ускалўп-

ускідвацца і уекідёцца не-

-аю, -аеш, -ае, -аюць
ускалупнўць і разм. уекалупіць адпаведна -нў,

ускідваць

Баць незак., для абодвух

-нёш,

-нё, -нём,

-няцё,

“нўць; ускалуплю, ускапўпіш, -піць, -пім, -піце,
-пяць
ускалыхацца" зак., ускальшацца, -шуцца
ускалыхаць зак., ускалышў,
ускалітшап, па, -шам,
-шаце, -шуць
ускалыхвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

ускалыхваць

незак.,
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

Ускалыхнўты
ускалыхнуцца

зак., “нўся,
-нёшся
[сься], “нёцца,
“нёмся, -няцёся, -нўдца
ускалыхнўць
зак,
-нў,
-нёш, -нё, -нём, -няцё,
“нуць
ускаланыі ускбпаны
ускапаць зак., -йю, -аеш,
“йе, -дюць
ускарабгапда

[пк]

“аюся, -аешся
“аецда, -аюцца

зак.,

[сься],

Ускарабквацца [пкв]
незак., -аюся, “аешся [сьс
я],
-аецца, “аюцца
'
Ускараскацца разм.,
зак.,
“аюся,
-аешся
[сься],
“аецца, -аюцца
Ускарасквацца разм.
, незак,
“аюся,
-аепіся
[сься],
аецца. “аюцца
Ускарпаны разу,

вак,
адпаведна
-аешся
[сься],

-аюцца;

-ёюся,

-аюся,
-аецца,

-аешся

[сься], -4ецца, -4юцдца
іё уекідаць

не-

зак., адпаведна “аю, -аеш,

-ае, “аюць: -ёю, -аеш, -ае,
ёюць
ускінуты
ускінуцца рагм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нец-

ца, -нуцца

-дзяцё, -дуць;
усклаў,
усклала, -лі; ускладзі.
усклікаць незак., -ёю, -деш,

-4е, -дюць
усклікнуць Зак., -ну, -пеш,
-не, -нуць

усклімчаны абл.
усклячыць абл., зак.,

“чу,

-тыш, -чыць, -чаць
ускбпаны часцей ускапёны
ускбпванне [ньне] -пні
ускбпвацца незак., -аецца,
-аюцца
ускбпваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
ускбрасці [сьці] прысл.
ускбена прысл.
ускбены
ускбчаны

ускбчванне [ньне] -нні
ускбчвацца

-аешся
-аюцца

незак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

ускбчваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
ускбчыць зак., -чу, -чыш,
“чыць, -чаць
ускраек -айку, -айкаў
ускраіна [айі] -не, -н
ускраінны [айі]
ускрай разм., -аю, -аі [айі]
ускрай. разм., прыназ.
ускруціцца разм., зак, ус-

кручўся,

ускрўцішся

[сься], -ціцца, -цімся, -ці-

цеся, -цяцца
ускруціць разм», зак., ус-

кручў, ускруціш, “ціць,

“Цім, -ціце, -цяць

[цьне] для абодвух -пні

ускрўчвацца разм., незак.,
-аюся,
-аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
ускрўчваць разх., незак.,
“аю, -аеш, -ае, -аюць
ускрывацца хезак., -аецца,
-ёюцца
ускрываць незак., -ёю, -аеш,
-ае, -дюць
.
ускрык разм., -ку, -каў.
ускрыкванне [ньне] -нні

незак., адпаведна -бецца,

ускрикваць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць

ускінуць зак., -ну, -неш, -не,

-нуць
ускіпанне [ньне] -нні
ускіпаць незак., -аю, -ёеш,
-4е, -йюць
з
уекіпёць зак., -плю, -піш,
“піць, -пім, -піцё, “пяць

У склад: араць у склад
ускладённе ; ускладвапие
ускладёцца

1: ускладвацца

-аюцца; -аецца, -аюцца
ускладаць і ускладваць, незак., адпаведна -бю, -аеш,

-ае, “юць; -аю, -аеш, -ае,
-аюць
ускладзены
усклёднепаець [сьць] “цю
ускладнённе [пьне] -тні

ускладнены
усёладніцца
“няцца

зах.,

-піцца,

ускладніць, зак., -пю, -піш,

“піць, -нім, -ніце, “пяць
ускладняцца незак., -Яецца,

“яюцца

ускладняць незак,
-яю,
-Ясш, -Яе, -яюць
ускласці (ыі зак., усклаДУ,

-дзёш

-дзё, “дзём,

ускрыкнуць разл., зак., -пу,

“неш, -не, -нуць

ускріты мед.
.
ускрыццё [цьцё] хед., -цці
ускрыць ,мед., зак., -ыю,

-ыеш, -ые, -ыюць
ускубнўць разм., зак., пу,

-нёш,

-нё,

-нём,

-пяцё,

-аўць; ускубиўў, -пўла,

-яўлі; ускубні

ускўбці

[пц] разм.,

зак.

ускубў, -бёш, -бё, -бём.
“бяцё, (ОўцЫ ускўб, ускўбла,

і; ускубі

уску лаціна іу скудлачыцЦа зак., адпаведна гёчуся,
-іцішся [сься], -ёціцца,
-йцяцца; -чуся, -чышся
[сься], -чыцца, -чацца

усилываць
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ускудлаціць

а

а

усмёл (смаляк) -ла, -ле,
-лаў
усмаліць разм., зак., (пакрыць смалою) усмалю,
усмоліш, -ліць, -лім, -ліце,

ускудлаціць і ускудлёчыць
-ачу,
адпаведна
зак,
-аціш, -ёціць, -ацяць; -чу,
-чыш, -зыць, -чаць

ускудлачаны

-ляць; (моцна стукнуць
чым-н.) усмалю, усмаліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць

ускудзёчвацца незак., -аюся, -асшся [сься], -аецца,
гаюцца
ускудзёчваць незак, гаю,
-асш, -ае, “аюць
услёвіць зак, -аўлію, -авіш,
-ёвіць, -ёвяць
услёпы і уваслёны
услаўлённе [ньне] -нпі
услаўлены
услаўляцца незак, -яюся,
[сься], -яецца,
яешся

усмёшка

разм.

-шак; -ху
усмёшліва [сьме]

-яс, яюць
зак., усцёлецца
услацца
[сьце], -люцца

услёць зак., усцялю [сьця],

усцблеш, -ле, -лем, -леце,

люць і уваслаць

[сьле] прысл., пры-

паз.

услби -па, -не, -наў
услбнчык -ка, -ку, -каў
услугбўвавне [ньне] разя.,
-нні
услугбўваць разм., незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
услўжваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
усялўжліва прысл.
услужлівасць (сьць] -цю
услўжлівы
зак., услужў,
услужыць
усаўжыш, -жыць, гЯўЫМ,
жкыце, -жаць
услўхацца зах., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
услухбўванне [ньне] -нні
услухбўвацца незак., -аюся,
[сься], -азецца,
гаешся
гаюцца
услых прысл.
усляпўю [сьля] прысл.
усмёглы і усмяглы

усмагнуць зак., -ну, -неш,
пе, “дуць; усмаг, -гла, -глі
і усмягнуць
усмажаны
усмёжвацца кезак., -аецца,
-аюцца
усмажваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
,
а
ц
ц
ы
к
і
,
к.
за
а
цц
жы
ма
ус
жкацца
усмёжыць зак., -жу, ыш,
зкыць, -жаць .
усмак разм., прысл.
усмакавёць зак., усмакўю,

-ўсш, -ўс, “ўюць

усмактаны
усмактацца зак., усмокчац-

,

усмактаць зак., Усмакчу,
усмбкчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць

гаўць, часцей успбмніць
успардцца разм., зак., успаруся, успбрашся [сься],

зрацца,

-рамся, -рацеся,

,

“руцца

-шцы,

успарбць зак., успару, успбраш, -ра, -рам, -раце,
“руць

разм.

“дзёш, “дзё, -дзём, -дзяцё,

уемёх

прысл.

услаўляць незак., -йю, -Яеш,

ца, -чуцца

і

[сьме] адпаведна

-яюцца

услёд

успамянўць разл., зак., -нў,
-иёш, -пб, -нём, -няцё,

успасці [сьці] зак., усцадў,

-дуць

[сьме]
усмёшлівасць
[сьць] разм., -цю
усмёшлівы [сьме] разм.
лезак,
усміхацца [сьмі]
[сься],
-юся, -ёешся
-бецца, -ёюцца

успаўзёнце (цьне] -нні
успаўзаць незак., -аю, -аеш,

ся, -іёшся (сься], -пёцца,
-нёмся, -няцёся, -нуцца
усмбктвальны
усмбктванпе (ньне] -шпі

[сьпісься], -піцца,
ся
амся, -піцёся, -пяцца

-46, -4юць

успаўзці
-зёш,

[сьці]

-зё,

зак. -зу,

-зём,

-зяце,

-зўць

усміхаўцца [сьмі] зак., -нў-

успёцца зак., -пабся, -піш-

усмбктвацца незак., -аецца,

успбцены [сьпе]
успёпіцца [сьпе] зак., -ніцца, -няцца

-аюцца
незак.,
усмбктваць
-аеш, -ае, -аюць

-аю,

часцей
[сьмя]
усмяглы
усмаглы
усмягнуць [сьмя] зак., -ну,
леш, -не, -нуць; усмяг,
“гла, -глі, часцей уемагнуць

усмятку [сьмя] прысл.
усббіца гіст., -цы, -ц, часцей міжусббіца
усдл -лу, -ле
усблены
усбльвацца

незак., -аецца,

гаюцца

усбльваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
усоўванце [ньне] -пні

ўсбўвацца незак., (засоўвацца, утыкацца, уцягвацца)
-аедца, -аюцца; (павольна ўваходзіць, умешвацца) разм., -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца
усбўваць незак., -аю, -аеш,
..
гае, -аюць

усбўны

усбхлы
усбхнуцца

-пуцца;

зак.
усохся,

-нецца,
-хлася,

-хліся

усбхнуць зак., -не, -пуць;

усбх, -хла, -хлі
усбчаны
успадаёць незак., -4ю, -4еш,
де, -аюць

успамін і разм. успаміцшак
адпаведна -пу, -пе, -наў;
ку, -нкаў

успамінанне [ньнс] -ші
успамінёцца незак,
ца, -4юцца
пезак.,
успамшаць
гдсш, -бе, -бюць
успаміны-паў ”.
успамяпуты

-дец-аЮ,

уёпбніць [сьпе]

зак. -пю,

-ніш, -ніць, -нЯЦь

успёпьвацца [сьпе] негак.,
-аецца, -аюцца
успбньваць [сьпе] незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
успёрці [сьпе] разм., зак,
узапру, грэш, “рэ,

“ром,

[сьпё],
грацё, -руць; успёр ры

успёрла, -лі; узап
успёрціся [сьпе] разх., зак.,
узапрўся, -рэшся (сься],
“рэцца, -ромся, -рацёся,

ё],
“ “рўцца; успёрся я; [сьаУз
ауспёрлася, -ліс

прыся
»
к
а
з
»,
зм
ра
е]
ьп
[с
а
ц
ц
ё
п
ус

успёвецца.

успёць [сьпе] разм., зак.,
-бю, -ёеш, -ёе, -ёюць
успёрты (сьцё] разм.
успірацца [сьпі] разм., незак., -бюся, -ёешся [сься],
-бецца, -юцца
”
не
,
»
з
а
р
]
ш
ь
с
[
ь
ц
а
р
і
усп
зак., -бю, -аеш, -ае, -аюць
успіхаць і успіхваць [сьпі]
разм., пезак., адпаведна
ю,
-а
;
ь
ц
ю
ё
е,
-4
,
ш
е
б
ю,
-4

-аеш, -ае, -аюць

успіхнўць [сьпі] разм, зак,
я-н
,
ём
-н
ё,
-п
,
ш
б
а
-нў,
а
з
у
й
е
ц
с
а
ч
,
ь
ц
ў
а
цё,
пхаўць
,
ў
а
к
,
у
к
к
усплёс
і
п
п
]
е
н
ь
н
[
е
ц
п
а
в
к
с
ё
л
усп
усплёсквацца
ца, -аюцца

незак, -аец-

,
ю
а
,
к
а
з
е
п
ь
ц
а
в
к
с
ё
успл
-аеш, -ае, -аюць
успаёснуцца" зак., -нецца
. [сьне], -«пуцца
ш
е
н
“
,
у
п
,
.
к
а
з
ь
ц
у
н
с
ё
л
усп
[сьпе], -пе, -пуць
усилывашпе [цьпе] ші,
,
ю
а
,
к.
за
пе
ь
ц
а
в
ы
л
уси
-Деш, -4е, -4юць

устаць
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ці
ыс
пл
ус
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усплйсці [сьці] ё усплыць
зак., для абодвух усплы-

. вў, -вбш, -вё, -вём, -вяцё,
аўцьўіўснлнў, «усплыла,

; усплыві
-аб,
.
усябмпены

,
-ніцца,

зак.,

успбмніцца

,
“пяцца
успбмпіць зак. -ню, -ніш,

-піць, -няць і успамянўць
успбраты і успдраны
успбрванце [пьне] -нні
успбрвацца незак., (рана
ўставаць)

-аешся
гаюцца;

-аюся,

разм.,

[сься], -аецца,
(распорвацца)

-аецца, -аюцца

успбрваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
успрымальнасць [сьць] і
успрыімлівасць
[ыйі]
[сьць] для абодвух гцю

успрымёльны і успрыімлівы [ыйі]
успрыманне [цьне] -нні

успрымацца незак., -аецца,
“аюцца
успрымаць
незак.,
-ёю,
-аеш, -йе, -ёюць

успрыняты

успрыняцца

зак.,

успры-

мецца, -муцца; успрыняўся, -ялася, -ялося, -яліся
успрыняць зак., успрымў,
успрымеш, -ме, -мем, -меце, -муць; успрыняў, “яла,
-ялоб, -ялі; успрымі
успўджапы

успўджванне [ньне] -нні
успўджвацца лезак., -аец-

па, -аюцца

успўджваць

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

ўспўдзіцца” гак,
-дзяцца

,

“.

-дзіцца,

усіўдзіць зак., -джу, -дзіш,
“дзіць, -дзяць

успузырвацца. хезак., -аецца, аюцца
успузирыцца зак., -рыцца,
“рацца
уепухённе [пьне] -нні

успухаць незак., -4е, -фюць
успўхлы

успўхнуць зак., -не,
успух, -Хла, -хлі
успўчаны

-пуць;

усиўчванне [пьпе] -пні

усаўчвацца незак, -аецца,
“аюцца
Уепўчваць пезак., -ае
успўчыцца зак.
“чыцца,
“чацца
Успўчыць зак, “ыць; -ыла
Успўшаны разм.
успўшванне [пьпе] ра
зм.,
яні
успўшвацца разм.,
“аецца, -аюцца
успўшваць разм.,
-ае

пнезак.,
незак.,

зак.,

разх.,
успўшыцца
-шыцца, -шацца
разм,
успўшыць
-ыць; -ыла
успырхваць

усталявацца

зак.,
-ае,

пезак.,

гаюць

успырхпуць зах., -по, -нуць
успыхвашце [пьце] -шшпі
-ае,
незак.,
успахваць
-аюць
успыхнуць зак., -пу, -пеш,
-це, -нуць
успышка -шцы, -шак

успяваць [сьпя] разм., незак., -аю, -аеп, -ёе, -аюць
усейджапы
усеаджваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

усеадзіць
зак.,
уссаджў,
уссёдзіш, -дзіць, -дзім,
“дзіце, “дзяць

уссёсці [сьсесьці] зак., ус-

сяду, -дзеш, -дзе, -дуць;
уссёў, усеёла, -лі; уссядзь
усебўвацце [ньне]
разм.,
-нні
усебўвацца разм., незак.,
(паднімацца ўверх) -аецца, -аюцца; (натыкацца
на што-н.) -аюся, -аешся
[сься], -аецца, -аюцца
усебўваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
УССР
[уэсэсэр]

усталяваны і усталёвапы

(Укра-

інская Савёцкая Сацыялістычная Рэспубліка) ж.,

нескл.
усеўнутыразм.
усеўнуцца разх., зак., -нуся, -нешся [сься], “нецца,

“нуцца

усеўнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
усеыпаны " “':

уееыпаць зак., -плю, -плеш,

-пле, -плюць
усеыпаць незак., -дю, -аеш,

-4е, -ёюць

уселдаць сься] незак., -ёю,
-беш, -4е, -4юць
уставацне [ньне] -нні
уставаць
незак.,
устаю,
-аёш, -аб, -аём, ' -аяцё,
-аюць

уставачны
уставіцца зак., (умясціцца)
“віцца, “вяцца (утаропіцца) разм., “ёўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -4вяц-

ца
уставіць зак., -ёўлю, “авіш,
-ёвіць, -Авяць
усталёваны часуей усталяваны
Усталёўванце [ньпе] -пні
Усталёўвацца ггезак., -аюся,

-аешея
[сься], "аецца,
-аюцца
Усталёўваць
дезак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
усталявіпасць [сьць] -дюусталявапне [пыпе] -ппі

зак.,

усталю-

юся, -юешся [сься], -юец-

ца, -оюцца
усталяваць зак., усталібю,

абеш, -юе, -ююць
устанавіцца зак., -ибвіцца,
-ибвяцца
устанавіць зах, устапаўліе,
устанбвіш, -віць, вім, -віце, -вяць
устанаўлёнцце [пьпе] (дзеянне) -шці; (закон) -цні,

-нняў

устапаўлівапне [ньне] -ині

Устанаўлівацца і устанаўляцца незак., адпаведна

-аецца, -аюцца; -яецца,
“яюцца,
Устапаўліваць і устанаўляць незак., адпаведна
-аю, -аеш, -ае, -аюць; -яю,

-яеш, -яе, -Яюць
устанбва -бве, -бў
устанбвачны
устанбўка (метганізм; дырэктыва) -оўцы, -бвак;
(дзеянне,
-бўцы

арыенціроўка)

устацбўлены
устанбўчы
устанбўшчык -ка, -гу, -каў
устанбўшчыца -цы, -ц
устапираны
устапырваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
.
устапырыцца зак., -рыцца,
“рацца
устапырыцьзах., -ру, рыш,
“рыць, -раць
устаранённе [пьпе] -нпі
устарацёны
устараніцца зак., устаранося, устарбнішся [сься],
-ніцца, -німся, -ніцеся,
“няцца
устарапіць зак., устараніб,
устарбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць
устаранйцца незак., -Яюся,
-Яешся [сься],
-яецца,
-Яюцца
устаранйць
незак., -яю,

-яеш, -яе, -Яюць
Устарэласць [сьць] -цю
устарэлы

устарЭць зак., -5е, -5юць
устаў (почырк старажытнага пісьма) -ёва, -ёве
устаўка (тое, што ўстаўлена) -аўцы, -авак; (дзеян-

не) -ёўцы

устаўлены

устаўлянне [пьпе] -нні

устаўляцца незак., -яецца,
“яюцца
устаўляць незак., -яю, -яеш,
-Яе, -Яюць
устаўпы гіст.

устаўны (які ў
і стаўляецца)
устаць зак., устану, -пеш,
“не, “нуць,

усцерагацца
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А
М
А

усталцца

М

],
йі
[а
а
ц
ц
і
а
г
,
к
а
з
а
ц
ц
й
а
уст

уступіцца зак., уступліося,

усхапіцца зак., усхаплюся,

гпімся, -піцёся, -пяцца

пімся, -піцеся, -пяцца

гайцца і устбяцца
-аю, -аіш
устайць зак,
[айі], -аіць, гаім, -аіцё,
гаяць і устбяць
устбі [ойі] (уклад жыцця)
-бЯЎ

устой. буд., -бя, -бі

уступіць зак., уступлію, Ус-

[ойі],

-бяў

устбйвацца незак. -аецца,

гаюцца
устбйваць зезак., -аю, -аеш,
гае, “аюць

устбйліва прысл.
устбйліваець [сьць] -цю

уступлённе [тыне] -нпі
уступлены
уступны
уступчатаець [сьць] -цю
устўпчаты
уступчывасць [сьць] -цю

зак., ліўся,

(сься],

-нёцца,

“нёмся, -няцёся, -аўцца,
часцей страпянўцца

устрбены
,
я
с
ю
б
,
к.
за
]
йі
[о
а
ц
ц
і
б
р
т
ус
“бішся [ойісься], -біцца,
-бяцца
устрбіць [ойі] зак. -бю,
-біш [ойі], -біць, -бяць

устрбйвацца незак., -аюся,

[сься], -аецца,
гаешся
-аюцца
-аю,
незак.,
устрбйваць
-аеш, -ае, -аюць
устройства -ге, -ваў
устрывбжана прысл.
устрывбжанаець [сьць] -цю
устрывожаны
устрывбжыцца зак., -жуся;
-нкышся [сься], -жыцца,
-кацца
чку,
зак.,
устрывбжыць
зкыш, -жыць, -жаць
устрыманаець [сьць] -цю
устрыманне [пьне] -пні

устриыманы
зак., -юся,
устрымацца
[сься], -ёецца,
ешся
-дюцца
Б

ў
б
м
ы
р
т
с
у
і
а
ц
ц
а
в
і
л
м
и
устр
х
у
в
д
о
б
а
я
л
д
,
.
к
а
з
е
л
а
ц
ц
а
в

ц
е
а
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
і
т
е
а
,
я
с
ю
а
“
ца, -аюцца

устрэеванне [ньне] -ппі

,
а
ц
ц
е
а
г
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
е
э
р
уст

гаюцца
устрэсваць незак., -аю, -аеш,
гас, аюць
устрэесны

устўп

(выемка) -па,

-пе;

е
п
,
у
п
)
ы
н
і
з
д
о
в
у
(
;
-паў
уступальны грам.
уступападббны
,
я
с
ю
д
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
й
уступ

ешся

-аюцца

[сься],

-асцца,

;
ш
е
а
,
ю
4
.,
ак
ез
лп
ь
ц
а
п
усту
-4е, -бюць
устўпіеты разх.

усхваліць зак, усхвалю, ус-

хваліш, -ліць, -лім, -ліце,

уступка іцы, -пак

[ойі], -біць, -бяць, часцей

-пёшся

усхвалепы

“пяць

устбяцца зак., -біцца [ойі],
-бяцца, часцей устаяцца
зак., -бю, -біш
устбяць

устрапянўцца

усхвалбиние [ньпе] -ші

тупіш, -піць, -пім, -піце,

устбйлівы
устбяны (пра вадкасці)

устаяць

усхбпішся [сься], -піцца,

уступішся [сься], -иіцца,

-ляць
усхвалявёна і усхвалёвана
усхваляванасцьі усхвалёвапасць [сьць] для абодвут

уступчывы

устурбаванаець [сьць] -цю
устурбаваны
устурбавацца зак., -буюся,
-бўешся [сься], -буецца,
-буюцца
устурбаваць зак., -бўю, -буеш, -буе, -бўюць
устываць незак., -4ю, -ёеш,
-4е, -йюць
устыкаць разм., незак., -ёю,

-деш, -4е, -йюць
устаць зак. -Ыну, -ынеш,
яне, -ынуць
усуканы
усукаць зак., -ёю, -ёсш, -ёе,
юць і усучў, усўчаш,

-ча,

-чуць;

-чам, -чаце,

усукай і усучы
усўкванне [ньне] -нпі

-аецца,

усўквацца незак.
-аюцца
усўкваць незак. -аю, -аеш,
-ае, -аюць

усумніцца зак., гніся, -нішся [сься], -ніцца, -німся,
-ніцёся, -няцца
усунуты
)
ь
ц
у
н
у
с
ў
а
д
(
,
.
к
аза
ц
ц
у
н
ў
уе

ц
і
л
а
в
у
(
;
а
ц
ц
у
н
,
а
ц
ец
я
с
ш
е
н
,
я
с
у
н
,
.
м
з
а
р
ца)

а
ц
ц
ў
н
,
а
ц
ц
е
н
,
]
я
с
ь
с
[

,
е
п
,
ш
е
н
,
у
п
,
к.
за
ь
уеўпуц

-нуць
усур'ёз разм. прысл.
Уеўры р., ж., неска.

Усурыйск г.
Усурыйску

Усурыйска,

усурийекі
усутыч прысл.

.
а
с
ы
р
п
,
.
м
з
а
р
у
к
т
й
м
а
х
усу
усуштаны
і
н
п
]
е
н
ь
п
[
е
н
н
а
в
усўш
усўшвацца

незак. гаецца,

-аюцца

,
ш
е
а
,
ю
а
,
.
к
а
з
е
п
ь
ц
а
усўшв

гае, -аюць
усўшка -шцы
,
а
ц
ц
ы
ш
ў
с
у
,
.
к
а
з
а
ц
ц
усуши
-шацца”
Ў
с
У
,
ў
ш
у
с
у
,
к
а
з
ь
ц
и
ш
у
ус
ы
ш
,
м
ы
ш
,
ь
ц
ы
ш
“шыш,
цо, -шаць

,
я
с
ў
і
я
д
а
х
с
у
,
.
к
а
з
а
ц
ц
і
з
д
а
усх

ц
і
з
д
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
і
усходз

да,

:дзімся,

-дзяцца

гдзіцсся,

-цю

усхваляваны і усхвалёваны

усхвалявацца зак., -лююся,

-лізешся [сься], -лідецца,
-лююцца
зак., -лпюю,
усхваляваць
-люсш, -люс, -ліююць
уехваяйцца
-яюцца

кезак., -яецца,

усхвалёць незак., -ЯюЮ, -яеш,
-яе, -яюць
усхліп -пу, -пе, -паў
[пьпе] -аші,
усхліпванце
-пняў
усхліпваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
усхаіпцуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць

усхбд -ду, -дзе
Усхбд

(Усходнія

краіны)

Усхбду, Усходзе
усходазнавец гаўца, -аўцу,

-аўцаў

усходазпаўства -ве.
усходазпаўчы
усхбдачны
усхбджаець [сьць] с-г., Цю

усхбджвацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
аешся

-аюцца
усхбджыс.-г.

,
у
ж
д
.
к
а
з
е
н
ь
ц
і
з
д
усхб
-дзіш, -дзіць, -дзяць

усхбдкі [тк] -каў
усходнеазійцкі

усходнеафрыкёнскі
ў
а
р
я
а
к
е
й
ё
п
а
р
ў
Е
е
н
д
б
Усх
піна Усхбдне-Еўрапёйс.
е
ц
і
п
ў
кай ра
б
б
п
я
а
к
е
н
а
т
е
х
а
з
а
К
е
н
Усхбд

а
К
е
п
д
б
х
с
У
ь]
ьц
[с
ь
ц
с
а
л

захстапскай вобласці
с
У
ў
і
л
а
з
і
к
с
й
э
р
а
К
е
Усхбдн
а
в
і
л
а
з
а
г
а
к
с
й
э
р
а
Г
е
н
хбд
с
У
а
р
б
м
е
а
к
с
й
а
т
і
К
е
п
д
б
Усх
хбдпе-Гітайскім мбры
с
У
а
р
о
м
е
а
к
е
р
і
б
і
С
е
Усхбдп

хбдне-Сібірскім мёры

усходнесібіргкі ,

усходиселзавянскі
уехбдні
ў
а
к
У,
-К
а,
-К
.,
зм
ра
усхбдпік

,
ц
,
ы
ц
.,
зх
ра
а
ц
усхбдпі
ў
а
ц
.,
зм
ра
]
ц
ц
[
ы
ц
усхбд
усхбды-даў
,
я
с
ю
а
,
к.
за
пе
а
ц
ц
усхбпліва
,
а
ц
ц
е
а
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
гает

,
.
а
ц
ц
ю
-а
,
.
к
а
з
е
л
]
е
ц
ь
с
[
а
ц
ц
а
усцераг
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
с
а
,
-ося
гдсцца, “аюцца

утаймоўвацца
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уецерагаць
ААААААААААААААААХАХЎХХАХААЙАЙАМЦАЫ
ЯЙЯЫ

ЯЫЯЫЖЖМЖЯНЖМЖММДЛЛЛРРТ

усцерагаць [сьце] незак.,
-4ю, -асш, -й4е, -йюць
уецерагчы [сьце] [хч] зах,
-агў, -алізш, -ажэ, -ажом,
гажкацё, -агуць; усцярбг,

разм.,

усчыпаёцца [шч] разх., незак., -бецца, -дюцца

прысл.

усцбшаны [сьце]
усцёшвацца [сьце]
-аюся,
-аешся
-аецца, -аюцца

лпезак.,
[сься],

усцёшваць

незак.

-аю, -аеш, -ае, -аюць

усцёшыцца [сьде] зак., -шуся, -шышся [сься], -пыцца,
-шацца; " усцёшся
[сься]
усцёшыць [сьце] зак., -шу,

-шыш, -шыць, -шаць; усцёш
ўсцілёние
[сьці]
[ньне]
-ппі

усцілёцца

[сьці]

незак.

-аецца, -дюцца

усцілёць [сьці] незак., -ёю,
“аеш, -ае, -ёюць

Усцінаў [сьці] г., Усцінава,

Усцінаве
Усць-Ардынеская Бураёцкая
аўтанбмная акрўга [сьць]
Усць-Ардынскай Бураёц-

кай аўтанбмнай акрузе
Усць-Ардынскі [сьць] “г. л.,
Усць-Ардынскага

Усць-Камепагёрск
[сьць]
г.,
Усць-Каменагорска,
Усць-Каменагбрску
усць-каменагбрекі [сьць]
Усцібрт [сьцю] плато, 'м.,

Усцюрта, Усцёрце

усцбрцкі [сьцю]

усцягванне
“нні

[сьця]

усцягвацца

[сьця]

незак,

-аюся,

[пьне]
разм,

-аешся

[сься], -аецца, -аюцца
усцягваць [сьця]
незак,

“аю, -аеш, -ае, -аюць
усцягнуты [сьця]

Усцягиўцца

зак.,

нешся

[сьця]

усцягиўся,
[сься],

“піце, -пяць

часцей

[сься], -ажэцца, -аждмся, -ажацёся, -агўцца; усцярбтся [хс], уецераглася, -ябся, -ліся; усцера-

[сьце]

-пяцца
усчапіць [шч] зак., усчаплю, усчэпіш, -піць, -пім,
усчаты [шч] разм.
усчацца [шч] разм., зак.,
узачнёцца, -нўцца; усчаўся, усчалася, -лбся, -ліся
усчаць [шч] разм., зак.
узачиў, -нёш, -нё, -нём,
-няцё, -нўць; усчаў, усчала, -лб, -лі; узачці
[шч]
усчынённе
[ньне]
-цпі

усцерагла, -лё, -лі; усцеражы
усцерагчыся [сьце] [хч]
-ажэЭшся
-агўся,
зак,

жыся
усцеражбны [сьце]
усцярэжаны
усцёшана
[сьце]

-піцеся,

-пімеся,

-піцца,

разм.,

усцяг.
-нецца,

“пемея, -нецеся, -пуцца
Усцягиўць [сьця] зак.,
усдягиў,
усцягнеш,
-не,
“пем, -неце, -пуць
Усцяж [сьця] абл., п
рыназ.

УсцярэЭжацы [сьця] і
у
с
ц
е
ра
жбны

уечапіцца [шч] зак
., усчапл

ося, усчёпішся” сьс
я],

усчынаць [шч] разм., незак., -ёю, -аеш, -йе, -йюць
уечэплены [шч]
усчэплівацца [шч] незак.,
-аюся, -аешся
[сься],
-аецца, -аюцца
усчэпліваць [шч] хезак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
усынавіцель -ля, -лю, -ляў
усынавіцельніца -цы, -ц
усыпавіць . зак, . -аўліе,
-авіш, -авіць, -авім, -авіцё, -авяць

усынаўлёпне [пьне] -зні
усынаўляцца незак., -Яюся,
“яешся
[сься], -яецца,
“яюцца

усынаўляць

незак,

-Яеш, -яе, -Яюць
усынбўлены

-яю,

усыпённе [ньне] -нпі
усыпаны

усішацца
-плюцца
усыпацца
-ёюцца

зак.,

-плецца,

незак.,

-бецца,

усБпаць зак., усьшлю, -леш ?
-ле, -люць
усыпаць незак., -4ю, -аеш,
-ёе, -дюць
усыпіць зак., -пдю, -піш,
-піць, -пім, -піцё, -пяць
усыплённе (ньпе] -пні
усыплёны

усыпляльны

усыпяйцца

незак., -Яецца з

-яюцца
усыпяйць незак., -яю, -Яеш,

-Яе, -Яюць
усыхённе [пьпе] -нні
усыхёцца незак., -4ецца,
-дюцца

усыхаць незак., -4е, -фюць
усюды прысл.

Усюдыіспы

[ый]

жарт.

Усюдыхбд

“даў

тэх., -да,

рэл.,
-дзе,

усюдыхбдны

УСЯ займ, Р усёй і усяё,
дм усёй, В усю, Т усёй
-ё-ёю

Услвышні кніжн., уст.
УСягд займ., Р скл. прысл,

часц.

усядйцца

незак.,

-дешся

[сься],

-аюцца

-бюся,

-аецца,

уеядзёць зак., -даў, -дзіш,
-дзіць,
-дзім,
уседзіцё,
усядзяць; усядзёў, усядзёла, -лі; усядзі, часцей
усёдзець
усяк разм., прысл, і услайк
усяканне [ньне] -нні
усякёцца незак.,
-аецца,
-дюцца.

усякёць незак., -аю, -4еш,
-4е, -Аюць

усякі займ., Р -кага, Д -каму, ТМ -кім і уеллякі

усялённе [ньне] -ші

усялёнекі уст.
усяліцца зак., усялюся, усёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца

усяліць
ліш,

зак., усял,

-ліць,

-лім,

усё-ліце,

-ляць
усяляк разм., прысл., часцей усяк
усялякі займ., Р -кага, Д

-каму, ТМ -кім, часцей
усякі
усяляцца
незак.,
-Яюся,
-яешся [сься],
-яецца,
“яюцца
УсялЯЦь незак., -яю, -яеш,
-яе, -Яюць

усямёрны
усямёх (толькі аб мужчынах або толькі аб жанчынах) прысл.

Усяміласцівы [сьці] уст.

усянбчная царк., наз.
усянбчны

усярэдзіне прыс/., прыназ.

усяевётны [сьве] раз.., часцей сусвётны
усяхвалевы радыё
усялча зак., усяку, усячэш,

-т5, -чом, усечацё, усякуць; усёк, -кла, -клі;
усячы і усёкчы
уеячына: усякая ўсячына

усячэнне [ньпе] -нні
утаіцца [айі] разм., зак.,
утаюся, утбішся ([ойісься]; -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца

утаіць

утбіш

[айі]

зак.,

утаю,

[ойі], -біць, -бім,

-біце, -бяць
- Утаймавальнік -ка, -ку, -каў
Утаймавальніца -цы, -ц
утаймаванне [пьпе] -нш

утаймавёны і утаймбваны

уУтаймавацца

зак., утаймў-

юся, -ўешся [сься], -ўец-

ца, зўюцца

утаймаваць зак., утаймую,
-уеш, -ўе, -ўюць
утаймбўванне [пьпе] -пні
утаймбўвацца инезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

утройвацца
АА
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утаймоўваць
А

незак.

утаймоўваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
утаміцца зак, утамлюся,

утбмішся [сься], -міцца,

гмімся, -міцсся, -мяцца

утаміць зак., утамлід, утоміш, -міць, -мім, -міце,

-мяць
утамаяцца
гяешся
-яюцца

незак,
[сься],

-ЯЮюся,
-яецца,

утамлайць незак., -йю, -Яеш,

утваральцы спец,

утварацца незак., -бецца,
-аюцца
утвараць незак., -4ю, -аеш,
-4е, “аюць
утваріцца зак., утворыцца,
“рацца
утваріць зак., утварў, утворыш, -рыць, -рым, -рыце,
“раць
утварэнне [пьпе] -ппі, -нняў
утвораны

-яе, -Яюць
утапізм філас., -му, -ме
утапіст -ста, -сце [сьце],

-стаў
утапістка -тцы [с'ц], -так
утапіцца зак, утаплюся,
утбпішся [сься], -піцца,
-пімся, -піцеся, -цяцца
утапіць зак., утаплю, утдпіш,

-піць,

-пім,

-піце,

-пяць
утапічнасць [сьць] -цю
утапічны
утаплённе [ньне] -нні
утаптаны і утбптаны
зак.,
-ча, -чам,

-чаце,
пчаш,
-чуць
утаргавёны раз.
Утаргаваць раз», зак., -гўю,

-гўеш, -гўе, туюць
утаргбўванне [ньне] -нпі
утаргбўваць разм., незак.,

гаю, -аеш, -ае, -аюць

-плюся,
утарбпіцца зак.,
-піцца,
[сься],
-пішся
-пяцца
утарбпіць гак., -плю, -піш,
-піць, ІЯцЬ

утарбплена прысл.
утарбплены
утарбплівацца хезак., -аюся, -аешея [сься], -аецца,
утарбпліваць

незак.,

-аю,

-астш, -ае, -аюць
утасаваны карт.
утасаваць карт., зак., -сўю,
-сўеш, -сўе, -сўюць
незак.,
утасбўваць

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
утаўчы зак., утаўкў, утаў-

яш, -чэ, -чом, -чацё, утаўкўць; утоўк, утаўкла, -лё,
-лі; утаўчы.
зак.,
-ўчэцца,
утаўчыея

-ўкўцца

утачыцца зак.

(пра брыт-

ву, ляго) уточыцца, -чац-

ца;

уткуцца

уткў, утчдш,
уткёць зак.,
[чч], -чэ, -чом, -чацё, у1т-

кўць

уткнўты
уткиўцда зак., -аўся, -пёш-

ся [сься], -нёцца, -пёмся,

“няцёся, -нуцца
утуаўць зак, “аў,-нёш, -не,
утлумачаныразм.
утлумёчванне [ньне] разм.,

;
0
2
утапчу, уто-

-аюцца

-пяцца
утбўпіць разм., зак. -паю,
-піш, -піць, -пяць
утбоўнленыраз.
утоўнлівацне [цьце] рагх.,
-апі
утоўплівацца разх., незак.,
-аецца, -аюцца
утоўпліваць разм., незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
утёўчаны
утбчапы

-нём, -няцё, -нўць

утаптацца зак., утопчацца,

ца
уц
“ч
утаптаць

утканы
уткацца зак., утчэцца [чч],

утбўпіцца рагм., захк., -плюся, -пішся [сься], -піцца,

(улезці, уціснуцца)

уточышся
утачуся,
[сься], -чыцца, -чымся,
гчыцсся, -чацца
утачыць зак, утачў, утбчыш, -чыць, -чым, -чыце,
-чаць
утваральная хат., наз.
утваральнік -ка, -ку, -каў

-нні
утлумёчваць разм., незак.
-аю, -аеш, -ае, -аюць
утлумёчыць разм., зак., -чЧу,
-чыш, -чыць, -чаць
утнўць абл., зак., “яў, -нбш,
-нб, -нём, -няцё, -нуць;

уцяў, уцялё, -ло, -лі

утбены
утбйванце [ньне] -нні
утбйвацца

незак.

-аецца,

-аюцца
утбйваць незак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
утбк тэкст., уткў

утбчвапне [ньне] -пні

утбчвацца пезак., (пра брытву, лязо) -аецца, -аюцца: (улазіць, уціскацца)
[сься],
-асшся
гаюся,

-аецца, -аюцца
утбчваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
утбчка -чцы [пп]

утбчпік -ка, -ку, -каў
утбчнытэх.
утбчына таг., -не, -н

утраёние [ньне] -пні
Утраіх [айі] (аб асобах роз-

нага полу або аб істота?
н. р.) прысл.

утрайпё прысл.
утрамбавапы
утрамбавацца зак., -бўец-

ца, -бўюцца

зак. бую,
утрамбаваць
-бўеш, -бўе, -бўюць
утрамббвачны
утрамббўванне [ньне] -нні
утрамббўвацца незак., -аецца, -аюцца

утрамбоўваць

незак., -аю,

утбма -ме
утомаеласць [сьць] -цю
утбмлены

-аеш, -ае, -аюць
утрамббўка -бўцы
-ка,
утрамббўшчык

утбпчапы

Утрапёнасць [сьць] -цю
.
,
утрапёны

утбмна прысл.
утбмнасць [сьць] разм., -цю
утбмны
утбпія -іі [181]
утбпаены

утбптапы часцей утаптаны
Утбптвапие [ньпе] -нні
утбптвацца

незак., -аецца,

-аюцца

утбптваць незак. -аю, -аеш,

-ае, -аюць
утбра тэз, муз., -ры, -Р
утбрквацца

незак., -аецца,

-аюцца

утбркваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

утбркнуты
-пуся,
зак.,
утбркнуцца
лешся [сься], -нецца,

-пуцца

утбркмуць зак., -пу, -неш,
-пе, -пуць
утбрнік спец, -ка, -ку, -каў
утбўкванне [пьне] разм,
-ипі
утоўкваць

незак.,

-асш, -ае, -аюць

“аю,

-ку,

-каў
утрапёбипе [ньне] -нні
утрапёпа прыся.

утрасанне [ньце] -нпі і
утрэсванце
,
ца
ец
-ё
к,
за
не
а
ц
ц
а
с
а
р
т
у
гаюцца і утрэсвацца

утрасёць незак., -аю, -аеш,
-бе, -4юць і утрэсваць
й
е
ц
с
а
ч
,
це
-ё
.,
зм
ра
а
т
а
утр

страта
часцей
разм.,
утратны
,
ы
т
а
р
т
с
а
р
т
У
к.
за
.,
зм
ра
ь
ц
і
ц
ё
утр
чу, -ёціш, -ёціць, -ацяць,
часцей страціць
утрая прысл.
),
ы
н
е
б
р
ут

утрбіцца

[ойі]

ца, -бяцца

зак, -оіц,

,
ю
9
.
к
а
з
]
йі
[о
ь
ц
і
б
р
ут г.
біш [ойі], -біць, -бяць
і
п
н
]
е
н
ь
н
[
е
н
н
а
в
й
утрб
утройвацца

-аюцца

незак, “аецца,

ухутацы
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утройваць
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утрбйваць лезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
утрёх (толькі аб мужчынах
або толькі аб жанчынах)

прыс.

разм.
(з'есці)
утрубіць
зак., утрубліб, утрубіш,
-біць, -бім, -біце, -бяць
,
утрупёлы раз.

утрупёцьразм., зак., -ёю,
,
-беш, -бе, -ёюць
утрупянёць разл., зак., -ёю,
-ёеш, -бе, -ёюць
,
утрўека утрўсцы
утрываць зак, ёю, -деш,
,
-ае, -4юць
утрымёльнік -ка, -ку, -каў

утрымёнец

-нцу,

сца,

-пцаў

утрыманка -пцы, -нак
утрыманне [ньне] -нні
утрыманскі
утрыманства -ве
утрымёны
,
утрымацца
зак.,
-аюся,
-йешся
[сься], -аецца,
гаюцца
утрымаць зак., -4ю, -аеш,
-ёе, -аюць
утриямлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
утрымліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
утрираванне [пьне] -нні
утрыраваны
утрыравацца незак., -руецца, руюцца
утрыраваць Зак. і незак.,

“рую, -руеш, -руе, руюць
утрырдўка -бўцы, -бвак
утрэсванне
[ньне]
-нні,
часцей утрасёнпе
утрбевацца незак., -аецца,
“аюцца, часцей Утрасацца
утрбеваць незак., -аю, -аеш,
“ае, -аюць, часцей утра-

саць

Утрэсецы
утрэскадца разм., гак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца

уУтрбсці [сьці] зак., утрасў,

-сёш, -сё, “сём, -сяцё,
-еўць; утрбе, УтрэЭсла, -лі
[сьлі]; утрасі
утрэсціся [сьці] зак., утрасёцца,

-еўцца;

утрбсея

[сься], утрбслася,

-ліся

[сьлі]

утўлак абл., -лку

Утулачны тэг. і утўлкавы
Утўлены
утуліцца

Утўлішся

зак.,

утулюся,

[сься] ,

“ліцца,

“лімся, -ліцеся, -ляцца

утуліць зак.,

ліш,

“ляць

-ліць,

утулід,

-лім,

Утў-

-ліце,

Утулка тэх, -лды, лак

Утўлкавы тэг, часцей
лачны

ў

ўтўУту

-аюся,
-аецца,

утульвацца незак.,
[сься],
гаешся

-аюцца
утўльваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
утўльца прыса,
узўльнаець [сьць] -цю
утўльней прыся.
утўльцы
утушаны кул.

утўшвацца

незак.

“аецца,

-аюцца
утўшваць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
утушыцца зак., утўшыцца,
-шацца
,
,

утупайць зак., утушу, уту-

шыш, -шыць, “Шым, -шыце, -шаць
утыкённе [ньне] -шпі
утыканы разл.
,
утыкёцца

незак.,

-аюся,

-ёешся
[сься], -аецца,
-ёюцца
утикаць разм., зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
утык4ць незак., -4ю, -аеш,
. «ёе, аюць
утылізаваны

утылізавацца зак. і незак.,

“зуецца, -зўюцца

утылізаваць зак. і незак.,
-зую, -зуеш, -зўе, -зўюць
утылізатар (машына) -ра,

“ры, -раў; (асоба) -ра, -ру,

фа
ў.
утылізатарскі

утылізатарства -ве
утылізацыіішы
утылізацыя -ыі [ыйі]

утылітарнаець [сьць] -цю
утылітарны
утылітарызм-му, -ме
-ста,

-сце

[сьце], -стаў
утылітарыстка -тцы [стц],
-так
утылітарысцкі
утіль -лю, -лі
утыльзавбд -да, -дзе, -даў

утільны
утыльсыравіна -це
утыльсыравіцшы

ухаластўю прысл.
Ухаць г., л., Уханя, Ухапі
уханьскі
ухапіцца зак., ухаплюся,
ухдпішся [сься],

-піцца,

-пімся, -піцеся, -пяцца
ухапіць зак., ухаплі, ухбпіш, -піць, -пім, -піце,
яць
ухвала -ле
ухвалёнце [ньне] -нпі
ухвалепы
ухваліць зак., ухвалі, ухваліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
ухвальныразл.
ухваляцца
-яюцца

кнезак.,

-яецца,

ухваляць незак., -Яю, -Яеш,
-яе, -Яюць

ухватка разм. “тцы [пп]

ухіл -лу, -ле, -лаў

ухілённе [поне] ші
ухілізм паліт., -му, ухіліст паліт, та, -сце
[сьце], -стаў
ухіліста прысл.

ухілістасць [сьць] -цю
ухіліетка разм., паліт., -тцы
[ец], -так
ухілісты
ухілісцкі паліт.

ухіліцца зак., ухілібся, ухілішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцевя, -ляцца
ухіляцца
незак.,
-яюся,
-Яешся
[сься], -яецца,
ухітрацца
-бешся
-ёюцца

пезак.,
[сься],

ухітрыицца

зак.,

[сься],

“рышся

ухаба і разм. ухабіпаадпаведна -бе, -б; -не,
ухабістасць [сьць] цю
ухабісты
ухавёпы
ухавацца зак., -дюся, -дешся [сься], -4ецца, гаюцца
ухаваць зак., -аю, -деш,
-де, сёюць
ухадзіцца зак. ухадікўся,
-дзіц-

-4юся,
-4ецца,
“руся,

“рыцца,

“рымся, -рыцёся, -рацца

ухмыліцца разм., зак. ухмыліцца, -ляцца
ухмалка разм., -лцы, -лак
ухмыльнўцца разх., зак,
-нуся,
-нбцца,

[сься],
-нёшся
-пёмся, -пяцёся,
разл,

ухмылйцца

УХ выкл.

[сься],

“дзіцсея,

“дзяцца

“нўцца

утыльцэх -ха, -ху, -хаў
утыльшчык -ка, -ку, -каў
утыильшчыца -цы, -ц
Уфа г., Уфе
уфімекі

Ухбдзішся

-дзімся,

-яюцца

утылітарна прысл.

утылітарыет

ца,

-Яюся,

-яешся

пезак.,

[сься],

-ясцца, -Яюцца
ўхцуць зак., -ну, -неш, -не,

-пуць

ухдданы разм.

ухбдацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

ца, -аюцца
ухддаць разм.,

зак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
ухбдагванне [цьне] -ппі
Уухбджвацца

аешся

“аюцца

незак.,

[сься],

ухбдзіпы разм, а,

увахбдзіпы
ухбплены
ухўтаны

-аюся,

-аецца,
часцей

учайіць
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ухутацца

А
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А
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А

АД

ухўтацца зак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюдцца
ак.

ухўтаць

-аю,

-аеш,

уціскацца незак., (пралазіць, пранікаць; абвяз“-4юся,
чым-н.)
вацца

-бошея
-бюцца;

-ае, “аюць

ухўтвацне [пьпе] -ппі
ухўтвацца

незак.,

-аюся,

-аецца,
аешся [сься],
-аюцца
ухутваць незак., -аю, -аеш,
удалёлы
уцалёць зак., -бю, -беш, -ёе,
уцаніць
піш,

зак., уцашіо, уц5-

іць, -пім,

яць
УЦВЕ Гудэвэка]

(Усера-

сійскі Цэнтральны Выканёўчы Камітэт) гіст. м.

нескл.

уцвяліць [цьвя] зак., уцвя-

лю, уцвёліш, -ліць, -лім,
-ліце, -ляць
уцёплены
уцёрпець зак., -плю, -піш,
уцёрпеў,
-пяць;
гпіць,
-ела, -елі; уцярпі, часцей
уцярпёць

уцёрці зак., утрў, -рэш, -рэ,

“рбм, -рацё, -руць; УЦёр,
уцбрла, -лі; утры
уцёрціся зак., утруся, зрэшся [сься], -рэцца, -ромся,

цёрся,
“рацёся, -рўцца; у.у
трыся

уцёрлася, -ліся;
уцёха -ёсе, -ёх

уцёчка -чцы [цп]
уцёшаны
уцёшна прысл.

уцбпшасць [сьць] -цю
удсшны і уцбшлівы
-шуся,
зак,
удбшыцца
“пышся [сься], -шыцца,
-шацца.

,
ш
ы
ш
,
у
ш
,
к.
за
ь
ц
ы
ш
ё
уц
-шыць, -шаць

уцёкі -каў
уцёклыабл.

уцёмпую разм., прысй.
упцёрты
уцёе -са, -се, -саў

уцёсістаець [сьць] -цю
уцёсісты
-цка, -нку, -пкаў
уцішак
г

і
н
п
,
.
а
з
а
р
]
е
п
ь
п
[
е
н
н
ё
уцін

ц
е
д
,
”
к
а
з
е
н
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
уцінё
,
а
ц
ц
ю
д
ца,

,
ю
а
.
к
а
з
е
н
,
.
м
з
а
р
ь
ц
4
п
уці
'
ь
ц
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ранні) -бецца, -бюцца
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уці
-4е, “ёюць
уціск г-ку

і
ш
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е
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ь
л
(
е
н
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ё
к
с
і
ц
у

-аецца,

[сься],

уцяліраны

уцяжарвальнік спец., -ка,
-ку, -каў
уцяжарванне [пьпе] -ипі
уцяжарвацца кезак., -аец-

уціекваць хезак., -аю, -асіш,
-ае, -аюць
уціснуты

-ніце,

я
с
ш
е
д
я,
юс
-а
)
р
тва
;
а
ц
ц
ю
а
,
а
ц
ц
е
а
,
]
я
с
ь
[с
і
ц
а
н
ы
р
п
а
ц
ц
а
в
т
(усмок

-гаешся
гаюцца

-ноцца, -пуцца

уцягіўць зак., уцягиў, уцягцеш, -но, -ном, -пеце,
-нуць

-4ецца, -дюцца
уціскаць незак., -бю, -беш,
-4е, -дюць
уцісквацца незак., -аюся,

-ае, аюць
-ёюць

[сься], “аецца,
(прыгнятацца)

ца, -аюцца

уцяяійрваць незак,
“аеш, -ае, -аюць
уцяжарыцца

уціенуцца зак., -пуся, -неш-пецца,
[сьпесься],
ся

-нуцца

уціснуць

зак.,

-ну,

-пеш

[сьне], -не, -нуць
уціхамірана прысл.

уціхаміранне [ньне] -нні
уціхаміраны
уціхамірванне [ньне] -нні

уціхамірвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца
уціхамірваць незак. -аю,
ь
юц
-а
е,
-а
,
еш
-а
аўца” ыцца зак. -руся,
уціхамір
“рышся

“рацца

[сься],

-рыцца,

уціхамірыцьзак., “ру, рыш,
-рыць, “раць
уціхйнне [ньне] -нні
уціхёць незак., -ёю, -беш,

-бе, -ёюць
уціхцуць зак., -ну, -неш,
“не, -нуць; уціх, -хла,

-хлі
уцішаны

уцішаць уцішваць незак.,
адпаведна -ёю, -аеш, -ае,

-дюць;

-аю,

-аеш,

(прасунуцца)

-вуцца;

-ае,

-аюць

-шуся,
зак,
уцішыцца
-гплышся [сься], -шыцца,
,
-пацца
упішыць зак., -шу, -шыш,
-шыць, -шаць
,
іш
-л
ю,
-л
,
к.
за
ь
уцэліц

-ліць, “ляць
упненыгандл.
уцэнка гандл., -пцы, -нак
,
а
ц
ц
е
а
,
к
а
з
е
н
а
ц
ц
а
в
ь
уцбн
гаюцца
,
еш
-а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ац
ьв
уцбл
-ае, аюць
уцягванне [ньне] -пні
ры
(п
,
к.
за
пе
а
ц
ц
а
уцягв
маць удзел; прывыкаць)
[сься],
-аешся
аюся,

ўсо
ра
(п
;
ца
юц
-а
,
гаецца
вацца) -асцца, -аюцца

,
еш
-а
ю,
-а
,
х.
за
не
ць
ва
яг
уц
гае, аюць
уцягпённе [пьне] -нпі
уцягнепы і уцягнуты
уцягнутаець [сьць] -цю
ь
ц
я
н
ы
р
п
(
,
к.
за
а
ц
ц
ў
уцяги
удзел; прывыкнуць) уцягаўся, уцйгнешся [сься],
-подца, -немся, -пецёся,

-аю,

зак., -рыцца,

“рацца

уцяжарыць зак., “ру, рыш,

-рыць, -раць

уцяжні
уцякапне [ньпе] -нпі
уцякаць незак., (улівацца)

-ае, -ёюць; (збягаць) -аю,

-4еш, -ёе, -юць
уцякач уцекача, -чу, -чоў

уцякёчка -чцы [цц], -чак
уцяміць разм., зак., -млю,

-міш, -міць, -Ммяць
уцямнёць разм., зак., (сцямнець) -бе; -ёла; (студнець)

-ёю,

-беш,

-ёе,

-ёюць
уцяплённе [ньне] -нні

уцяпліць зак., уцяплю, удёпліш, -ліць, -лім, -ліце,
-ляць
уцяпляльнік і уцяпліцель
тэх. адпаведна -ка, -ку,
-каў; -ля, -лі, -ляў
уцяпаяльны

уцяпяяцца незак., гяецца,
гяюцца
-яю,
незак.,
уцяпляць
-яеш, -Яе, -Яюць
уцярпёць зак., -плЮ, “піш,
уцерпіцё,
-шм,
піць,

яруцярпяць; уцярпёў,і уц
уцёрпёла, -лі; уцярпі

пець
уцяты разм.
удяць разм.,

зак., утну,
“нёш, -нб, -нём, няцё,

-нўць; уцяў, уцялё, -лё,
-лі; утні

уцячы зак. (уліцца) уця-

(збегчы)
чэ, уцякуць;
уцякў, уцячш, -45, -чбм,

,
ёк
уд
ь;
уц
як
ўц
уцечацё,
Я
г
цячы

уцякла, -лд, глі; у
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ц
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ш
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учапіць зак, учаплю, учэпіш,

-пяць

-піць,

-піМ,

-піце,

ушчапервацца
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учарашні
ААА

учарйшні і разм. учбрашні

Учариблы

учариёць зак, -ёю, -беш,
-бе, -ёюць
учарецвблы [сцьве]
зак.

[сцьве]

учарсцвёць

-бе, -ёюць
зак,
учарціць

,
учарчу,

учэрціш, -ціць, -цім, -ці-

це, -цяць
учасёны і учзсаны
учаейцца зак, учэшацца,

,

,

“шуцца

учасаць зак., учашу, учэшаш, -ша, -шам, -шаце,
-шуць

,

,

участаваны

участаваць зак., -тую, -туеш, -тўе, туюць
участак -тка, -тку, “ткаў
участкбвы прым., наз.

учасціцца [сьці] зак., -піцца, -цяцца

учаеціць Ісьці] зак., учашчў,
учасціш
[сьці],

учЗилены
учэплівацца езак., -аюся,
[сься], -асцца,
гаешся

-аюцца
учэрчаны
учэрчванне [пьпе] -нпі
учэрчвацца гезак., -аецца,
гаюцца
учбрчваць незахк., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
учбсаны і учасаны
кезак.,

учзевацца

-аюцца

-аецца,

учсваць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
ушалбпаць разх., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ушанаванне
[цьне] ні,
“лішяў.

ушанавёны
ушанаваць

зак., ушанўю,

“ўеш, -Уе, “ўюць

ушанбўвание [ньне] -нпі.

ушанбўвацца незак., -аец-

ца, -аюцца

-ціць, -цім, -ціцё, -цяць

ушанбўваць

чынах або толькі аб жанчынах) прысл.

ушаецёх [сьцё] (толькі аб

учацвярых [цьвя] (аб асо-

жанчынах) прысл.
ушасцярых (сьця] (аб асобах рознага полу або аб
істотах ин. Р.) прысл.
ушацкі
7
Ушацкі раён Ушацкага раёна
Ушачыг. п., Ушач і Ушачаў

учатырбх (толькі аб муж-

бах рознага полу або аб

істотах н. р.) прысл.
учашчаны
учашчацца
гаюцца

незак.,

-ёецца,

учашчаць незак., -ёю, -деш,
-ае, -йюць
учашчэнне [ньне] -пні
учбра прысл.
учбрашні
разм.,
часцей
учарашні
учбе “су, -се

-

Учбт -бту, -бце
учбтны
учбтчык [чч] -ка, -ку, -каў
Унбтчыца [чч] -ды, -ц

учуб кі [пк]: узяцца ўчубУчўты разм.
учуцьразм., зак., -ўю, -ўеш,

-ўе, -ўюць

учнак -пку, -нкаў
учіпепы разм.
учыніцца рагх., зак., учыпіцца, -няцца

учыніць разм., зак., учыпю,
учыніш, -піць, пім, -ніце, -няць

учыпяцца

разм.,

незак.,

“яецца, -яюцца
учыняць разм., невак., -йю,
-Ябш, -яе, -йюць
учыстўю прысл,

учытёцца зак., -бюся, -аешся [сься], “ецца, -аюцца

Учытвацца
“аешся

“аюцца

резак.,

[сься],

-аюся,

-аецца,

учэпіста прысл.

Учэпістаець [сьць] -ц
ю
Учэпістахвбстыя заал
.,
учэпісты

кезак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць

мужчынах або толькі аб

Ушкуй гіст., -ўя, -ўі [уйі],
-ўяў

ушкўйнік гіст., -ка, -ку,
-каў
ушкўйнічаць гіст., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
ушмальцавёны часцей зашмальцаваны

ушмальцавацца зак., -аўю-

ся, -цўешся [сься], сдуецца, “дўюцца, часцей зашмальцавацца
ушмальцаваць зак., -пўю,
-уўеш, -цўе, -дўюць, часцей зашмальцаваць

ушмальцбўвацца
-аюся,
-аешся
-аецца,

-аюцца,

незак.,
[сься],
часцей

зашмальцбўвацца
ушмальцбўваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць,
зашмальцбўваць

часцей

ушмбргвание [ньпе] -пні
ушмбргвацца гезак., -аецца, -аюцца
ушмбргваць

гезак.,

-аеш, -ае, -аюць
ушмбргиўты
ушмбргнуць
зак.,
-неш, -пе, -пуць

-аю,

-пу,

Ушмыгіўць .разм., зак., -пў,
наз.

-пбш, -нё,
гаіўць

ушпілены

-пём

пяце,

ушпіліцца зак., упіліся,
ушпілішся [сься], “ліцца,

глімся, -ліцёеся, -ляцца
ушпіліць зак., ушпілю, ушпіліш, -ліць. -лім, -ліце,
-ляць
ушпільвацца незак., -аюся,

-аешея
[сься], -аецца,
гаюцца
ушпільваць
незак.,
-аю,
-аеш, -ае, -аюць
ушпілЯяны
ушпіяяць разм., зак., -Яю,
-яеш, -яе, -Яюць
ушрубавёны
ушрубавацца зак., -буецца,
-бўюцца

ушрубаваць зак., ушрубўю,
.

-ўеш, -ўе, -ўюць

ушрубёўванне [ньне] -нпі
ушруббўвацца хезак., -аец-

ца, -аюцца

ушрубоўваць

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

-аю,

уштукаваны разм.
разм., зак.,
уштукаваць
-кую, -куеш, -кўе, -куюць
уштўрхванне [ньне] -нні
уштўрхвацца і уштурхбўвацца разх., незак., дая
абодвух -аецца, -аюцца

уштурхваць

іё

уштурхбў-

ваць незак., для абодвух

-аю, -аеш, -ае, -аюць
уштурхнуты
уштурхиўцца разл., зак.,
-иўся, -нёшся [сься], -нёцда, -нёмся, -пяцёся, -нуц-

ца
уштурхиўць зак., -ну, -нёш,
-нё, -нём, “няцё, -нўць

ушуўшканы (цёпла апрануты) абл.
ушўшкацца абл., зак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
ушушкаць абёл., зак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ушўшквацца абл., пезак.,
[сься],
-аешся
-аюся,
“аецца, -аюцца
пезак.,
абл.,
ушўшкваць
-аю, -аеш, -ае, аюць
ушчаміцца згак., ушчамлю[сься],
ся, ушчэмішся
-міцца,

-мімся,

-міцёеся,

-мяцца

,

ушчаміць зак., ушчамлю,
ушчэміш, -міць, -мім, -мі-

це, -мяць
ушчамлённе [ньпе] -ші
ушчамайцца кезак., -Яюся,
“яешся [сься], -яецца,
“яюцца і ушчэмлівацца
ушчамайць
незак, -яю,
“яеш, -яе, -Яюць і ушчомліваць
ушчапёрвацца і уічарзплівацца разл., незак., для
абодвух -аюся,
-аешся

[сься], -аецца, -аюцца

фабула
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ушчаперыцца

н

н

а

ц
і
п
э
р
а
ч
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у
і
а
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ц
ы
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а
ч
уш
ца разм., зак., адпаведна
[сься],
-руся, -рышся
“рыцца, -рацца; -плюся,
-піцца,
[сься],
пішся
-пяцца
-ші,
[ньне]
ушчуванне
-нцяў
ушчуваць незак., -ёю, -аеш,
-4с, -4юць
ушчўнак -ику, -нкаў
ўушчэўць і ушчунуць ак.
адпаведна -ўю, -ўеш, -ўе,
-ўюць; -пу, -пеш, -не,
-пуць
ушчыкиўць зак., -ну, -пёш,

уявіць зак., уяўлю, уявіш,
-віць, -вім, -віце, -вяць
уядацца незак., (пранікаць,
урэзвацца) -аецца, -аюц-

ца; (прывыкаць да стра-

-бюцца

ушчыльнённе [цьне] -пні,
-нняў
ушчэильнены
ушчыльніцца зак., ушчыльпіцца, -няцца

ушчыльцць зак., ушчыльпю, ушчыльніш, -ніць,
-пім, -нід9, -няць

-ка,

-ку, -каў

ушчыльняцца незак., -яец-

ца, яюцца

незак., -Яю,
ушчыльнйць
-Яеш, -яе, -Яюць
ушчыніўць зак., -нЎ, -нёш,

-нё, -нём, -няцё, -пуўць,
часцей ушчыкиўць

ушчэмлены
ушчэмлівацца незак. -аюся, -аешся [сься], -аецца,

“ушчам-

часцей

-чыць, -чаць
уйва разм., уйве, уяў, час
цей уяўлённе
уявіцца зак., уявіцца, -вяцца

вацца; звужвацца, укарочвацца) -бецца, -аюцца;
(улазіць) разм, -аюся,
[сься], -ёецца,
-сшся

ушчільненасць [сьць] -цю

ляцца

вы) -аюся, аешся (сься],
-аецца, -аюцца
уядаць, пезак., -ю, -аеш,
-бе, ёюць
пезак.,
уязджёць [ждж]

ушываёць незак., -Аю, -беш,
-4е, -йюць
ушывачны
ушыркі, ушыр і ушырынію
прысл.
ушыты
ушйўка (дзеянне) “ўцы;
кусок)
-уцы,
(ушыты
ушывак
ушыўны
ушаяцца зак., (ад ушыць)
жаяецца, -люцца; (улезці)

гаю, -беш, -ае, -бюць
уязны
уялавець разх., зак., -ее;

-ела
уяснённе [сьнецьпе]

уяеніцца [сьні] зак, -ніц-

ца, -няцца

уяспіць [сьці]

ушэсце [сьце] царк., -ці.

Ублінгтан [нхт] г., Уэлінгтана, Узлінгтане
уэліпгтбнекі [нхт]
Ублье Уэльса, Уэльсе
уэльскі

уюк -ка, -ку, -коў
уп заал., -на, -не, -нбў
уюнбвыя заал., наз.

уюрка,

уюрбк заал,

-нні,

“няў

-йешся
разм. -аюся,
[сься], -мецца, -юцца
-ыю, -гыеш,
ушаць зак,
-ме, -ыюць

уюркбвыя заал., наз.

-чыцца,

незак.,

уючыць незак., -чу, -чыш,

ушчрбны (пра Месяц)
ушыванне [пьне] -ші
ушывёцца лезак., (прышы-

ушчильнена прыся.

гаюцца,

-чацца

ушчэпт прысл.
ушчэрб -бу, -бе
ушчэрбцасць [сьць] -цю

-пё, -пём, -пяцё, -пўць і
ушчыліўць

ушчыльнўю прысл.
ушчыльняльнік тэг,

уючыцца

ушчэмліваць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць, часцей
ушчамляць

-кЎ,

-кбў

зак,

-н,

-ніш, -ніць, -пім, -піцё,
-няць
незак.,
[сьня]
уяспйцца
“яецца, -яюцца
уяеняць [сьпя] незак., -яю,
-Яеш, -яе, -Яюць
-нні,
[ньце]
уяўлённе
-нняў і улва
уяўлены
уяўляцца незак., -яецца,
-яюцца.
уяўляць мезак., -Яю, -яеш,
-Яе, -Яюць
уяўнасць [сьць] -дю

уяўны

уючны

У
“сэ

пескладовае] (назва
абазначае
літары, якая
губна-губныгук, які пазі-

ў [у

я
а
к
я
,
ы
р
а
т
і
г
а
в
з
а
н
(
]
ф
э
ф [
абазначае

гук

[ф])

н»

нескл.
фа муз., н., неска.

фааліт гім., -іту, іце
ч
ы
р
б
а
ф
а
л
б
к
ш
(
ч
у
в
а
з
б
фа
на-вавбдскага вучнёўства)

-ча, -чы
у,
-к
а,
-к
,
.
м
з
а
р
к
і
н
ч
у
в
а
з
фаб

-каў
(фабрычна-вафабзаўкбм
е,
-м
а,
-м
)
т
э
т
і
м
а
к
і
к
с
д
б
в
-маў

фабзаўкбмавец разм., -аўца,

-аўцу, -аўцакўі

фабзаўкбмаўс
фабіл мед., Яі [ійі], часцей

цыйна чаргуецца з У, 8,
4) н., нескл.

ў прыназ. (ужываецца замест

прыназоўніка

У

фобія
,
цу
-н
,
ца
-н
,
т.
лі
па
ц
е
п
й
і
б
а
ф
“нцаў

фабіянізм -му, -ме
фабіянскі
фабіянетва -ве

фабкбм

[пк]

(фабрычны

камітэт) -ма, -ме

фабкбмаўскі [пк]

фабліб літ., н., неска.
фабрыка -ыцы, -ык
фабрыка-аўтамат фабрыцыаўтамаце, фабрык-аўтаматаў

фабрыкаванне [цьце]
фабрыкавапы

-нпі

а
ч
н
а
к
о
т
ш
,
оў
сл
я
л
с
а
п
я
л
с
а
п
,
ю
у
н
с
о
л
а
г
а
н
а
ц
ц
ю
якой няма знака прыпын-

ку)

фабрыкавацца хкезак., -Еў-

ецца, -кўюцца

фабрыкаваць незак. -кўю,
-куеш, -куе, -кўюць
ы
ц
ы
р
б
а
ф
я
н
х
ў
к
а
к
ы
р
б
фа
кўхні, фабрык-кўхапь
фабрыкант -нта, -нце [ньце],
-атаў

.,
зм
ра
і]
ьц
[н
а
х
і
ц
п
а
к
ы
р
б
фа
“ісе, -іх

фабрыканцкі
фабрыкат -ату. -ёце, -атаў

фабрыкацыя -ыі [ыйі]
фаі
кі
дс
вб
за
ачн
фабріш
брычпа-завадскі [ак]
фабрычны
фабула літ., -ле, -л

фальшывасць
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бульнаець
фа
ФС

АААААААААААЯАЯААЯААМААЭРАЗРўЙЎЙАЙАААА

фабульцасць [сьць] -цю

абульны ё фабулярны

о

арнат та, -ыце, -ытаў
фаварытка -тцы [цц], -так

фаварытызм кніжн., -му,
-ме
фавербль заал. (парода курэй) -ллю [льлю]; (курыца) -ллю [льлю], -лей
фавбр кніжн., -ру, фы
фаг біял., фага, фагу, фагаў
фагавы

фагапрафілактыка
мед.,
-ыды
.
фагатыст муз., -ста, -сце
[сьце], -стаў

фагатэрапія хед., -іі [ійі]
фагацытарныбія.
фагацытны
фагацытбз біял., -зу, -зе
фагацыты біял., -таў, адз.
фагацыт, -ыта, -ыце
фагбт муз., -бта, -бце, -бтаў
фагбтны і фагбтавы
фаё н., неска,
фаёрачны

фаёрка абл., -рцы, -рак

“ра, -ры, “раў

фазакампенсаётар эл,

“ры, -раў

Еніжн., “цю

фактаграфічны
фактаграфія -іі [ійі]
факталагічны
факталбгія -і [іб1]
а:
фактар (істотныя абставі-

ны) -ру, -ры, -раў;

(пра чалавека) -ра,

граў

уст.
“ВУ,

фактарскі уст.
фактарства уст., -ве
фактарыйя мат., -ла, -ле,
-лаў

фактбграф кніжн., -фа, -фе,

“фаў

фактбрыя -ыі [ыйі], -ый
фактура маст., гандл., -ры
фактўрны
фактурыст гандгл., -ста, -сце
[сьце], -стаў

фактызм-му, -ме
фактые спец. (прадукт, які
атрымліваецца з алеяў)
“ву,-се

фактычна прысл.

фаза -зе, -з

фазава-імпульены
фазавы спец.
фазаіндыкатар [айі]

факстрбтны
,
факт факта, -кце, -ктаў
[сьць]
фактаграфічпасць

эл.,
“ра,

азан заал., -на, -не, -наў

фазанавы

фазанавыя заал., наз.

фазапарый -ыя, -ыі [ыйі],
-ыяў
.,

фазёнка -нцы, -накфазапаказальнік эдл., -ка,
-ку, -каў
фазапераўтваральпік
Эл.,
-ка, -ку, -каў
фазарэгулятар эл., гра, -ры
?
"раў о
фазатрби фіз., -на, -не, -наў
фазачастбтныэл.
фазіс кніжн., -су, -се, -саў
фазныэл.
фазбметр эл., -ра, -ры, -раў
фай Тэкст., фёю, фаі [айі]
файдэшін тЭкст., -ну, -пе
файдэшынавы
файна рагм., прысл.
файпыразм.
факаліт геал, (пра інтрузіўнае цела) -іта, -іце,
“таў; (мінерал) -ту, -іце
факальпы спец.
факел -ла, -ле, “лаў
факельны
факельшчык -ка, -ку, -каў
факельшчыца “цы, -ц

факір -ра, -ру, -раў
факірскі

фактычнаець [сьць] -цю
фактычны
факультатыў -ыву, -ыве
факультатыўпа прысл.
факультатиўнасць
[сьць]
“цю

факультатыўны
факультэт -Эта, -зце, -зтаў
факультэцкі

факусіраванне [ньпе] фіз.,
“нні

факусіравацца хегак., -іру-

ецца, -іруюцца

“рую, -руеш, -руе, -руюць

факусірбўка фіз., -бўцы

фал мар., ав., фала, -ле, -лаў

фаланга гіст., анат., заал,
-нзе [ньзе], -нг і -нгаў
фалаигіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

фалапгіспкі
фалапстэр гіст. -ра, -ры,

-раў

фалас -са, -се, -саў
фалда -дзе, -д і -даў

фалерыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
фалерыстыка -тыцы
фалікул фізіял., -ла, -ле,
“лаў
фалікулін фізіял., -ну, -не
фалікуліт мед., -іту, -іце

фалікулярны фізіял., мед.
фалінь мар., -пя, -пі, -пяў

фалійнт уст, -нта,
[ньце], -птаў
фалійптавы

-нце

фаліяптны

факірства “ве
факсіміле н. песка.; прым
.

фалбпіеў апат.:

факсімільны

фалрбп мар., -па, -пе, -паў
Фальббна -пе, -п

нескл.; прысл.

факстрбт -бта, -бце, -бта
ў

фальббністы

-бўцу, -бўцаў

фальваркбвы разм.

фальваркбўка разм., -бўцы,

-бвак
фальгаўшчікспеў, -ка, -нў,
-коў
фальгаўшчыца спецу.,

-цы,

“ц

фальканёт ваен., гіст., -ёта,

-ёце, -ётаў
фалькларызавацца зак. і незак., -зуецца, -зўюцца
фалькларыст
-ста,
-сце

[сьце], -стаў
фалькларыстка -тды [сц],
-так
фалькларыстыка -ыцы
фалькларыстычны
фальклбр -ру, -ры
фалькалбрна-пёсенны
фальклбрнаець [сьць] -цю
фальклбрны
фальсіфікаванне
[ньне]
-нні
фальсіфікаваны
фальсіфікавацца незак., -кў-

ецца, -кўюцца

фальсіфікаваць зак. і незак., -кўю, -куеш, -куе,
-Еўюць

фальсіфікат
-атаў

-ату,

-аце,

фальсіфікатар -ра, -ру, -раў
фальсіфікатарскі
фальсіфікацыя -ыі

[ыйі],

-ый

фальстарт спарт., -рту, -рце
фальц фальца, -цы, -цаў

акусіраваць зак. і незак.,

труба

фальббипка -нцы, -дак
фальварак -рка, -рку, -ркаў
фальваркбвец разм., -дўца,

фалбпіева

фальцавальны спец.

фальцавапне [ньне] -ині
фальцаваны
фальцавацца незак., -цўец-

ца, -дўюцца

фальцаваць

кезак.,

фаль-

цўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ,

фальцапарат палігр., -йта,
-ёце, -атаў
фальцбвачшыспец.
фальцбўка -ўцы
фальцбўшчык спец. -ка,
“ку, -каў

фальцбоўшчыца спец.,

“ды,

фальцэт муз., -эту, -зце
фальцэтны

фальш фальшу, -шы

фальшёбрт жмар., -рта, -рц?,
мн. фальшбарты, -тоў .
фальшкіль лмар., -ля, -лі,
-дяў

фальшфбер спец., -ра, -ры,

-раў
фальшива прысл.

фальшывамапётчык

-ка, -ку, -каў
фальшываманётчыца

-ды, -ц

,

фалыцываманёцтва -ве

[чч]

[чч]

фальшывасць [сьць] -цю

фальшывіць
фальшйвіць незак), зяўлю,

сдвіпі, -ыВвіць, -Ывяць

фальшывы

фалыняўка разу, -ыўцы,
7 аявак
фамілія -і [і], “ій
фамільны

фамільярна прыс.

ю
-ц
ь]
ьц
[с
ь
сц
на
йр
ль
мі
фа
фамільйрцічаць разм. незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
фамільйрны
фапабэрства і фанабэрыя

разм., адпаведна -ве; -ыі

фапабэрыста

і фапабэрлі-

ва разм., прысл.

фанабэрыстасць фацпабзрліваець [сьць] разм., для
абодвух -цю

фапабэрысты і фанаббрлівы
разм.

,
к.
за
не
,
зл
ра
а
цц
ры
бэ
фана
[сься],
-руся, -рышея

“рыцца, -рацца

фанавы
фанаграма -ме, -м
фанаграмны
фапаграфічны
фанаграфія -іі [ій
фаналагічны лінгв.
фацалбгія лінгв., Зі [ійі]
фапаскбп мед., лінгв. -па,
“пе, -паў
фанатызм -му, -ме
фапатык -ка, -ку, -каў
фанатычка -чцы [цц], -чак
фанатычна прысл.
фанатачнасць [сьць] -цю
фанатычны

фанатэка -бцы, -Эк
фапатэчны
фапацыйнылінгв.

фанацыя -ыі [ыйі]

фанг тэкст., Фёнгу
фангавы
фапдаваць

незак,

-дую,

-дўеш, -дўе, -дуюць

-паў

фанёра -ры
фаперавальны цясл.
фаперавёние [пьпе] -нпі
а рава
ц
е
у
р
,
х.
за
не
а
ц
ц
ё
в
а
р
с
н
а
ф
ца, -руюцца

-Ўю,

-ўсш, -Ўе, -Уюць

фанёрачны
фапбрка разлм., -рцы, -рак
фапёрна-дрэваапрацбўчы
фанёрпа-запалкавы
фапёрвна-мэблевы
фанёриы

фанербўка спец., -“Ўцы
фапероўшчык -ка, -ку, -каў
фапероўшчыца -цы, -ц

фапстыист -ста, -сце [сьце],
-стаў

[с'а],
фанетистка -тцы
гтак
фанстычна прысл.
фанетычны
фапза (сялянская тата ў
Кітаі) -зе [пьзо], -з і -за ў
фапза тэкст., -зё [пьзе]
фапзбвытэкст.
фапічны лінгв.

фанбграф -фа, -фе, -фаў

фапбметр -ра, -ры, -раў
фант фанта, ліце [цьце],

-атаў
фаштазёр -ра, -ру, -раў
фантазёрка -рцы, -рак

фантазёрскі

фантазёрства -ве
фантазійны

фаптазіраванне [ньне] -нні
фантазіраваць незак., -рую,
“руеш, -ру9, “руюць
фантазія -і [ійі], -ій
фаптай -на, -не, -паў

фантанавённе [ньне] -нні
фантанаваць незак., -нўе,
-яўюць

фантапападббны
фантанны і фаптанавы
фантасмагарычны
фантаемагбрыя -ыі [ыйі]

фантаст -ста, -сце [сьце],
гстаў
фантастка -тцы [с7д], -так
фантастыка -ыцы
фантастычна прыс.
фацтастычнаесць [сьць] -дю
фаптастычны
фантбм -ма, -ме, -маў
фапнтбмны
фапты (гульня) гтаў

фацфара луз., -ры, -Р

-не,

фанфарбпіць разм., незак»

фанепдаскбп хед., -па, -пе,

незак,

фаперйт (матэрыя) “иту,
яце
фапетызацыя ліцсв., “ЫІ
[ыйі]
фанётыка лінгв., -ыцы

фанфариы
фапфарби разм. -па,
-паў

фандёнга н., нескл.
фанёма лінгв., -ме, -М
фапематычнылінгв.
фанёмныліпев.

фапсраваць

аа

ааааа
а
а
а
а
а
а
а
а
а
ааааа

ааа

аааа
а
а
а
а
а
а
а
а
а
ана

[ыйі]

фармаліцавы
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фанёршчык -ка, -ку, -каў

-пю, -піш, -ніць, -няць

е
-в
.,
зх
ра
ва
ет
би
ар
пф
фа
фацфарыст муз., -ста, -сце
[сьце], -стаў
фара -ры, -р
фарада эл., -дзе, -Д
мед.,
фарадызацыя

-ыі

[ыйі]
фарадычны эй.
фарандбла (танец) -ле
фараби -па, -ие, -паў
фарабнаўскі
фарба -бе, -б і -баў
фарбавальнік гім., -ка, -ку,
-каў
фарбавальны
фарбавальня -льш, -лель і
-льняў

фарбавальшчык
-каў

“ка,

“ку,

фарбавальшчыца -цы, -ц

фарбаванне [цьце] -ші
фарбаваны
фарбавар спец. -ра, -РУ,

граў
фарбаварны
фарбаварня

-рпі, -раць

ёі

-рпяў

фарбавацца незак., фарбўюся, -ўсшся [сься], -ўец-

па, зўюцца
фарбаваць лезак., фарбўю,
-ўеш, “ўе, -ўюць

фарбавы
фарбапўльт

спец.,

-льце, -льтаў

фарбацёр

(прылада)

-льта,

-ра,

“ры, -раў; (рабочы) -ра,
“ру, -раў

фарбацёрка -рцы, -рак
фарбацёрны
фарббўнік бат., -ку
фарвакуум ф:із., -му, -ме
фарвакуўмиы
фарватэр хар., -ру, -Ры,
граў
фарватэрны
фардзбн [дзз] -па, -пе,
-паў

фардызаваны эк.
фардызавацца зак. ў незак,
-зўецца, -зуюцца

фардызаваць зак. і кезак.,
-зўю, -зуеш, -зўе, -зуюць
фардызёцыя -ыі [ыйі]
фардызм -му, -ме
фармавальны тэг.
7эг.,
фармаванне [ньне]
-нні

фармавацы і фармбваны
незак»,
фармавацца тэх,

-мўецца, -мўюцца
»
к
а
з
е
н
,
г
э
т
ь
ц
а
фармав
юць
ў
е,
зў
,
ш
е
ў
,
ю
ў
м
р
а
ф

фармавія

фармазмёпа [зьме] -не
фармазби разх., уст. -па,
гне, -паў
»
т
с
У
.
м
з
а
р
а
к
п
б
з
а
м
р
фа
“пцы, -пак
фармазбнекі разм., ўст.
»
т
с
У
,
м
з
а
р
а
в
т
с
н
б
з
фарма

-ве
фарм.
фармакагнаетычны
фармакагибзія -іі [ёў
фармакалагічны

фармакаліт хік., Ату, -іце
фармакалёгія -і йі]
фармакапбя хмед., -ві [ей]
,
.
д
е
м
а
к
ы
т
ў
ё
п
а
р
э
т
а
к
фарма
-тыцы
і
,
.
в
е
м
я
і
п
а
р
э
т
а
к
а
м
р
фа
[йі]
фармакахімія -іі Сі]
ў
а
г
,
у
т
,
а
г
г
а
л
б
к
а
м
р
фа
,
.
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фармаліст
З
А

фармаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў
фармалістка -тцы [сд],
-так
фармалістыка -ыцы
[сьць]
фармалістычнасць
-цю
фармалістычны
фармалісцкі

фармальдэгід 2ім., -ду, -дзе
фармальна прысл.

фармальнасць [сьць] -дЮ,
-цей
фармальны
фармант лінгв., -цта, -нце
[ньце], -нтаў”
фармйпта муз., -нце [ньце],
-ит і -нтаў

-сту,
-сце
фармапласт
.
[сьце]
фармат -ату, -аце, -атаў
фарматвбрны часцей формаўтваральны
фарчатиы

фармёцыя -ыі [ыйі], -ый

та, -ўце, -ўтаў
фармацэўтты-ў
ка
фармацэў

-ыцы

фармацэўтычны
фарміраванне [ньне] (вайсковае злучэнне)
-нні,
-“нняў; (дзеянне) -нні

фарміраваны і фармірбваны
фарміравацца незак., -рўюся, -руешся [сься], -рўец-

ца, -рўюцца

фарміраваць незак.,

“руеш, -рўе, -рўюць

-рўю,

фармірбвачны
фармірбўка -бўцы
фармбвапы часцей фармаваны
фармбвачнытэх.

фармбўка (форма для чаго-н.) -бўцы, -бвак; (дзеянне) -оўцы
фармоўшчык -ка, -ку, -каў
фармчбўшчыца -цы, -ц

фармулёўка і фармулірбўка
(сфармуляваная думка)
адпаведна -ёўцы, -ёвак;
“бўцы, -бвак; (дзеянне) і

фармуляванне [пьне] ад-

паведна -ёўцы; -бўцы; -пні

фармуляваны
фармулявацца незак., -ліецца, -пююцца

фармуляваць невак., -пюю,
-лпюеш, -люе, -лююць

фарсіраванасць [сьць] -цю

фарсіраванне [пьпе] -нипі
фарсіраваны

фарсіравацца лезак., -руец-

ца, -руюцца

незак,

фарсіраваць зак. і

“рую, -руеш, -руе, -руюць

фарсірбўка -бўцы
фарсіста разм., прысл.
фарсістасць [сьць] разм.,
-цю
фарсісты ў фарсбвы разл.
фарсіць разлх., пезак., фаршу, фарсіш, -сіць, -сім,
,

-сіцё, “сяць

фаренўць разлм., зак., -ну,
-нбёш [сьне], -нё, -нём,

-няцё, -пўць, часцей фарсапўць

фареўн рагл., -на, -нё, -нбў
фарсупка тэг., -нцы, -нак
фареўншчык -ка, -ку, -каў
фареўншчыца -ды, -ц

фареўха разм., -ўсе, -ўх
фартбвыразм.

фартуна кніжн., -не
фартух -ха, -ху, -хбў і хвартух

фартухбвы
фартушбк
-шкоў

-пкё,

-шку,

фартынг (манета) -га, -ту,
-гаў

фартысіма

хуз.,

паз., н.,

нескл; прысл.
фартыфікатар ваен.,

-ра,

“ры, “раў

фартыфікацыйны
фартыфікацыя -ыі

[ыйі],

-Ый

фартэль уст., разм., -лю,-лі,
-ляў, часцей фбртэль
фартэпійна х., нескл.
фартэпіяніст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў

фартэпіяністка -тцы [стц],
“так
фартэпіянны
фартэпіЯншчык разх., -ка,
-ку, -каў

фартэцыя уст., -ыі

-ый

[ыйі],

фарфбр -ру, -ры

фарфбравы
фарфбра-файпеавы
фарцбўка разм., -бўцы
фарцбўшчык разл, -ка, -ку,

-каў

фарцбўшчыца

разх.,

:

“ды,

фарш кул., фаршу, -шы

фаре фарса, -се, -саў

фаршмаккул., -ку

фарпбставы

арсавы
арсаж спец, -ку, -жы

фарсажны

фарсапўць разм., зак., -нў,

сш, -нё, -нём,
гяўць і фарсаўць
фарсіравана прысл.

-няцё,

фаршавы

фаршлаг хар., -га, -гу, -гаў;
муз., ту

фарштат уст.,
-атаў

-ёта,

-ацо,

фарштацкі

фарштвень

мар.,

“ёўня,

-Эўні, -зўпяў
фаршыраванне [нпьпе] кул.,

-плі

вапы
фашыравацца незак., -руец-

ца, “руюцца

фаршыраваць іпезак., -рўю,

“рўеш, -рўе, -руюць

фаршырбўка -оўцы

фарынгальцы

плінгв.:

фа-

рыпгальныя зычныя
фарыпгаскапія хед., -іі [ійі]
фарыцгаскбп мед., -па, -пе 3
-паў

фарынгіт мед., -іту, -іце
фарысёбй -бя, -ёю, -ёбяў

фарысёйка -бйцы, -ёек
фарысёйнічаць незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
фарысёйскі
фарысёііства -ве

фарэйтар уст., -ра, -ру, -раў

фарэйтарскі уст.
фарэлевызаал.
фарэль -ллю [льлю], -лей і
-дяў

фарзльны
Фарэрскія астравы Фарэрскіх астравоў
фае фаса, -се
фаса разх., -се, -е
фасавёны і фасбвапы
фасавацца незак. Ффасўецца, зуюцца

фасаваць

незак,

,

фасўю,

уеш, -ўе, “ўюць

фасад -да, -дзе, -даў
фасадны

фасгён [зг] хім., -ну, -пе
фасгёпавы і фасгённы[зг]
фасёт і фасётка адпаведна
-ёта, -ёце, -бтаў; -тцы

[цц], -так

фасётачны і фасёткавы
фаска спец., разм., фасцы,
-сак
фаебваны часцей фасавёпы
фасбвачны
фасблевы

фасолеўббрачны

фаебліна -пе, -п
фасбля -лі
фасби -пу, -не, -наў
фасбнпістыразл.
фаебніць разх., незак., -ню,
-піш, -ніць, -няць
фасбіша прысл.

фасонпаліцёйны
фаебипны

фасбишчык спец., -ка, -ку,

фармуляр -ра, -ры, -раў
фармулярпы
фарпбет -ста, -сце [сьце],
-стаў

-ц

фаршыравапы і фаршырб-

-каў

фаебншчыца спец., -цы, -ц
фаебўка -бўцы, -бвак
фасбўшчык -ка, -ку, -каў
фасбўшчыца -цы, -ц
фастрыга кравец., -ызе

фастрыгаванне [ньце] -нні

фастрыгавёны
фастрыгавацца пезак., -гўецца, -гуўюцца
Фастрыгаваць незак., -гую,
-гуеш, -гўе, -гўюць
фаефараеціраванне [пьне]
фіз., -ппі

фасфарасцыраваць
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фснагенстыка

аа

фаефарасцітраваць
-руе, “руюць

кезак.,

фасфараецэнцыя -ыі [ыйі]
фасфаристы часцей фбефарысты

фасфарыт лін., -ыту, -ыце,
мітаў
фаефаритины і фасфаратавы
фасфарыцца

ца, -рацца

незак., -риц-

фасфарычна прысл.
фасфарычнаець [сьць] -цю

фасфаричны
фасфат гім., мін., -ёту, -аце,

-атаў
фасфатавы і фасфатны
фасфідны ё фасфідавы
фасцыёла заа.., -ле

фасцыі [ыйі] гіст., -ый
фасцыя анат., -ыі [ыйі]
фаецыялёз вет., -зу, -зе
фасцыйцыя бат., -ыі [ыйі]
фат фата, фаце, фатаў

фата фацё, хн. фаты, Д фатам

-цю
фатавёты разх.

разм.,

фатаграфаванне [ньне] -нпі
фатаграфаваны
фатаграфавацца незак., -фуюся, -фуешся [сься], -фу-

ецца, -фўюцца

фатаграфаваць незак., -фую,
-фуеш, -фуе, -фўюць
фатаграфізм маст., літ., -му,
-ме
фатаграфічна прысл.
фатаграфічнаець [сьць] -цю
фатаграфічны
фатаграфія -іі [ійі], -ій
фаталізм -му, -ме

фаталіст -ста, -сце

-ста, -сце

фауністыка -ыцы

фауністычны

фаўстпатрбн ваен, -на, -не,
гнаў
фаўи міф, заал., фаўпа, -не,

-цаў
фахверк буд. -рка, -рку,
“ркаў
фахвёркавы
фацыя геал., -ыі [ыйі]

фацэлія бат., -іі [ійі]
фацэт разм., -Эта, -эце, -зтаў
фацэтна разм., прысл.
фацэтнасць [сьць]
разм,

-цю
фацэтныразм.

фаефід хіх., -іду, -ідзе

фатаватаець [сьць]

фаўпіст спец,
[сьце], -стаў

[сьце],

-стаў

фаталістка -тцы [сц], -так
фаталістычна прысл.
фаталістычнаець [сьць] -цю
фаталістычны
фатальна прысл.
фатальнаець [сьць] -цю

фашызаваць зак.

і незак.,

-зую, -зуеш, -зўе, -зўюць
фашызацыя -ыі [ыйі]

фашызм -му, -ме
фашіина спеу., -не, -н
фашыннік [ньні] -ку
фашыпны
фашыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

фашыетваваць незак., -твуе,
-твуюць
дзеепрым.,
фашыетвуючы
прым.
фашыстка -тцы [с”ц], -так

фашысцкі і разм.

фашы-

стбўскі
фаэтон -на, -не, -наў
фаэтбпны

фаяліт мін., -іту, -іце, -ітаў
фаяне -су, -се [ньсе]
фаянсавы
феадал гіст, -ла, -ле, -лаў
феадалізаёцыя -ыі [ыйі]
феадалізм -му, -ме
феадалка гіст., -лцы, -лак
фсадальна-залёжныгіст.
феадальпа-землярббчы [пч]
гіст.

феадальпа-прыгбиніцкі
[цьні] гіст.

фатальцы

феадальпа-царкоўны

[ыйі], -ыяў
фатаўекі

Фсадбсія г., Фсадёбсіі [ійі]
федэралізацыя паліт., -ыі
[ыйі]
федэралізм -му, -ме
федэраліст -ста, -сце [сьце],

фаёта-маргана фата-маргёне
-ыі
фатарый мед, -ыя,
.

фатаўствб -вё

фатбграф -фа, -фе, -фаў
фатбліз фіз., гім., -зу, -зе
фатбмстр фіз.,

ёстр.,

-ры, -раў

-ра,

фатбп фіз., -на, -не, -паў
фатбціка фіз., іцы
фатбнны фіз.
фатум -му, -ме
фатыга абл., -изе
фатыгавацца абл., пезак.,
-гўюся, -гуешся [сься],

“туецца, -гуюцца

фатітнія бат., -іі [йі]
фаупа е
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феадальны
фсадасіііскі

-стаў

-ый
федэріраванпе [цьце] -цні
федэрираваць зак. і незак,
федэрырую, -уеш, -уе,
-уюць
феербахіяпец філас., ца,

-ццу,-нцаў

феербахіяпекі
феербахійнства -ве
феерверачны
феервёрк -ку, -каў

феервёркер ваей. уст., -ра,
“ру, -рау

феерычны
феёрыя -ыі [ыйі], -ый
фейхба бат., ж., нескл.

фацэцыя літ., разм, -іі [ійі]
фашызаваёныпаліт.
фашызавацца зак. і незак.,

-зўецца, -зўюцца

федэрацыя паліт., -ыі [ыйі],

федэралістка -тцы
-так
федэралістіичны
федэралісцкі

[ст],

федэральны
федэрат гіст., -ёта, -ёце,
-бтаў
Федэратіўпая Рэспубліка
Германіі Федэратыўнай
Рэспублікі Гермапіі
федэратиўпы папліт,

фекаліі [ійі] -іяў, адз, фекалій, -ію, -іі [1йі]

фекальны
фелагён бат., -ну, -це
феладзрма бат., -ме
фелах -ха, -ху, -хаў
фелахскі
фелёма спец., -ме, -м
фелбід [ойі] бат., -ду, -дзе
фелбць царк., -нию (цьпю],
-ней

фельд'ёгер -ра, -ру, -раў

фельд'ёгерскі
фельдкамендёнт [75] ваен,
-нта, -нце [ньце], -итаў
фельдкамендатура [тк] -ры,

фельдмаршал ваен, -ла, -ле,
-даў

фельдмаршальскі
фельдмаршальства -ве

фельдеўвязь [тс] (фельд'ёгерская сўвязь) ваен. уст.,
-ззю [зьзю]
ваен.
фельдфёбсль [1ф]
уст., -ля, -лю, -ляў
фельдфёбельскі [19]
-сце
-ста,
фельстапіст
[сьце], -стаў
фельетацістка -тцы [с'ц],
-так
фельстби -ца, -пе, -наў
фельетбнны

фёдльчар -ра, -ру, -раў і зн.

фельчары, -роў

фёльчарка -рды, -рак
фёльчарскі
фелібта мар., -юзе, -Ююг
Феміда міф., астр., Фемідзе
феміпізаваны і феміпізбвапы біял.
фемінізавацца зах. і незак,

-зуецца, -зўюцца

феміпізаваць зак. і незак,
-зуе, -зўюць
феміпізацыя -ыі [ыйі]
феміпізм паліт, -му, -ме
фемініст -ста, -сце [сьце],
-стаў

фемішстка -тцы [стц], -так

феміністычны паліт.
фемівісцкі паліт.
феп -ла, -пе, -паў
фенабарбітал фар.., -лу, -ле
фепагенётыка -ыцы

фігурыст
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фспакіт

Ферганская вббласць [сьць]

фсцакіт мік. -іту, “іце

фсналагічны біял. .

фепаліт мін., -іту, -іце

фепалбгія -іі [ші]

фепальгій фарх., -ну, -пе
фепалят гім., -яту, -яце
фепаменалагічны філас.
фспаменалізм філас., -му,

-ме
фецамскаліст. -ста,

-сце

[сьце], -стаў

,
фепамепалісцкі
фенамепалбгія і [181]

фенаменальна прысл.
[сьць]
фепамепальнасць

гдю

фенаменальны
фепамін г2ім., -ну, -не
фенапласт спеу., -сту, -сце
[сьце], -стаў
фепатып біял., -пу, -пе

фенацэцін фар, -ну, -не

фёпіке хіф., -са, -се, -саў

фепіл гім., -лу, -ле

фенілаланін гім., -ну, -не
февілкетанурыя мед., -ыі
[ыйі]
фенілэтылавы
фенба гім., -лу, -ле
фепбла-альдэгідны гім.

фенбла-альдэгіды гім., фенбла-альдэгідаў

фепнблавы і фенбльны
фенблаг -та, -ту, -гаў
аім.,
фенолфталеін [ейі]
-ну, -не
фенбмен -на, -пе, -наў
фёнхель бат., -лю, -лі

фебд гіст., -да, -дзе, -даў
феравальфрам -му, -ме
феравальфрамавы
фераванадыевы

феравападый -ыю, -ыі [ыйі]
ферадынамічны эл.

-нда,

[ньдзе], -ндаў

-ндзе

ферамагнетызмфіз., -му, -ме

ферамагнётык -ка, -ку, -каў
ферамагиітны
ферамалібдзн -ну, -пе
ферамалібдзнавы
ферамарганец -нцу, -нцы

ферамарганцавы
ферапікелевы

еранікель -лю, -лі

фераньёрка (жаночае ўпрыгожанне) -рцы, -рак

ферасіліцыевы
ферасіліцый -ыю, -ыі [ыйі]
Ферасплаў -аву, -йве, -ёваў
фераеплаўны

ферасплёўшчык спец., -ка,
-ку, -каў

ферат гім., -ёту, -ёце
Фератіяпія фота, -іі [ійі]
Фферафбефар -ру, -ры
Ферафбефарны

ерахрбм -му, -ме

ферахрбмавы
Фергана г., Фергапё

,
фермептавапы
ферментавацца незак., -тў-

ецца, -туюцца

ферментаваць лезах.,
-туюць

“тўе,

ферменталёгія -і [ійі]
фермептатар -ра, -ры, -раў
ферментатыўны
фермецтацыйны

ферментацыя -ыі [ыйі]
.
фермёнтны

фёрмер -ра, -ру, -раў

фенілавы

феразбид

Ферганскай вобласці
Ферганекал катлавіна Фергапскай катлавіны
аны
ёрзевы шахм. оо.
ферзь ферзя, -зі, -зёў
фёрма -ме, -м і -маў
,
фёрмавытэг.
фермата муз., -аце, -ат
фёрменныбуд.
фермёнт біял., зтім., -нту,
-нце [ньце], -итаў

фёрмерка -рцы, -рак
фёрмерскі
фёрмерства -ве
фёрмерыха разл., -ысе, -ых
фёрмій гім., -ію, -іі [ійі]

фермуар -ра, -ры, -раў

фернамбўк (дрэва) -ка, -ку,
-каў;

(драўніна, фарба)

-ку

фернамбукавы

ферт фбрта, фёрце, фёртаў

фертыльнасць [сьць] біял,
-цю

фертаильны
фёрула бат., -ле
феруўла уст. (лінейка або
палка, якой караюць) -ле,
-л; кніжн. (строгі нагляд)
-ле
ферыт гіжм., фіз., -ыту, -ыце,
-гытаў
ферйтавыспец.
фёска фёсцы, -сак
фестби -ну, -не, -наў
фестбнчаты і фестбнны
фестываль -лю, -лі, -ляў
фестывальны

фетр фётру, -ры

фётравы

фетыш -ша, -шы, -шаў
фетышызавёны
Баыыанацна незак., -зу-

едца, -зуюцца

стышызаваць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зуе, -зуюць
фетышызацыя зыі [ыйі]
ыа -му, -ме
фетышист -ста, -сце [сьце],

-стаў

фетышисцкі

фехраль -ліо, -лі

фехтаваільны

- фехтав
М альшчык -ка, іу,
-каў
фехтавальшчыца -цы, -ц
фехтаванне [ньне] -ипі

фехтаваць незак., фехтую,
-уеш, -уе, -ўюць

фехтмайстаруст., -тра, -тру,
“траў
фешэнёбельна прысл.
[сьць]
фешэнёбельпаець
-цю
фешэнёбельны
фбя міф., фбі [ейі], фей
фёп метэар., -ну, -не

фзв [фэзэвэ] (фабрычна-завбдскае

вучнёўства) н.,

нескл.
фзи [фэзээн]

(фабрычна-

завбдскае навучанне)

н.,

нескл.
фіберглае -су, -се
фібергласавы
фібра (матэрыял) -ры; уст.

анат., бат., -ры, -р і -раў
фібраадэнбма жхед., -ме, -м

фібрабласт анат., заал., -ста,
-сце [сьце]
фібраін [айі] біял., -ну, -не

фібраліт буд., -іту, -іце
фібралітавы

фібраміёма жед., -ме, -м
фібраскбп -па, -пе, -паў
фібрбз фізіял., -зу, -зе

фібрбзпы
фібрбма хед., -ме, -м
фібрыла анат., заал., -ле, -а
фібрылярны
фібрыляцыя бат., -ыі [ыйі]
фібрин фізіял., -пу, -не
фібрынавы
фібрынагён фізіяа., -ну, -пе
фібрыналізін хед., -ну, -не
фібрыпбзны хед.
фібула археал., -ле, -я
фіга фізе, фіг
фігавы бат.

н.
(від кофты,
фігард
нескл.
фіглі-міглі і фіглі раз», ад-

фігляў-мігляў;

паведна
фігляў

фігляр -ра, -ру, -роў
фіглярнічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
фіглярекі раз.
фіглярства разм., -ве
фіглярыць разл., незак., -рУ,
“рыш, -рыць, -раць

Фігура -ры,-р

;

фігуравацце [ньне] -пиі

фігураваць

незак.,

-рЎЮ,

-ўеш, -ўе, зуюць
фігуральна прысл.

фігуральнасць [сьць] -цю

Ффігуральны
фігурёнт уст., -нта,
[ньце], -нтаў

-пце

фігурёптка уст., -тцы [п"ш],
-так

з;

фігурацыя хуз., -ыі [ыйі]
фігўрка -рцы, -рак
фігуриа прыс.
фігурны

фігурист -ста, -сце [сьце],
“стаў

філопіць
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фігурыстка

а

анн

фігуристка -тцы [стц], -так

фігурысты раз“,
Фіджы геагр., нескл.
фіджыец -ыйца, -мйцу, -ыі-

цаў

фізпадрыхтбўка [сп] (фізіч-

фідэізм [эйі] філас., -му,
-ме
-сце
фідзіст [эйі] -ста,
[сьце], -стаў

фідэістка [эйі] -тцы [с"ц],
-так
фідэістычны [эйі]
фідэр тэг., -ра, -ры, -раў
фідэрны

фібльд геагр., -да, -дзе, -даў
фіёрд ггагр., -да, -дзе, -даў
фіёрдавы

фіжмы уст., -м і -маў
фізёліе бат., -су, -се
фізвыхаванне [ньне] (фізічнае выхаванне) -нні

зарадка)

(фізічная

спарт.,

-дцы

[цц]

фізіка -іцы
фізіка-геаграфічны
фізіка-матэматычны
фізіка-тэхнічны

фіксавацца незак, -суецца,
-гўюцца
фіксаваць незак., фіксую,
-ўеш, -ўе, -ўюць
фіксёж слеўу., -жу, -жы
фіксатар (раствор) -ру, -ры,

-ра, -ры,
(прыл
ада)
“раў;
граў; (чалавек-фіксатар)

фіксацыя -ыі [ыйі]

фіктыўна прысл.
фіктыўнасць [сьць] -цю

фіктыўны

фізічны
фізіягнбміка -іцы
фізіяграфія уст., -іі [ійі]
фізіякрат эк., гіст., -ата,
-ёце, -дтаў

фізіякратіичны
фізіякратыя -ыі [ыйі]

фікуе бат., -са, -се, -саў
фікусны
фікцыя -ыі [ыйі]

фікцыяналізм філас.,
-ме

“Му,

філа гіст., -ле, -л
філагсиёз біял., -зу, -зе
філагенстычны біял.

філагелія біял., -іі [ійі]

фізіялагічна прысл.
фізіллагічны

-сце
[стц],

-так

фізіянбміка -іцы

фізіянбмія -іі [ійі], Зй
фізійтр -ра, -ру, -раў і фізіятэрапёўт -ўта, -ўце,

-ўтаў

Ффізіятрычны
фізіятрыя -мі [ыйі]
фізіятэрапеўтычны
фізіятэрапія -і [ійі]

фізкўльт-прывёт [ск] фізкульт-прывёта, фізкўльтпрывёце
фізкультура [ск] (фізічная
культўра) -ры
фізкўльт-ура [ск] выкл.
фізкультўрнік [ск] -ка, -ку,
-каў
фізкультурпіца [ск] -ды, -ц
фізлабаратбрыя (фізічная
лабаратбрыя) -ыі [ыйі].
-ый
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фікаміцэт бат., -зта, -эце
фіке спец., фіксу, -се
фіксавяшне [цьце] -ппі
фіксаваны

фіксацяйны

фізіка-хімічны
фізікахімія -іі [151]
фізічна прысл.

фізкультуры [ск]

ная паўза) -зо
фізрук (кіраўнік фізкультўры) -ка, -кў, -коў
фікалбгія бат., -іі [ійі

фіксатарны
фіксатуар -ру, -ры
фіксатыў хаст., -ыву, -ыве

фізік -ка, -ку, -каў

фізіянаміетка -тцы

пая падрыхтбўка) -бўцы
фізпаўза [сп] (фізкультур-

“ра, -ру, -раўу

фізіёлаг -га, -гу, -гаў

фізіялбгія -і [ій
-ста,
фізіянаміст
[сьце]. -стаў

матычная шкбла) -ле

фізбрг (фізкультурны арга.кізётар) -та, -ту, -таў

фіджыйка -ыйцы, -яек
фідянйскі
фідапяйцы -цаў

фіззарадка [тк]

фізмат (фізіка-матэматычны факультат) разм., -ёта,
“аце
фізматшкбла (фізіка-матэ-

філадэльфіійскі
Філадзльфія г., Філадэльфіі
Він]
філадэндран бат., -ну, -не
філакактус бат., -са, -се,
-саў
-егце
-ста,
філакартыст
[сьце], -стаў

філакартыя -мі [ыйі]

філакладыі бат., -ыю, -ыі
[ыйі]
філаксёра заал., -ры
філалагічна прысл.
філалагічны
філалбгія -іі [ійі]
філамат гіст., -ата, -ёце,
-йтаў
філацтрапізм -му, -ме
філаптрапічны
філаптрбп -па, -пе, -паў

філаптрбпія -і [ійі]

філантрбпка -пды, -пак
філармапічны

філармбпія -і [ійі], -ій
філарбт гіст, -Эта, -5це,
“ётаў
філасафічна прысл.
філасафічнасць [сьць] -цю

Ффіласафічны
філасбфія -іі [ійі], -ій

філаебфека-тэарэтычны
філасбфска-эстэтычны
філасбфскі
філасбфстваванне
[ньне]
-нпі
;
незак.,
філасбфстваваць

-твую, -твусш, -твуе, -твуюць
філатэлізм -му, -мо
філатэліст -ста, -сце [сьце],

-стаў
філатэлістка
-так

-тцы

[сц],

філатэлістычны
філатэлісцкі

філатэлія -іі [ійі]

філафаніст -ста, -сце [сьце],
-стаў
філафанія -іі [ійі]
філафбра бат., -ры
філё н., нескл.
філёй -ёю, -бі [ейі]
ана

ілёпга цясл., аргіт., -изе
[ньзе], -нг і -нгаў

філёр -ра, -ру, -раў

філёрскі
філігранна прыс/.
філіграннаець [сьць] -цю
філігранны
філіграншчык -ка, -ку, -каў
філіграншчыца -цы, -ц
філігрань -пню [ньню], -пей
філін заал., -на, -не, -наў
філіпіка кніжн., -іцы
філіпінец -нца, -нцу, -ицаў
філіпінка -нды, -нак
філіпінскі
Філіпінскія астравы Філіпінскіх астравоў
філіпінцы-цаў
Філіпіны Філіпін
філіравальны спец.

філіравание [цьпе] і філіроўка муз,
-нні; -ўцы

філіравацы

філіравацца

адпаведна

незак., -руец-

ца, -руюцца

філіраваць

незак.,

“рую,

“руеш, -руе, “руюць

філістимляпе філістіямляній гіст., -япіна,
-яніне, -яп
філістымляпка гіст., -нцы,

-нак

філістымлянескі гіст.
філістэр -ра, -ру, -раў

філістэрскі
філістэрства -ве

філіт мін., -іту, -іце

філітавы
філія уст., -іі [ійі], -ій
філіял -ла, -ле, -лаў
філіяльны
філійцыя кніжн., -ыі [ыйі]
філблаг -га, -гу, -таў

філби разм., -па, -пе, -паў
філбпіць разм., незак., -шо,
гпіш, -ціць, -НЯЦЬ

флагапіт
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АА

філосаф

філбеаф -фа, -фе, -фаў

/. -ста,
філумепіст
[сьце], -стаў
філуменістка -тцы

-сце

[с”д],

-так
філумсція -і [ійі]

фільдэкбсавы

фільдэпёре тэкст., -су, -се
фільдэпёреавы
фільёбра спец., -ры, -Р,
фількаў: фількава грамата
фільм фільма, -ме, -маў
фільмавы
фільмавытвбрчасць [сьць]
'

фільмакбпія -іі [ійі], зё
фільмаскбп -па, -пе, -паў
фільмастат -ёта, -йце, -ётаў
фільмасхбвішча -чы, -ч і
-чаў
фільматэка -Зцы, -Зк

фільм-балёт Ффільма-балёта,
Фльме балёце,
алётаў

фільмаў-

фільм-бнера фільма-бперы,
Ффільмаўфільме-бперы,
бпер
фільм-спектакль

[сьпе]
фільма-спектакля, фільмеспектаклі, фільмаў-спектакляў

фільтр фільтра, -ры, -раў

фільтравальны
фільтраванне [ньне] -нні і
фільтрбўка

фільтраваны с фільтрбваны
фільтравацца незак., -руўец-

да, -рўюцца

-рую,

сруеп, -руе, руюць

фільтравы
фільтрат -ату, -аце, -атаў
фільтрацыійны
фільтрацыя -ыі [ыйі]
фільтрбваны часцей фільт.
раваны

фільтрбвачны

-ўцы,

часцей

Ба ае
ільтроўцыбіял.: фільтрбўлыя вірусы
фільтраў
фільтрпрэе спец., -са, -се,
-саў
філяпгбвы
фіміям -му, -ме
фімбз мед., -зу, -зе

фін -на, -не, -наў
фіна заал., -не, -н
фінагёнт (фінёнсавы агёнт)
-нта, -нце [пьце], -птаў
Фіпаддзёл [дзьдзе] (фФінёнсавы аддвёл) -ла, -ле, -лаў

фінал -пу, -ле, -лаў
Фіпаліст -ста, -сце

ааааЎ
іналістка

-

,
фінансавапы
фінапсава-прамыелдвы .
фінансавацца незак., -сўец-

фінансіст ў[ньсі] -ста, -сце

ў
та
-с
,
е]
ьц
[с
[ньсі]
фінапсістка

-тцы

[стн], -так
фіпансы-саў
фіна-угбрскі э7н.
фіна-угразпаўства -ве
Фіна-ўгфіна-ўгры этн.,

.

раў

фіпвал заал., -ла, -ле, -лаў
фіпік -ка, -ку, -каў
фінікавы
фіпікіец гіст., -ійца, “ійцу,
4йцаў

фінікійка гіст., -ійцы, -іек
інікійскі гіст.
інікійцы гіст., -даў

Фінікія гіст., Фінікіі [ійі]
фіпіметр тэг., -ра, -ры, -раў
фіпінспёктар [ынсьпе] (фінёнсавы інспёктар) -ра,

-ру, -раў

фіпіпспёктарскі (ынсьпе]
фіпіфцевыуст.
фініфць уст., -цю
фіпіш спарт., -шу, -шы

фінішаваённе [цьне] -нні
фінішаваць зак.

і незак.

-шўю, -шўеш, -шуе, -шу-

фіпішбр -ра, -ру, -раў

фінішэр (машына) -ра, -ры,

“раў; (чалавек) -ра, -ру,

граў

фінка -нцы, -пак

фінляндзец -дца [н'ц], -дцу,

-дцаў

фінляндка

[пт], -дак

-

фінальны. “цы: [о”ц], “так
Фічансава-валібтны

фіцапнсава-крэдытны

фіпёпсава-манапалісты чны

[н”к]

-дцы

фіплявдекі [пдк]

фіпляндцы [нц] -цаў
Фінляндыя Фінляндыі [ыйі]
фінбз хед., -зу, -зе
фінбзны
фінплён (фінансавы паап)

-па, -це, -на

фіпскі

'

Фінскі заліў Фіпскага заліва
фінт сларт., фіпта, -нце
[ньце], -нтаў
фіпціклюшка [ньці] разм,

-шды, -пак

не-

зак., фінчў, фіцціш [пьці],

-ціць, -цім, -ціцё, -цяць
фіны-паў
«фіпьшампёць (капьяк) -ню,

-пі

Фірапка -пцы, -нак
фірма -ме, -м і -маў

фірмацыт спец., -ыту, -ыце
фірменцы і фірмавы
фіри геал., фірпу, -пе
фірнавы
фісгармбнія [зг] муз., -іё
[111], Эй

фіск фій., фіску

фіскал гіст., -ла, -ле, -лаў
фіскаліць разх., незак., -лі9,
гліш, -ліць, -ляць

фіскалка разх., -лцы, -лак
фіскальны фін.
фіскальства гіст., -ве
фісташка -шцы, -шак
фісташкавы
фісташпік -гу
фістула мед., -ле, -л
фістула хуз., -лё, мн. фістулы, фістул
,
фістульны лед.
фіта (літара) уст., фіцё
фітабіялёгія -іі [ійі]
фітагсаграфія -іі [181]
фітаклімат -ату, -аце
фіталбгія -іі [ійі]
фітанціяднаець [сьць] -цю
фітанцыудны

фітанцыды-даў, адз. фітан-

цыд, -ду, -дзе

фітапалеанталбгія -і [101]

фітапаталагічны
фітапаталбгія -і [101]
фітапатблаг -га, -гу, -гаў
фітапланктби біял., -ну, -не
фітатрбинспец., -па, -не. -наў

фітатэрапія хед., -іі [ійі]
фітафаг заал., -га, -ту, гаў
фітафтбра біял., -ры
фітафтораўстбіілівы
фітафтбриы
фітацэналбгія -і [ійі]
фітацэнбз -зу, -зе

фіфа разх., -фе, -ф

фіфі заал., х., нескл.

фіхтэйапец фігас., -пца, -нду,
“нцаў
фіхтэанскі
фіхтэйнства -ве

фіцін фарх., -цу, -не
фіцінавы
фіць разлм., выкл.

фіш мар., фіша, -шы, -шаў
фішка -шцы, -шак

У

(пьпі] разм.,

фірмён гіст., -па, -пе, -наў

фітафізіёлаг -га, -гу, -гаў
фітафізіялогія -іі [ійі]

фінітны

фіпдіць
[сьце],

тц],

фіпансаваць зак. іё незак,
геўю, -ўеш, “ўе, -ўюць
фіпансава-эканамічны
фінансавы

юць

фільтраваць незак.,

фільтрбўка

“нняў

ца, -сўюцца

фільдэкбе тэкст., -су, -се

-цю

[пьпе] -нні,

фіпапцсаванне

фішкавы

фіякр -ра, -ры, -раў

фіЯл гіст., -ла, -ле, -лаў
фіялётавы
фіялка -лцы, -лак
фіялкавы
фіялкавыя бат., наз.

фіялыаргіт., -аў

фіярытура хуз., -ры
Фіярытурны
фіяска н., нескл.

флаг флага, -гу, -гаў

флагавы
флагапіт хін., -іту, -іце

флюктуіраваць
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фла г-афіцэр

ынна

аыннна
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а
а
н
н
а
а
а
а
а
а
а
а
а
ааананааа

флаг-афіцэр хар., флаг-афіцэра, флаг-афіцэру, флагафіцэраў
флагелайт гіст. -нта, -пце
[цьце], -нтаў
флагеланцкі гіст.
флагелёнцтва гіст., -ве
флагістдп гім., гіст., -пу, -по
флагістбнны

флаг-капітан хар., флаг-кафлаг-капітапе,
пітаца,
флаг-капітапаў
фаёгман лар., ав., -на, -не,
-паў
фаагмапскі
флагштбк [хшт]
-каў

-ка, -ку,

флажалёт жмуз., -бта, -ёце,
-ётаў

флажкбвы [шк]
флажбк -экка [шк], -ккЎ,
зккбў
флакби -па, -не, -наў
флакбичык -ка, -ку, -каў
флакуляцыя гім., -ыі [ыйі]
фаамёндзец [нэдзе] -дца

[яц], -дцу, -дцаў

фламйндка

[н”к]

[нтц], -дак

-дцы

фламапдекі [нцк]
фламандцы [нтц] -цаў
Фламёндыі
Фламандыя

[ыйі]
фаамастэр -ра, -ры, -раў
фламінга заал., м., неска.
фламінгавыя заал., наз.

фланг фланга, -гу, -гаў
флапгбвы прых., наз.
фландрскі

Фландрыя Флёндрыі [ыйі]

фланёлевы тэкст.
фланелёт тэкст., -ёту, -ёце
фланелётавы
фланёль тэкст., -ллю [льлю]
анецея
эланец спец, -нца, -нцы,
.
-ццаў

флапёр разм., -ра, -ру, -раў

флапёрства разм., -ве

фланіраваць разм. незак.

рую, -іруеш, -іруе, -іруюць

флані ваем. уст., -ка,
-каў

“КУ,

Фланкёр уст., -ра, -ру, -раў
фаацкёрскі уст.
флапкіраваппе [пьне] ваен.,
-ші

фланкіраваны
флапкіраваць еаен., зак. і
негак., -рую, -русш, -руе,
-руюць
флапкіруючы ваен., прым.
флапцавйцца спец., незак,

-аўецца, -цўюцца

фФлапцавёць

спец.,

незак,

-дўю, -цўеш, -дуе, -цўюць

фланцавы
Фларида Фларыдзе
фларыдскі [цк]

Фларыдскі

праліў

[цк]

Фларыдскага
праліва
фларын (манета) -па, -ие,

-паў

[сьце],

фларист -ста, -сце

-стаў

фларыстычны

фларэнтыец гийца, -ыйцу,
-ыйцаў

фларэнтыйка -ыйцы, -лек
Фларэнцыя

Фларэнцыі

г.,

ецца, -руюцца

флекціраваць кезак., -руе,

-руюць

фларыстыка -тыды

фларэптіяйскі

флскціраванне
[шые]
лінгв., -ппі
флекціравацца незак., -ру-

Ффлердн аргіт., -на, -не, -наў
фаец гори., флёду, -цы
флёцавы
флеш ваен., гіст., флёшшу,
флёшаў
флёке бат., -са, -се, -саў
флёр тэкст., -ру, -ры

[ыйі
флат -ату, -аце

флёравы

“дцаў
флатавбдчы [чч]

фаёрка разх., -рцы, часцей
хлёрка

флатавбдзец -дца [пд], -дцу,

флёрдараня: -жу, -кы
флёрдаранжавы

флётавы палігр.
флатарый мед.,

флёрпіца заал., -цы, -ц
флібусцьёр [сьцье] кніжн.,

-гыя,

-ыі

[ыйі] .
флатарэзальныпалігр,
флататар спеўу., -ра, -ры,

“раў; (чалавек) -ра, -ру,
“раў

флататаршчык-ка, -ку, -каў
флатацыйны
флатацыя спец., -ыі [ыйі]

флатылія -іі [іні],Шш

флатэр ае., -ру, -ры, -раў

флаціраванне [ньпе] спец.,
-нні

флаціравацца незак., -руец-

да, -руюцца

флаціраваць

кнезак.,

-рую,

“руеш, -руе, руюць

флаэма бат., -ме
флебалёгія хед., -іі [ійі]
флебіт жхед., -іту, -іце
флёгма -ме
флёгмавы
флегманбзны лед.
флсгматизм -му, -ме
флегматык -ка, -ку, -каў

флегматычна прысл.

флегматычнасць [сьць] -цю
фасгматычны
флегмбпа жмед., -не
флбйта -йце, -йт і -йтаў
флёйтавы
флейтыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

флейтыстка -тцы [с"ц], -так
флейц маст., -ца, -цы, -цаў
фалейцавацне [пьпе] спец,
-нпі

флейцавапны

флейцавацца незах., -дўец-

ца, -дўюцца

флейцаваць

незак.,

-ўеш, -ўе, ўюць

-цўю,

фаёйцавы
флейцбўка -бўцы
флёксар анат., -ра, -ры
флсксатби жмуз., -па, -пе,
“наў
флёксія лінгв., -іі [ійі], зій

флекеўра геал., -ры
флектиўнасць [сьць] лінгв,
-цю
фасктійўны

гіст., -ра, -ру, -раў

флібусцьёрскі [сьцье]
флібусцьёрства (сьцье] -во

флігель -ля, -лі, -ляў
флігель-адлотёнт уст., флігель-ад'ютанта, Ффалігельад'ютанце [ньце], флігель-ад'ютантаў
флігель-ад'ютанцкі уст.
уст.,
флігель-адлотанцтва
флігель-ад'ютанцтве
флік-фляк тэатр., флік-фляка, флік-фляку
фліптглае [дгл] -су, -се

флірт флірту, -рце, -ртаў

фліртаваць незак., -тую,
-тўеш, -туе, -тўюць
Ффлбра -ры

флот флбту, -бце, -бтаў і
зн. Ффлаты, -тоў
флбцкі
флуарэсцыраваць і флюарэ-

фіз., незак.,
спыраваць
для абодвух -руе, -руюць

флуарэеціруючы і флюарэсцыруючы прых.

флуарэсцзнятны

і Ффліюарэ-

ецЭнтпы

флуарэсцэнцыя і флюарэсцбпдыя фіз., для абодвух

-ыі [ыйі]
флуктуйцыя -ыі [ыйі]
флуктуіраваць [уйі] незак.,
“руе, “руюць
флюараграфічпы
флюараграфія -іі [ійі], -й
флюараскоп фіз., -па, -пе,
-паў
флюарбграф -фа, «фе, -фаў

флюарбз мед., -зу, -зе
флюарыт лнін., -ыту, -ыце
флюарытавы
флюгарачны
флюгарка -рды, -рак
флібгер -ра, -ры, -раў
флюгерны
фаюід [люйі] спеў. -АЎ,

-дзе, -даў

флюідёльны [люйі]

флоктуацыя -ыі [ыйі], -ый
флюктуіраваць [уйі] кезак.,

“руе, “руюць
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флюстуіруючы
флаюктуіруючы [уй] прым.
флое мед., флдсу, -се, -саў;
тах., флюсу, -се, мн. флюси, -сбў
792,
флюсаванне [пьне]
-пиі
,
флосаваны
флюсавацца незак., -сўецца,

,
-сўюцца.
флосаваць кезак., флюсую,
-ўсш, -ўе, -ўюць

флюсавы722.
флюсцы хед., тэж.
флюсбўка тэх., -бўцы

флягпасць

[сьць]

раз»,

.

-цю

фаякі кул., -каў

фляне сад, фляпса, -се
[ньсе], -саў
фляпсавённе [ньце] -ншпі,
“няў
флянеаваны

фляпсаваць

незак.,

флян-

сўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

фббія хед., -іі [ійі] і Ффабія
фок хар., фбка, -ку, -каў
фок-мачта мар., фок-мёчце,

фок-мачт і фок-мачтаў
фок-рэя мар., фокрзі [эйі],
фок-рэй

фокстэр'ёр -ра, -ры, -раў
фбкуе -са, -се, -саў
фбкусцік [сьні] -ка, -ку,

-каў
фбкусніца [сьні] -цы, -д
фбкуспіцтва [сьні] -ве
фбкуснічаць

[сьні]

незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць

фбкусны

фол спарт., фблу, -ле
фбліевы: фобліевая кіслата
фбліо наз. н., нескл.; прыса.

Ффбльга -льзе
фбльгавы
фблькецінг паліт., -та, -ту,

-таў
фоп фбпу, -не, -наў
фбнавы

фопаграфаваінне
-нпі

[ньне]

фопаграфавацца незак., -фў-

ецца, -фуўюцца

опаграфаваць зак. і незак.,
-фўю,

фоталітаграфічны

“фуеш, -фўе,

-фу-

юць
фопаграфічны
фопакардыёграф хед., -фа т
фе, -фаў

юонакардыияграма -ме, -м

фонакардыяграфія -іі [ійі]
фопаметрычны
фопаметрия фіз., -мі [ыйі]
фопастэнія зед., Яі [ійі]
фоп-барбя раз», фоп-барбпаў ГО барёне, фоп-бароб-

Фонд Фбпд, “дзе

[пьдзе],

фопдааддача эк., -чы
фоа
ндаааенашчан аець
ць [[сс ь ць]

фбндавы
фопдаёмістасць [сьць]
-цю

фотаадбітак
эк.,

фондаёміеты
фопдазабяепёчанасць

[сьпе] [сьць] -цю
фондаехбвішча -чы,
-чаў

-ч

ёі

фондаўтваральны
фбиды эк., -даў
фбпіка спец., -іцы
фбра: даць фбру
фбрвард спарт., -да, -дзе,

,
фбрда,

“даў
форд (аўтамабіль)

-дзе, -даў

фордэвінд мар., -ду, -дзе
Іцьдзе]
фордэк -ка, -ку, -каў
Фор-дэ-Фране г., Фор-дэФор-дэ-Франсе
Фрапеа,
[ньсе]
фбрзац лпалігр., -ца, -цы,

-цаў

фор'інжэктар

[рын]

тэг.

.,

тра, -ры, -раў

фбрма -ме, -м ў -маў
[зьмя]
формазмянёйне
[ньце] -нні
формазмяняльнасць [зьмя]
[сьць] -цю

формаўтваральны і фарматвбрны

формаўтвараючы прыг.
формаўтварэнне [ньне] -нні
фбрменка разм., -нцы, -нак
фбрменны
фбрмула -ле, -л
форе разм., фбрсу, -се
фбрсінг спарт., -гу, -гаў
форс-мажбр

кніжн., форс-

мажбру, форе-мажбры
форт ваен., форта, -рце, мн.
фарты, -тоў; з ліч. 9? ?
4-- форты

фбртачка -чцы [цц], -чак
фбртачны
фбртка -тцы [ртц], -так
фбрткавы
фбртэ муз., наз. н., нескл.;
прысл.
фбртэль уст., разм., -лю, -лі,
-ляў і фартэль
фбрум (плошча, рынак)
гіст., -ма, -ме, -маў; (сход,
з'езд) -му, -ме
фбрынт -нта, -нце

-птаў

ўньце],

тка,

-тку,

-ткаў

фотаальббм -ма, -ме, -маў
фотааматар -ра, -ру, -раў
фотааматарскі
фотааматарства -ве
фотаапарат -ата, -аце, -атаў
фотаапаратўра -ры
фотаатэльё к., нескл.

фотаафсётны палігр.
біял,
фотабактэрыя
[ыйі], -ый

гыі

фотабіялогія -іі [ійі]
фотаббмба ав., -де, -баў
фотавітрына -не, -п
фотавыстаўка -аўцы, -авак
фотагазёта -ёце, -ёбт
фотагён уст., -ну, -не

фотагепічнасць [сьць] -цю
фотагепічны

фотагеліёграф -фа, -фе, -фаў
фотагравіравальны
фотагравіраванне
-нні

[ньне]

фотагравібра -ры, -р
фотагравюрны

фотаграмметрист -ста, -сце

[сьце], -стаў
фотаграмметрычны
фотаграммётрыя слец., -ыі
[ыйі]
фотадакумёнт -нта, -нце
[ньце], -нтаў
фотадакумептальны
фотажурналіст -ста, -сце
[сьце], -стаў
фотажурналістка -тцы[стц],
-так
фотаздымак
-мкаў

-мка,

-мку,

фотаздымка -мцы, -мак
-ыі
фотаіанізацыя [абі]
[ыйі]

фотаілюстрацыя

[айі] -ыі

[ыйі], -ый

фотаілюетрацыійшны [айі]
фотаінфармацыя [айі] -ыі
[ыйі]

фотакадр -ра, -ры, -раў
фотакамера -ры, -р

фотакантраетиы [си]

фотакартка -тцы [р”ц], -так

фотакарэспандэЭпт -пта, -пце
[ньце], -нтаў:
фотакарэспандзнтка
[нтд], -так

фотакарэспапдзнцыя

-тцы,
,
гыі

[ыйі], -ый

фбефар хіл., -ру, -ры
фосфарабактэрьш -пу, -не
фосфараргапічны
фосфарзмяшчальны [зьмя]
фбсфарна-калійны

фотакаскад кіно, -ду, -дзе

фоефарнакіелы21.
Ффбефарны

фотакбпкуре -су, -се

Ффбефарысты ёг фасфарысты
фот фіз., фбта, фбце, фбтаў
і (пры падліку) фот
фбта н., нескл.

фотааб'ектіаў
-мваў

-тва,

-ыве,

фотакераміка -іцы
фотакіпакулямёт -ёта, -ёце,

-бтаў

фотаклўб -ба, -бе, -баў
фотакбпія -іі [ійі], -ій
фотакулямёт ав., -ёта, -ёце,

-ётаў
фотаксілаграфія -іі [ійі]

фоталабаратбрыя -ыі [ыйі],
-ый

фоталітаграфічны

фоталітаграфія

франкіраваць
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фоталітаграфія паглігр., -іі
[11]

фіз.,
фоталюмінеецэнцыя
гыі [ыйі
фотамагазін -па, -не, -цаў
фотамайстэрня -рні, -рань і

-рияў

фотамантаж -жў, -кы, зкоў
-сце
-ста,
фотаметрыст
[сьце], -стаў
фотамстрычны

фотамётрыя ё фотаместрія
фіз., астр., адпаведна -ыі

[ыш]; -ыі [ыйі]

фотамехацпіка пайлігр., -іцы

фатамеханічны
фотапаббр -ра, -ры, -раў
фотанаббрны палігр.

фотанавёла -ле, -л

фотапарые -са, -се, -саў
фотабптыка -ыцы
фотапавелічальнік -ка, -ку,
-каў

фотападббрка -рцы, -рак
фотапалявённе [ньне] -шпі

фотапанарама -ме, -м

фотапанб н., нескл.
фотапапёра -ры
фотапартрэт -Эта, -зце, -Зтаў
фотапейзаж -жу, -жы, -каў
фотаперадатчык [чч] -ка,
-ку, -каў
фіз.
фотаператваральнік

-ка, -ку, -каў
фотаперыядызм спец., -му,
-ме

фотаплаецінка [сьці] -нцы,

-пак

фотаплёнка -нцы, -нак
фотапраекцыйпы
[хкасьць]
фотапрўгкаець

-цю

фотапрыёмнік -ка, -ку, -каў
фотапрылада -дзе, -д
фотапубліцыстыка -ыцы
фотаразвёдка [зьветк] -дцы

[цц]

фотаружжб -жжы
фотарэактыў -яву,
ляваў

фотарэгістратар

-ра,

-ыве,
-ры,

-раў

фотарэклёма -ме, -м
фотарэлё спец., н., нескл,
-жу, -ы,
фотарэпартаж
.
,
жкаў

фотарэпарцёр -ра, -ру, -раў

фотарэпарцёрскі
фотарэпрадўкцыя -ыі [ыйі],
-ый
фотасінтэз бат., -зу, -зе
фотасінтэтиічцы
фотаскульптура -ры, -р
фотастат спеу., -ёта, -аце,
-йдтаў
фотастбнд -да, -дзе [пьдзе],

“даў

;

фотасупраціўлёнпе [ньне]
-шпі
фотасфёра -ры
фотатавары -раў
фотатаксіе біял., -су, -се

фотатапаграфія

[ійі]

геад.,

-іі

фотаток фіз., -ку
фотатрапізм біял., -му, -ме
фотатыпіст палігр., -ста,
-сце: [сьце], -стаў
фотатыпічны
фотатіпія палігр., -іі [ійі]
фотатыпны

фотатэадаліт геад., -іта, -іце,
-ітаў
фотатэадалітны
фотатбка -бцы, -эк
фотатэлсвізіішы

фотатэлетрама -мс, -м
фотатэлсграф -фа, -фе
фотатэлеграфія -і [йі]
фотатэлеграфны
фотатэрапеўтыичны
фотатэрапія мед., Яі [ійі]

фотатэхніка -іцы
фотатэхпічны
фотатбчны
фотаўспиышка -шцы, -шак
фотаўстанбўка -бўцы, -бвак

фотафапічны фіз., тэг.
фотафініш спарт., -шу, -шы,
-шаў

фотафббія мед., -іі [ійі]

фотафбин фіз., тэх., -на, -не,
-цаў

фотахімічны
фотахімія -іі [ійі]
фотахрапікёр -ра, -ру, -раў
фотахрбмія спеу., Зі [ійі]
фотахрбціка -іцы
палігр.
фотацынкаграфія

чі [ў
фотаэкспазіцыя -ыі [ыйі]

-ра,
фотаэлектрагенератар
-ры, -раў
фотаэлектрби фіз., -па, -не,
-наў
фотаэлектрбнпы
фотаэлектрычнаець
фіз., -дю

[сьць]

фотаэлектрычны
фотаэлемёнт эл., -пта, -пце
[ньце], -нтаў

фотаэмўльсія -і [ійі]

фотаэфект фіз., -кту, -кце,
-ктаў
фотаэціюд -да, -дзе, -даў

фбфап -па, -не, -наў

фрагмёпт -пта, -нце [льце],

-нтаў
фрагментарпа прысл.
фрагмсптарнаець
[сьць]

-цю

фрагмептарны
фрагмептацыя -ыі [ыйі]

фраер разм., -ра, -ру, -раў

фраза -зе,-з
фразавы лінгв.
фразеалагізацыя -ыі [ыйі]
фразеалагізм лінгв., -ма,
-ме, -маў

фразеалагічнасць
-цю
фразсалагічны

фразеалёбгія -іі [ійі]

фразёр -ра, -ру, -раў

[сьць]

фразёрка -рцы, -рак
фразёрскі
фразёрства -ве
фразёрстваваць

незак.,

-твую, -твуеш, -твуе, -твуюць
фразіраваны лікгв., муз.
фразіраваць незак., -рую,
“русш, -руе, -руюць
фразірбўка муз., -бўцы
фразісты разм. уст.

фразістасць [сьць] разм.
уст., -цю
фрак -ка, -ку, -каў
фракіец гіст., -ійца, -ійцу,
“цаў
фракійка гіст., -ійцы, -іек
фракійскі
фракійцы гіст., -цаў
Фракія гіст., Фракіі [ійі]

фрактура мед., палігр., -ры
фрактурны палігр.
фракцыйнасць

ла-

[сьць]

літ., -цю

фракцыйпы паліт., хім.
фракцыя паліт., гім., гыі

[ыйі], -ый
фракцыянёр пагіт., -ра, -ру,
а
“раў
фракцыянёрка -рцы, -рак
[пьпе]
фракцыяніраваняе
аім., -нні

фракцыяніраваны гіх.

фракцыяніравацца 2іх., не-

зак., -руецца, -руюцца
фракцыяніраваць гім., зак.

і незак., “рую, -руеш, -руе,

-руюць
фрамўга -ўзе, -ўг
фрамуўжны
[ньдзё]
франдзёр

гіст,

кніжн., -ра, -ру, -раў

фрапдзёрскі [ньдзё] кніжн.
[пьдзё]
франдзёрства
кніжн., -ве

франдзіраваць

,

[чьдзі]

кніжн., незак., “рую, -рУ-

еш, -руе, -руюць

франк гіст. і грашовая
адзінка, франка,-ку, -каў
фрёпка-валібта гандзл., франка-валюце

франкавы
фрапкамбўны
франкафіл -ла, -ле, -лаў
франкі гіст., -каў
франкізм-му, -ме
франкіраванне і франкаванне [пьпе] спец., для абодвух -нпі

фрапкіравацы і фрапкавапыспец.
франкіравацца і франкавацца спец., пезак., адпавед-

на “руецца, -руюцца; -куецца, -куюцца

франкіраваць фрапкаваць
спец., зак. і незак., адпаведна -рую, -русш, -руе,

“руюць; -нўю, -кўсш, -кус,

-кўем, -кўсце, -куюць

фуговачны
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фрапкіроўка

фрапкірбўка спец, -бўцы,

франкмасби -на, -не, -паў
фрапкмасбика-пцы, -пак
франкмаебнскі

фрапкмасбпства -ве
оо.
франкекі гіст.
Фрйнкфурт-на-Майне о г.
Франкфурта - па -Майне,
Фрапкфурце-па-Майне
г.,
Фрапкфурт-на-Одэры

Фрапкфурта -на- Одэры,
Фрёпкфурце-на-Одэры

франкфурцкі
фрапт франта, -нце [цьце],

,

-птаў

фраптавата прысл.
франтаватасць [сьць] -дю
0.

франтаваты

франтавік -ка, -ку, -ноў
франтавічка разм., -чцы

[цц], -чак

франтавы
фраптальна прысл.
франтальнаець [сьць] -цю
франтальны
франтаўскі
франтаўство -вё
фраптбн аргіт., -ца, -не,
-паў

фраптбнны

франтысие

[сьпі]

аргіт,

палігр., -са, -се, -саў

франтыспісны [сьпі]
франтыт хед., -ыту, -ыце
Франца-Ібсіфа Зямля Франца-Ібсіфа Зямлі
францірбр [пьці] -ра, -ры,
-раў

фрапціха [ньці] разх.,-ісе,
“Ах
Ффранціць [ньці] разм., не-

зак., -нчу, -нціш
сціць,
-пцім,
-нцяць

[ньці],
-нціцё,

францужанка -пцы, -нак
француз -за, -зе, -заў

французамёан -на, -пе, -наў

фрапцузамавнія -іі [ійі]
фрапцузскі [ск]

фрахтбўшчык -ка, -ку, -каў
0.
фрачны

ФРГ [фээргэ] (Федэратыўпая Рэспўбліка Германіі)

фрбида гіст., кніжн. -дзе

[ньдзе]

фропт -нту, -нце [пьце], зн.

франты, -тбў; з ліч. 9, 9,
.
4-- фронты

фрукт -кта, -кце, -ктаў
анка -за, -зе, заў.

рруктаехбвішча -чы, -ч і
А,
-чаў
фруктаўшчик -ка, -кў, -коў
фруктбвы
фруктоза -зе
Фрўпзе (ньзе] г., м., нескл.
вобласць
Фрўцзенская
[ньзе] [сьць] Фрўнзепскай вббласці
фрўнзенскі [ньзе]
фрывбльна прысл.

фрывбльцасць [сьць] (уласцівасць) -цю;

(фрыволь-

ныя выражэнні) -цю, -цей

фрывбльны

фрыгана бат., -не

фрыгіец гіст., -ійца, -ійцу,
-Шцаў

фрыгійка гіст., -ійцы, Чек
фрыгійскі гіст.
фрыгійцы гіст., -цаў

Фрыгія гіст., Фрыгіі [ійі]
фрыз аргіт., цясл., -за, -зе,
-заў; (прадстаўнік народнасці) фрыза, -зе, -заў;
тэкст., -зу, -зе
фрыизавы
фрызескі [ск]
фрызы-заў

фрыкадзлька кул., -льцы,
-лек
фрыкасз кул, н., нескл.
фрыкатіяўны лінгв.
фрыкацыя лінгв., -ыі [ыйі]
фрыкцыёй 7э2., -на, -не,
гнаў

фрыкцыйны

Фрытаўн

г.

Фрытаўпа,

Францыя Францыі [ыйі]
фратрыя гіст., -ыі [ыйі],

Фрытаўне
фрытаўнскі
фрытрЭдэр эк., -ра, -ры, -раў
фрытрэдэрскі
Ффрытрэдэрства -ве
фрыцібр кул., -ру, -ры
фрышавённе [ньне] тэг.,
-пі

Фрау ж.. нескл.
фраўнгбфераў фіз.: фраун-

фрышаваць пезак.,

ранцузы-заў
францый 2ім.,
[ыйі]

-ыю,

-ыі

францыскапед царк., -нца,

-пду, -нцаў

фрапцыеканскі
ый

гоферавыліпіі

фрахт мар., гандл., фрахту,
-ХцЦе, -хтаў

Фрахтавальнік -ка, -ку, -каў

Фрахтавание [ньце] -нпі
фрахтавёцы

Фрахтавацца незак., -тусцца, “тўюцца
Фрахтавёць невак., -тую,
тўеш,

-туе,

-ту

фрахтёны У" “уць
Ффрахтбўка -ўцы

фрышавацца незак., -шуецца, -цуюцца

-тую,

-шуеш, -шўе, -шўюць
фрэгат жар., заал., -ата,
-аце, -атаў
фрэгатны хмар.
фрэз прых. пескл.
фрэза тэт., с.-г., -зе, -з

фрэзер -ра, -ры, -раў
фрэзеравйльпы
фрэзераванне [пьне] -шпі
фрэзеравіны

Ффрэзеравёцца кезак., -русцца, -руюцца

фрэзераваць зак. і пезак.,

“рўю, -руеш, -руе, -руюць

фрэзерны
фрэзербвачны

фрэзербўка -ўцы
фрэзербўшчык-ка, -ку, -каў
ар іла -ды, -ц
фрэйдызм філас, -му, -ме
фрэйдіст -ста, -сце [сьце],
!
-стаў

фрэйдысцкі

фрэйлеп ж., нескл.
фрэйліца -пе, -н
фрэйліцскі
фрэкен ж., нескл.

фрэпалагічиы
фрэналёгія -іі [ійі]
фрэнзлі [зьлі] -ляў, адз.
фрэнзаль, -зля [зьля], -злі
фрэнпблаг -га, -ту, -гаў
фрэнч фрэпча, -чы, -чаў
фрэби хім., -ну, -пе, -наў
фрэбнавы
фрэска фрэсцы, -сак
фрэскавы
фталазбл фарм., -лу, -ле
фталевыгім.
фтарапласт хім., -сту, -сце
[сьце], -таў
фтарапластавы
фтарыраванне [ньне] -нні
фтарыраваць зак. ёі незак.,

“рую, -руеш, -руе, “руюць
фтор хілх., фтёру, -ры
фторарганічны гім.
[зьмя]
фторзмяшчальны
гім,

фторыставадарбдны іж.

фтбрыстыгіх,

фтывазід фарл., -ду, -дзе
фтызіятр жед., -ра, -ру, -раў

фтызіятрычны
фтызіятрыя -ыі [ыйі]
Ффтырыяз мед., -зу, -зе
фу выкл.

фўга луз., цясл., фузе, фуг
фугавёльцы цясл.
спеці,
фугаванне
[пьпе]
“нні

фугавапы і фугбваны
фугавацца пезак., фугуец-

ца, -ўюцца

фугаваць
незак.,
-ўсш, -ўе, -ўюць

фугую,

фугавы хуз.

фугапак цясл., -пка, -ику,
-нкаў
фуганачны ё фугёнкавы
футае ваен., -са, -се, -саў

фугаека разм,
Ффугасцы,
-сак
фугёспы ваен.
фугата жуз., п., нескл.
футёбта хуз., -ёце, -бт
фугіраваны жуз.

фугіраваць жуз., зак. і незак.,

-рую,

“руюць

-руеш,

-руе,

фугдвацы часцей фугавёпы
фугбвачны цясл.

фугоўка

чала

оум

х

фугбўка цяса. (інструмент)
(дзеянне)
-бўцы, -бвак;
с

-бўЦЫ

фугоўшчык -ка, -ку, -каў
Фудзі-Яма (гара) Фудзі-

Яме

фур -ра, -ры, -раў
фуз разм., фузу, -зо
фузёя гіст., -ёі [ейі], -ёй
фузілёр гіст., -ра, -ру, -раў

фузуліпавы

фузулінавы:
вапийк

фук разм,

Фнорэр
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(у

шашачнай

гульні) фўку

фукаць разм., незак., -аю,
-аеш,-ае, -аюць
фуўкнуць разх., зак., -ну,

гнеш, -не, -пуць
фуке фукеу, -се, -саў

фўксам разм., прысл.

фуксін гім., -пу, -не
фукешавы

фуксія бат., -і [ійі], -ій

фуўкуе бат., -са, -се
фулё тэкст., н., нескл.
фульгурйт мін., -ыту, -ыце

фульмінат гім., -ату, -аце

фуляр тэкст., -ру, ры
фуляравы
фумарблыгеал., -л, адз. фумарбла, -ле

фўмель шав., -ля, -лі, -ляў
фуміганты гім., -таў, адз.
фумігёнт, -ту, -нце [ньце]
фумігатар с-г., -ра, -ры,
граў
фумігацыя -ыі [ыйі]

фунгіцыды гім., -даў, адз.
фунгіцыд, -ду, -дзе

фундаваць разм.,

незак.

фундўю, “уеш, зуе, зуюць,

часцей фупдзіць
фундамент (апора) -нта,
“аце [ньце], -нтаў; перан.,
-пту, -нце [ньце]

фундаментальна прысл.
фундаментальнасць

[сьць]

-цю

фундаментальны
фундаментны

.

.
фундатар -ра, -ру, раўзі
]

. [ньд
фундзіраванне
[пьпе] спец., -нні
фундзіравапы [ньдзі]
фундзіравацца [пьдзі] не-

цца
зак., -руецца, -рзіую
] зак.

і
фундзіраваць [ньд
незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць

фупдзіць [ньдзі] разм., не-

зак., -дзў, -дзіш [ньдзі],

дзіць, -дзім, -дзіцё, -дзЯць
і фупдаваць
фундўкбат., -кў
фунікуалёр -ра, -ры, -раў
фунікулёрны
функцыя -ыі [ыйі], -ый

функцыяналізм аргіт., эк.,
-му, -ме
фуцкцыяналіст -ста, -сце
[сьце], -стаў
функцыянальна прысл.
фупкцыянальны
фупкцыянёр -ра, -ру, -раў
фупкцыялпіраванне
[пьне]

іці
функцыяніраваць

-руе, -руюць

фупт фушта, -нце

-птаў

футарал -ла, -ле, -лаў, часцей футляр
футаральна часцей футляр-

ны
футбаліст [дб] -ста, -сце
[сьце], -стаў
футбалістка
[45]
-тцы
[стц], -так
футобл [дб] -ла, -ле
футббліць [дб]

кезак.,

футболка [дб] -лцы, -лак
футбольны [дб]

[ньце],

футляр -ра, -ры, граў і футарал
футлярцы і футараліны
футлярчык -ка, -ку, -каў
футаяршчык -ка, -ку, -каў

-бвак
фура -ры, -р
фураж -ку, -кы

футляршчыца -цы, -ц

футра -ры, -раў
футраапрацоўка -бўцы
тэх,
[пьне]
футравашіе

фуражаванце [пьне] ваен.
уст., -нні
фуражаваць ваен. уст., неак., -жую, -жўеш, -жўе,

кравец., цясл., -пиі

футраваны
футравацца незак., -руецца,
-руюцца
футраваць хезак., футрую,
-ўеш, -ўе, -ўюць
футравіна -не
фўтравы ёг футрбвы
футраёд заал., -ёда, -ёдзе,

-ЯўЮЦЬ

фуражачны
фуражка [шк] -кцы [шц],
фуражбўка ваен. уст.,

цы

фуражыр

пе-

зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць

фупйтавік разм., -ка, -ку,
-коў
фунтовы
разм.,
-бўцы,
фунтбўка

скак
фуражны

разх.,

-6 ў-

-ёдаў
футрбўка тэх., кравец., -бў-

ваен. уст., с-г.,

“ра, -руУ, граў

фуражырны
фуражырбўка уст., -бўцы

цы
футрбўшчык -ка, -ку, -каў

фургбнцы

футуралагічны
футуралёгія -і [ійі]
футурблаг -га, -гу, -гаў

фуражірскі
фурацылін фарх., -пу, -не
фургби -на, -не, -паў

футроўшчыца -цы, -ц

фургбпшчык -ка, -ку, -каў
фур'ерязм гіст., -му, -ме
фур'ерыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
фўрка спец., -рцы, -рак

футурызм -му, -ме.

фуркацыя -ыі [ыйі]
фурма тэх., -ме, -м і -маў
фурман -на, -не, -ноў
фурмапачны
фурманка -пцы, -нак
фурмёпекая уст., наз.
фурмапекі
фурманетва -ве
фурманшчык уст., -ка, -ху,
-каў
фурмаўшчиыкспец., -ка, зіў,
-коў
фурменцытэз.
фурпітура -ры
фурнітурны

фурбр -ру, -ры

,

фурўнкул лмед., -ла, -ле, -лаў
фурупкулёз мед., -зу, -зе
фурупкулёзны
фурфурбл гіх., -лу, -ле
фурыя разх., -ыі [ыйі], гай
Фўрыя ліф., Фурыі [ыйі]
фут фута, фуце, фўтаў
фуўтавы

футурыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

футуристка -гцы
-так
футурыстычны

[с'ц],

футурысцкі
футштбк мар., -ка, -ку, -каў
футбрка разм., -рку, -рак ё

“ркаў

фуфаечны
фуфайка -айцы, -ёек

фуэтэ маст., н., нескл.

фынь (манета) фыня, -ні,

-няў
фыркапне [пьпе] -нні, -нняў
фыркаць незак., -аю, -асш,

-ае, аюць
фыркнуць зак., -нУ, -деш,
-пе, -нуць
фырчаць разм., -чў, “1,
-чыць, -чым, -чыцё, -чаць
фэ выкл.

фэст царк., -сту, -сце [сьце],
-стаў
фюзеляж
экаў

ав.,

фюзеляжны

-ка,

фібрэр -ра, -ру, -раў

-жы,

халотнічаць
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х
[
х
абазначае гук [х1) н.
неска.
ха разм., выкл,
хайца анат., -не, -н
хаатычца прысл.
хаатіичнасць [сьць] -цю
хаатычны

хабанбра муз., Ры,
х4бар -ру, -ры, граў
хабарадавальнік -ка,

-каў
Хабараўск г.,

-ку,

Хабараўска,

Хабараўску
хабараўскі
Хабараўскі, край Хабараўскага краю, Хабараўскім
краі

хёбарцік -ка, -ку, -каў
хабарніца -ды, -ц
хабарніцкі

хабарніцтва, -ве
хабатбк -тка, -тку, -ткоў
хавальнік -ка, -ку, -каў

хавальпіца -пы, -ц

хавёнпе [ньне] -нні
хавёншчына гіст., -не
-ёюся,
незак.,
хавацца
[сься], -аецца,
-бешся
-аюцца

хаваць незак.,

-ёю, -аеш,

-ёе, -ёюць
хада -дзё

.

хазаў

хазар гіст, гра, -ру, -раў

хазарскі гіст.

хазёры гіст. граў

хай разм., часу» злучн., часцей ияхай

Хайдарабёд г., Хайдараба-

да, Хайдарабадзе
хайдарабадскі [цк]
хайаўк абл., -ка, -ку, -коў

Хайнёнь востр.,

Хайпаня,

Хайпёні
хайпапьскі

хак хёка, хаку, хакаў
хакае -са, -се, гсаў
Хакасія Хакасіі 4]
хакаёска -асцы, -ёсак
Хакёская аўтанбмная вббласць Хакёскай аўтанбмнай вобласці
хакаскі
хакасцы-даў
хакаць разм.,

хадёйнік -ка, -ку, -каў
хадайвіца -цы,-ц
хадайпіцтва (дакумент) -ве,
-ваў; (дзеянне) -ве
хадайпічанне [ньне]
янне) -пні
хадайнічаць
незак.,

(дзе-

незак.,

-аю,

-аеш, -ае, -аюць
хакеіст [ейі] -ста, -еце
[сьце], -стаў
хаксістка [ейі] -тцы [с'д],
-так
[ейі]
хакёй -ёя, хакёйны
хакі н. нескл., прым. нескл.

-аю,

-асш, -ае, -аюць,
хадакі разм., “кў, адз. хадёк, -ка, -вў
хадамёр тэг., “ра, -ры, -раў
хаджалы
хады м., нескл.

-бйняў
халадатраёнспарт

“рту, -рце

незак.,

халаджавыразм.

спец.,

-цю

хадзіцца незак., хбдзіцца;
хадзілася
хадзіць пезак., хадкў, хбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць
хадзьба -бё
хадзячы
хадпік горн., -ка, -кў, -коў
хадня разм., гі

хадбвыразм.

хадбк хадака, -ку, -кбў
хадулі -ль, адз. хадуля,-лі
хадўльнасць [сьць] -цю

хадўльпы

хадўп тэг., -на, -нё, -нбў
хадункі і разм. хадунадпаведна гдкбў, адз. хад
у-

нок, -пка, -нкў: -пбў

чыгунк.,
-ёе;

гйла

халадзёц кул., -даў [цц],
“дцы

халадзёць незак., -ёю, -ёеш,
халадзёнка а0л., -нцы

халадзільцік -ка, -ку, -каў
халадзільцчык
-каў

-ка,

-ку,

халадзільшчыца -цы, -ц
халадзіпа разм., -пе, часцей
халадэча
халадзіць пезак., -джку, халбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце -дзяць
халадзішча разх., м., Д -чу,
ЛМ -чы

халаднавата прысл.
халаднаватасць [сьць] -цю
халаднаваты
халаднагнўты спец.
халаднакроўны заал.

халаднакрбўныя заал., паз.
халадналбмкасць
[сьць]
спец., -цю
халадналёмкі

халаднёй прысл.
халадчёіны

халангіт мед., -іту, -іце

халасты
халасцяк [сьця] -кё, -кў,
-кбў
халасцякавёць [сьця] разм.,
негак., -кую, -кўеш, -кўе,
“кўюць
халат -ата, -аце, -атаў
халатна прысл.
халатнасць [сьць]
халатны

халёцік -ка, -ку, -каў
халва -вё
халвбвы

халдзёі гіст., -дзёяў
халдзёіў гіст., -дзёя, -дзёю,

-дзёяў
халдзёйка гіст., -ёйцы, -ёск
халдзёйскі гіст.
Халдзёягіст., Халдзёі [ейі]
хёлдскі [лцк].

халдыгіст., -даў
халепа абл., -пе
халёра -ры
халёрная наз.

халёрцы прым., наз.
халёрык -ка, -ку, -каў
халерына уст., -пе
халерычны
халестэрін хім., -ну, -не

халестэрынавы
халецыстаграфія мед., -іі
[гі]
халецыстыт мед., -ыту, -ыце
мед, -іі
халецыстэктамія
[іці]
халі-гёлі н., нескл.
халізм філас., -му, -ме

-ёе, -ёюць
халадзільны

хаджізнне [пьне] -пні
[сьць]

хала -ле, -л
пэ
а
халадаббішя -бйні, -бень і

халадаць

халаднёць незак., -ве, -ёюць
халаднік куд., -кў
халаднікбвы
халадбвы
халадбк -дку [тк]
халадэча -чы і, халадзіна

халасцяцкі [сьця]

хакнуць зак., -ну, -пеш,-не,
-вуць

хадавы

хадзімаець

хаз спец., уст., хаёза, хёзе,

халіф гіст., -фа, -фе, -фаў

халіфат гіст., -ата, -аце
халіфацкі гіст.
халіфскі гіст.
халіфства гіст., -ве
халмагбрка разм., “рцы, -рак
халмагдрскі
халбднае кул., паз.

халоднапракатны спец.
халёдпасць [сьць] -цюі хбладнасць
халёдная уст.,

халёдны

наз.

халбп гіст., перан., -па, -пе,

-паў

халбпспіцкі

Халбпепіцкі раён Халбпепіцкага раёна, Халёопепіц.кім раёпе
Халбпепічыг. п., Халбпенпіч
халбпка гіст., перан., -пцы.
-пак
халбпцічаць

лезак.,

-Асш, -ае, -аюць

-аю,
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халопскі

халбпскі
халбиства гіст., перан., -ве
халт: разм., па адзін халт
халтура разх., зневаж., -ры
халтурны разм., зневаж.
халтуршчык разм., зневаж,
-ка, -ку, -каў
знехалтуршчыца разх.,
важ., “ЦЫ, -Ц
халтўрыць разм., зневаж,
незак., -ру, ыш, -рыць,

граць
халуй пагард., -уя, -ую, -уёў

халуйскі пагард.
халуйства пагард., -ве
хадўіістваваць пагард., не-

зак, -ствую,
-ствусш,
-ствуе, -ствуюць

халўпа і халупіна адпавед-

на -пе, -пі -не, -н

халўпка -пцы, -пак
Халхін-Гол р., Халхін-Гобла,
Халхін-Гбле
халцэдби мін., -пу, -не
халцэдбнавы
хальказін мін., -пу, -не
-ыту,
халькапірыт мін,
“ыце
халява -яве, -яў

халяўка -ляўцы, -лявак
хам уст., разм., -ма, -ме,
-маў

хамаваты разм.

хамелеби заал., перан., -на,
-пе, -наў; мін., -ну, -це
Хамелеби (сузор'е) Хамелебна, Хамелебпе
хамелебнавыя заал., наз.
хамелебинекі разм.
хамелебиетва разхм., -ве
хамёбць разм., незак., -ёю,
-беш,-ёе, -ёюць
хам'ё разм., хам'і [міі]
хаміт -іта, -іце, -ітаў
хамітка -тцы [цц], -так
хаміты-таў
хаміцкі
хаміць разя., незак, -май,
-міш, -міць, -мім, -міцё,
-МЯЦЬ

хамка -мцы, -мак
хамеа -сё
хамсін метэар., ну, -пе
хамекі разм.
хаметва -ве
хамўла разм., зневаж. Р
гды, Д -лу, Т -лам, М -ле,
мн. Р -л і -лаў
хамўт -ута, -уцё, -утоў
хамўтпік -ка, -ку, -каў
хамўтны
хамуцік -ка, -ку, -каў

хамуціца -пе, -п
хамяк заал., -ка, -ку, -коў
хамякбў

хамячы і разм. хамячыны
хай -па, -пе, -наў
хана разм., ж., нескл.

хандра -ры
хапдрбма мед., -мо
хандріла бат., -ле

хандрііт мед., -ату, ляце

харкаць

хайдрыць незак., -ру, -риш,

“рыць, “рым, -рыцё, -раць
хандрыяедма -ме
ханжа агульк., ж. ім. РДМ
зцы, Т ской і -кбю, ми.
хашки, ханнэй; (гарэлка) -кы
ханжаскі
ханжаства -ве

хацінгавальцы тэг.
ханіпгавапне [пьпе] -ші

хапіпгавацца гезак., -гуецца, -гуюцца
ханінгаваць тэгх., зак. і незак., -гую, -гусш, -гуе, -ту-

юць

Т -ўгам, ж. ДМ -ўзе, Т
зўгай і -ўгаю; жн. Р -ўг

хапў-лапў разх., прыса.

хапун разх., -1а, -цё, -нбў
хапуха разм., -ўсе, -ўх
хапяаўць зак., -пу, -пёш,

-иё, -нём, хапеняце, хапянуць, часцей хапапуць
хара раг. лаянк., -ры
харавыбат.
харавы
харавыл бат., наз.
харакіры к., иескл.
характар -ру, -ры, -раў

характарпасць [сьць] -цю
характарны

Ханка (возера) н., нескл.
хапкайескі

характарызавашие

хапёйскі
ханскі
ханства -ве
хёпты л., ж., нескл.
хантыііскі
Ханты-Мансійск г., Ханты-

характарызавацца
-зуюся, -зуешся

Ханбіі г., Ханбя, Ханбі [ойі]

Мансійска, Ханты-Мансійску

Хіапты-Мансііская аўтанбмная акрўга Ханты Мансійскай аўтанбмпай акругі
Ханчжбў г., м., нескл.
ханчжобўскі
Ханькбў г., м., нескл.
ханькбўскі
хабе -су, -се
хап разм., выкл.
хапёльны і хватальны
хапанўць зак., -ну, -нёш,

-нё, -нём, -пяцё, -нуць і

хапянўць, хватайўць
хапатліва абл., прысл.

хапатлівасць

[сьць]

абл.,

-цю

хапатлівы абл.
-аюся,
незак.,
хапйацца
[сься], -аецца,
-бешся
-дюцца і хватацца
хапаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
хапаць незак., (стватваць)
-4ю, -бсш, -й4е, -йюць і
хватаць; (быць у дастатковай колькасці і пад.)
г4е; -йла

Хапёр р., Хапра, Хапры,
хапіцца зак., хаплюся, хопішся

[сься],

-піцца,

-пімся, -піцеся, -пяцца і
хваціцца
хапіць зак., (схапіць) хап-

лю, хбпіпш, -піць, -пім, -піі хваціць
це, -пяцю
дастатковай
у
(быць
колькасці і пад.) хбпіць;

хапіла

хапкбм прысл.
хапнуць зак., -ну, -пеіш, -не,
,
-пуць
ханбк разм, -пка, -пЕў,
-пкбў
хапўга агульн., м. ДМ-ўгу,

“нні
характарызавёны

-зуецца, -зуюцца

[ньне]
незак.,
(сься],

характарызаваць зак. і пегак., -зўю, -зуеш, -зуе,
-зўюць

характарыстыка -ыцы, -ык

характарыстычнасць [сьць]
-цю

характарыетачни
характрбн тэх., -да,
гнаў
характэрна прысл.

-нс,

характэрнасць [сьць] -цю
характэрны
харал муз., -ла, -ле, -лаў
харалагічны
харалбгія біял., -іі [ійі]
харальны
Харарэ г., м., неска.

хараство -вё
:
харашўн разм., -на т -нё,
-нбў
харашўха разх., -ўсе, -ўх
незак.,
харашицца разм.,
гшуся, харошышся [сься],

-пыцца, -цымся, -шыце,
,
ся, -пацца
харашыиць харашу, харошыш, “шыць, “шым, -шыце, -шаць
харашэць пезак., -5ю, -5еш,
е,юць

Харбін г., Харбіна, Харбіпе
харбінекі
харват -ата, -йце, -атаў
харватка -тды [цц], -так
харваты-таў
Харватыя Харватыі [ыйі]
харвацкі

хардбметр муз., -ра, -ры,

“раў.інне

харкав

[пьне] -нпі, час-

цей харкі
харканпе [пьпе] -шпі и.
харкапуць зак., -пў, -псп,
-нё, -пём, -няцё, ліўць,

Харкаў г., Харкава, Т Хар,
гкавам, М Харкаве
Харкаўская вббласць Харкаўскай вобласці
харкаўекі
харкаць разм., незак., -аю,

хватацуць
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харкі

-асш, -ае, -аюць
харкі разм, -каў

вінне

і

харка-

зак., -Пу,

харкнуць разл.,

-пеш, -не, -нуць
харкбта розн -бце

Хардг г., Харбга, Харбгу
харбгекі [хек]

харбміна -не, -п

харбшы
Хартўмг., Хартўма, Харту-

ме

хартўмскі
хартыя гіст.,
[ыйі], -ый
харўгва гіст.,
-ваў

паліт,

царк.,

-ыі

-ве,

харўнжы гіст., ваен., наз.
харч -чу, -чы, мн. й, “чоў
харчаблбк -ка, -ку, -каў
харчавальны
харчаванне [пьне] -нпі
харчавацца незак, харчўюся, “ўешся [сься], гўецца,
-ўюцца
харчаваць незак., харчую,

«ўеш,-ўе, -ўюць
харчавік-ка, -кў, -коў

харчатраёд (тарчбвы атрад)
гіст., -да, -дзе, -даў
харчатрэст (тарчбвы трэст)
-ста, -сце [сьце], -стаў
харчб4за (тарчбвая база)
-

харчкамбінат (гарчбвы кам-

бінёт) -ёта, -ёце, -атаў
харчб кул., н., нескл.
харчбвы
харчпадатак (гарчбвы падатак) гіст., -тку, -ткаў

харчиўнкт (гарчбвы пункт)

-кта, -кце, -ктаў
харчразвёрстка [зьвё] (тарчбвая развёрстка) гіст.,

“твы [с'д],
харчэўня -Эўпі,

-Зўпяў

-бвень

і

Харсібда: між Сцылай і Ха-

рыбдай

-це [сьце],

хармет -ста,
“стаў
Харыистка -тцы [стц], -так

харыуе заал. -са, -се, -саў
харыусавыя “заал, наз.
харыймб літ, “ба, -бе, -баў
харэаграфічны

харэаграфія чі [ійі]
Харзм г., Харэзма, Харззме [зьме]
Харбзмекая вёблаець Харэзмекай вббласці
харэзмекі
харэічпы [эйі] літ,
харэй -5я, -зі (эйі], -зяў
харэбграф -фа, -фе, “фаў
харбя мед., -5і [эйі], -эй
Хаеён воз. Хасёпа, Хасапе
хата хаце, хат

Хата--лабаратбрыя хаёце-лабаратбрыі [ыйі], хат-ла-

баратбрый

хатўль разл., -ля, -лі, -лёў
хатиль абл., -ля, -лі, -лёў
хатинскі
Хатынь (былая вёска, Ме-

марыяльны комплекс) Хатыннцю [ньню]

хаўкаць разм., негак., -аю,
-асш, -ае, -аюць
хаўкнуць разм.,

-пеш, -пе, -цуць

зак., -ну,

хаўлўк разм., -ка, -еў, -коў
хаўрўе разм, -су, -се

хаўрусаваць разм., незак.,
-оўю, -еўеш, -еўе, -сўюць

хаўруснік [сьні] разм., -ка,

-ку, -каў

хаўрусніца

харчасмакавы

-зе,

Хётанга р., Хётанзе [шые]
Хатанпгскі заліў [хск] Ха,
тапгекага заліва
хата-чытальня уст., хацечытальпі, хат-чыталенць і
хат-чытальняў
хатка -тцы [цп], -так
хатні
хатнік уст., -ка, -ку, хаў
хатулёкразм, -лька, -льку,
-лькоў

разж.,

[сьпі]

-цы, -ц

хаўрўсніцкі [сьні] разм.
хаўрусныразм.
хаўтурныразм.
хаўтурырагм., -р
ха-ха і ха-ха-ха выкл.
хёхаль разм., -ля, -лю, -ляў
хаханькі -каў

хахлёч заал., -ча, “а, -чоў
хахулёвы
хахўля гаал., -лі, -ль
хацённе [пьне] -нні

хацёцца кезак.,
хацёлася

хбчацца;

хвалісты
хваліцца незак., -люся, хва“ліцца,
[сься],
лішся
глімся, -ліцеся, -пяцца ,

хваліць

незак.,

ліш, -ліць,
-ляць
хвальба -бё

-лю,

-лім,

хХва-

-ліце,

хвалько агульн., м. Р -ка,

ДИ-кў, Т -кдм, мн. -кі,
-нбў, ж. нескл.
хвалюючы дзеепрым., прым.
хваля-лі, -ль

хвалявёпне
-нняў

-нці,
,

[пьне]

хвалявацца незак., хвалююся, лоешся [сься], -оец-

,
ца, -оюцца
хваляваць незак., хвалюю,
чбеш, -юе, абюць,

хвалявдд радыё, -вбда, -водзе, -вбдаў
хвалялбм мар., -ма, -ме,
-маў

хвалямёр радыё, -ра, -ры,
.
граў
хвалярэз мар., -за, -зе, -заў
хвараваты

хваравіта прысл.

хваравітасць [сьць] -цю

хваравіты
хварёба-бе, -б

[сьць]

хваробатвбрнаець

-цю
хваробатвбрны мед.
хваробаўетойлівы
хварббиы мед.

хвартухабл., -ха, -ху, -хбў,
часцей фартўх
хварбць незак., -Эю, -Зеш,

хацёць незак., хачу, хдчаш,

-бе,юць
хваставі
хвастённе [ньне] -нні

хаціна -пе, -н
хацінка -нцы, -цак

хвастаны дзеепрым, прых.

-ча, -чам, -чаце, -чуць

хаёцішча разл., -чы, -ч
хацьмё бат., -мё

хаця разя., злучн., часц.
Хашымін г., Хашыміна, Хапаміне
хашымінскі
хваёвы
хваёвыя бат., наз.
хваіпа [айі] -не, -и
хвайняк разм., -ку, -кбў,
часцей хвбйпік
хвала -лё
хвалсахбўны
хвалёбпа прысл.
хвалёбнасць [сьць] -цю
хвалёбны
хвалевы фіз.
хвалегасіцель -ля, -лі, -ляў

хвалёпне [ньне] -пні
хвалены
хвалепадббиы

хвалепаказчык [шч] радыё,
-ка, -ку, -каў
хвалеўтваральнік
радыё,
“ка, -ку, -каў
хвалены

хвастанўць зак., гнў, -нёш,
-нб, -нём, -нядё, -нўць

хвастаты
хвастйцца незак., хвашчуся, хвбшчашся [сься],
-чацца, -чамся, -чацеся,

“туцца

хвастаць

,

хвашчу,

незак.,

хвбшчаш, -ча, -чам, -чаце,
.

-чуць

хвастёч абл., -ча, -чы, -чоў
хвастцбвы [с'ц] анат.

хваецёц [срце] апат., хваст-

ці [стц], -тцы, -тцбў
хвасцізм [сьці] паліт., -МУ,

-ме

хвасціет

[сьці]

[сьце], гстаў

-ста,

-сце

хвасцісцкі [сьці]

хвасячўць разм., зак., “пу,
-цбш,

-пё,

-пём,

-пяцё,

аўць

хват разм., -ёта, -ёце, -атаў

хватальны часцей хапёльны
хватанўць зак., -пў, -цёш,
-иё, -пбм, -пяцё, -нуўць,
часцей хапанўць

хітра

853

хватацца

М

А
Х
А

М

хватацца

-4ЮсЯ,

незак.,

[сься], -ёецца,
аешся
юцца, часцей хапацца

хватаць пезак., -ю, -аеш,

-4е, -бюць, часцей хапаць

хватка -тцы [цц]

хваткі раз“.
хваціцца зак., хвачуся, хва-ціцца,
(сься],
цішся
гцімся, -ціцеся,

-цяцца,

часцей хапіцца
хваціць зак., хвачў, хваціш,

-ціць, -цім, -ціце, -цяць,

часцей хапіць
хвацка прысі.

хвёцкаець [сьць] -цю
хвацкі

хваць разм., выка.
хвашчанка абл., -нцы, -пак
хвашчбвы
хвашчбвыя бат., наз.

хвіліна і разм. хвіля адпаведна -не, -н; -лі, -ль
хвілінка -нды, -нак
хвіліцшы
хвойка (памянш-ласк. да
хвоя) -бйцы, -бек; (ігліца) абл., -бйцы
хвойнік -ку, -каў і хвайняк
хвойны

хвойныя бат., наз.
хвбраст -сту, -сце [сьце]
хвбрасць [сьць] разн., -цю,
-цей

хворая наз.
хвбры прым., наз.
хвбепуць зак., -ну, -пеш
[сьне], -не, -пуць і хвасяпўць
хвост хваста, -сцё (сьце,
-стбў
хвбсцік [сьці] -ка, -ку, -каў

хвось разм., выкл,
хвошч бат, хвашчу, -чи,
-ч6ў
хвошчападббны бат.
хвбя (дрэва) -бі [ойі], -6й;

(ігліца) -бі

хе разм., выкл.
хёдар тэг., рэл., -ра,

херувім царк., -ма, -ме,
“маў
херувімекі царк.
хет гіст., хёта, хёце, хбтаў
хёты гіст., -таў

“Хельсінкі г., м., неска.
хёльсінскі
хемагённы геал,
анат., -ра,
хемарэцэптар

-раў -ыі
“ры,
хемарэцэпцыя

[ыйі]
хемасінтэз біял., -зу, -зе
хемасбрбцыя [пц] гім., -ыі
[ыйі]
хематаксіе біял., -су, -се
хематрапізм бат., -му, -ме
хематрбціка тэх., цы
хемілюмінесц5пцыя
“мі (ыйі]
хёрае (віно) -су, -се

фіз.,

Херсби г., Херсбна, Херсбие
Херсбнекая вббласць Херсбискай вббласці
херсбискі

хімспарад

сна-

(хімічны

.рёд) -да, -дзе, -даў

хімчыстка (2гімічная чаёст-

хіб -ба, -бе, мн. -бы, -боў
хіба (памылка) -бе, мн, -бы,

ка) -тцы [стц], -так
хіна фархм., -не, часцей хінін
хіназбл фарл., -лу, -ле
хіналін хім., -пу, -пе
Хіпгён (горы) Хінгіпа, Хіпгапе
хінганскі
хіндзі [ньдзі] (мова) ж.

баў
хіба часу., злучн., выка.
хіба часц., злучн.
хібіцскі

прым., нескл.
Хіцдустёп Хіпдустана, Хішдустапе

хёўра пагард., -ры

хеўсўр -ра, -ру, -раў
хеўсурка -рды, -рак

хеўсурекі
хеўеўры -раў
хе-хё і хе-хе-хё выкл,
хёцкі

Хібіны (горы) Хібін

хібіць разм., незак., -блю,
-біш, -біць, -бяць

хібнасць [сьць] -цю
хібны
хіббк -бка [пк], -бку, -бкбоў
Хіва г., Хівё
хівінед -нца, -ацу, -нцаў
хівінка -нцы, -нак
хівінскі

хівінцы-цаў
Хіджаз Хіджаза, Хіджазе
хіджазекі [ск]

хіжа абл., прысл.
хіжак аба., -ка, -ку, -коў
хіжыабл.
хіласць [сьць] -цю

хіліцца незак., хілюся, хі-

лішся [сься], -ліцца, -лім-

ся, -ліцеся, -ляцца
хіліць незак., хілю, хіліш,
-ліць, -лім, -ліце, -ляць

хіліязм рэл., -му, -ме
хілы
хімазін зхім., -ну, -не
хімвалакнб (2імічнае валакнб) -нё

хімводзачістка -тцы ([с"п]
хімёра -ры, -р
хімерычнасць [сьць] -цю
хімерычны
хімзавбд (хімічны завбд)

аў
-д
,
зе
-д
,
а
д
каў
а
Фаў
цы
ва
за
мі
хі
аў
хек
,
хёку
,
хёка
хек заал.,
пры,

хімкамбінат (хімічны камбінат) -ёта, -йце, -атаў

хімізавацца незак., -зўецца,
-зўюцца
хімізавёць зак. і незак.,

-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
хімізётар спец. -ра, -РУ;

хімізатарскі

хімізйцыя -ыі [ыйі]
хімізм -му, -ме
хімік -ка, -ку, -каў
хімікаліі [ійі] -ліяў
хімікаты -таў, адз. хімікат,
-бту, -аце
хіміка-фармацэўтачны
хімічцы
хімія -іі [іб1]
хіміяпрэпарат -ёту, -ёце,
-дтаў
хі міятэрапеўтіічны мед.
хі міятэрапія мед., Яі [ійі]

нескл., (са словам мова)

-пцу,
хіпдустанец -пца,
-нцаў
(насельніцтва
хіндустапі
Індыі) мн.; (мова) ж.,
нескл.

хіндустапка -нцы, -пак
хіндустанскі
хіндустанцы -цаў

хінін фарх., -ну, -не і хіца
хінны
хінбн хім., -ну, -не
хінўцца незак., -нўся, -нёшся сься], -нёцца, -нёмся,
-няцёся, -нўцца
хінўць незак, -вў, гяёш,

нё, -нём, -пяцё, -аўць
хіпі жн., неска.
хірамёцт -нта, -нце [ньце],
-нтаў

хірамантка -тцы [п'п], -так
хірамёнтыя -ыі [ыйі]
Хірасіма г., Хірасіме
хірасімекі

хірург-га, -гу, таў

хірургічна прысл.
хірургічны
хірургія -іі [ійі]
хіенўцца зак., -нўся, -нёш[сьнесься], -пёцца,
ся

-нёмся, -пяцёся, ліцца і
хістанўцца

хісиўць зак., -нў, -пёш
[сьпе], -пё, -нём, “няцё,
-иўць і хістапўць
хістальны

хістёние (пьне] -нні, -нняў
зак,
хістанўцца
[сься],
-нёпся
гнёмся, -пяцёся,

-аўся,
-нёцца,
-пўцца,

часцей хісиуцца

хістанўць зак., -аў, -лёш,
-пё, -пём, -няцё, -нуць,
часцей хіспуць
-4Юся,
незак,
хістацца

яешся

[сься],

-дюцца
хістаць незак.,
-бе, аюць

-аецца,

-йю, -ёеш,

хістка прысл.

хісткасць [сьць] -цю

хісткі
хісь разм., выкл.

хітби -на, -пе, -паў

хітра прысл.

хлюнаць
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хітравата
хіт равата прыся.
хітраватасць [сьць] -цю

хітраваты
хітраваць незак., хітрую,
-ўсш, -уе, -ўіюць, часцей

хітрыць
хітраеплёцены
хітраспляцённе [пьне] -нпі
хітрасць [сьць] -цю, -цей

хітрўга разм., агульн., м.

ж. ДМ

Д -ту, Т -там,

-ўзе, Т -гай і -гаю, мн. Р
тае

хітрўн -на, -иё, -ноў
хітруха -ўсе, -ўх
хітрўшчы
хітры
хітрыкі -каў
хітрйнка разм., -нцы, -нак
хітрыць незак, -рў, -рыш,
-ЎБ

“рыць, -рым, -рыцё, -раць
і хітраваць.
г

хітрбц хітрацё, зіў, -

хі-хі і хі-хі-хі выкл.

хіхіканне [ньне] -нцпі
хіхікаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
хіхікнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
хіцін біял., -ну, хіцінавы
хіязм лінев., анат., -му, -

хлам-му, -ме
хлам'ё разм., -м'і
хламіда разм., -дзе, -д

хламідаманада бат., -дзе
хдапёц -пца, -пцу, -пцбў
хлапёцкі
хлапёчы
хлапўшка -шцы, -шак і
хлбпаўка
хлапчаня і хлапчанё рознаскл., для абодвух РДМ
-няці, Т -нём, мн. -няты,

-нят, -нятам, Інятамі, -нятах
Хлапчб разм., РДМ-чаці, Т
-чбм
хлапчук -ка, -ку, -коў
хлапчукбвы
хлапчына разм., Р -ды, Д
-пу, М -не, Т -нам, мн. Р

хларпавёцісты хім.

хлбпанне [цьне] разж., -ншшці

хларбзны
хларыдны

й хлапўшка
“цей
хабпаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
хлабпец -пца, -пцу, -пцаў
хлбпнуць зак., -пу, -цеш ?
-пе, -піуць
хлбпча разм., зварот
хлдопчык -ка, -ку, -каў
хлбпчыкаў разл.

хларбз мед., бат., -зу, -зе

хларыды гім., -даў, адз. хларыд, “ДУ, -дзе

хларышн тэкст., -пу, -це
хларішавы
хларытавы

хларыты мін., аім., гтаў,
адз. хларыт, ату, -яце

хларэла бат., -ле
хлеб -ба, -бе, “мн. хлябы,

-бёў
.
хяебабулачны
хлебавдз -за, -зе, -заў.
хлебагандаль -длю, -длі

.
хлебадайны
хлебазавбд -да, -дзе, -даў
хлебаздача -чы
хлебакамбінат -йата, -ёце,
-ётаў

хлебанўць зак., -ну, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нуць

хлебапастаўкі -ёвак, адз.
хлебапастаўка, -аўцы
хлебапёк -ка, -ку, -каў
адз.

хлебапрадўкт, -кту, -кце
хлебапякарны
хлебапякарня -рні, -рань і

“рпяў
хлебапячЭнне

[ньне] -нні
хлебарбб -ба, -бе, -баў
хлебарббскі [пск]
хлебарббства [пств] разхм.,

-ве
хлебарббчы

хлебародны
хлебар5з -за, -зе, -заў
Хлебарэзка [ск] -зцды [сц],

-зак
хлебарэзны

хлебасбл -ла, -ле, -лаў
хлебасблка -лцы, -лак

хлебасбльны
хлебаебльства -ве
хлёбніца -ды, -ц

-и ў -паў
хлараванне [пьне] -нні
хларавапы
хларавацца зак. і незак.,
“руецца, “руюцца

хлебяшчу,
хлябёшчаш,
-ча, -чам, -чаце, “уць
хлевушбк “шка, -цкў, -шкоў
хлестакбўшчына -не

хларал фарм., -ду, хларапласт бат., Сту, -сце

хлёўчык -ка, -ку, -каў і
хляўчук
хлёбаць разм., незак., -аю т

хларат гім., -ёту, -бце, -атаў

хлёбпуць разм., зак., -ну,

хларавёць

незак.,
хларўю, -ўеш, е, -ўтоць
зак.

і

[сьце], -стаў

хларатар
“раў

спец.

хларафіл -лу, -

хларафілавы
хларафільны
хларафбрм фарм.,
атафёрмавы”

хларафбе -су,
хларпаваты

я

-ра, -ры,
'

“му, -

абл.,

хлорафармавацца жхед., незак., -муецца, -чмўюцца

хлорафармаваць хед., зак.
і незак, -мўю, -муеш,
-муўе, -мўюць

хлорацэтафенби гім., -шу,
-не
хлорбензбл г2іхм., -лу, -ле
хлорвініл гім., -лу, -ле
хлорвінілавы
хлорвбцатны гіх.
хлорзмяшчальны

гім.

незак.,

хлеў хлява, -вё, -вбў

-аеш, -ае, -аюць

-пеш, -не, -пуць
хлёрка разм., -рцы і фаёрка
хліпапие [ньне] -пні, -нняў
хліпаць разм., незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць
хліпкі разм.
хліпнуць разм., зак., -ну,
-неш, -пе, -нуць

[зьмя]

хлбрны

хлорпікрин хіх., -ну, -не

хлорыставадарбдны гім.
хабрысты хім,

хлуд -ду, -дзе

хлуе -са, -се, -саў, мн. хлусы, -сбў
хлусёлька -льцы, -лек
хлусіць негак., хлушу, хлусіш,-сіць, -сім, -сіце, -сяць

хлусліва [сьлі] прыс.
хлусліваець [сьлі]

[сьць]

-цю
хлуслівы [сьлі]
хлусий [сьпя] -пі
хлышуць зак., -пе, -нуць;
хлынуў, хлынула, -лі

хлыст

хлёбны

Хлебястаць

хлоралгідрат гім., -ёту, -аце
хлораміий хіхм., -ну, -не
хлорафармаванне
[ньне]
хлорафармаваны

хлебадаішасць [сьць] паэт,
-дю

-таў,

хлор гім., ТрУ, -ры

мед., -нні

хлебагандяёвы

хлебапрадўкты

хлбпаўка “аўцы, -авак, час-

-ста,

-сцё

[сьце],

-стбў
Хлыстбўка -бўцы, -бвак
хлыстбўскі рэд.
хлыетбўства і хлыстоўшчына рэл., адпаведна -ве; -пе

хлюп разм., выкл.
хлюпа разм., -пе , часцей
хлюпбта
хлібпанне [пьце] -нпі

Хлюбпат разх., -ату, -аце
хлюпатанне [пьпе]
разч.,

-нпі
хлюпацёшше [пьпе] разх.,
-ппі
хлюпацёць
і хлюпатаць

разм., незак., адпаведна
х
4
:
хлюпаціць, -цяць; хлюпоча, -чуць
хлібпацца разх., незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
хлопаць разм., незак., гаю,
-асш, -ае, -аюць

храматограф
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хлпік разм, зневаж., -ка,

хмыліцца незак., хмылюся,
хмилішся [сься], -ліцца,

хліопкі разм.
хліюпнуцца разх., зак., -нуся, ешся (сься], -иецца,

-лімся, “ліцеся, -ляцца

цей халбднасць

хмялёць разм., незак., -бю,

хбнидра астр., -ры
Хбисю в., м., нескл.

хлюцнуць разх., зак.,

хмялёўка -ёўцы

-ку, -каў

-нуцца

“пу,

-беш, -ёе, -ёюць
хмялёк хмяльсў

хмяліць радм., зак. -ліць,
-ляць
хмяльнік хмельціка, -ку,
-кбў

хлясь разм., выкл.
хляўчўк хлеўчука, -кў, -кбў,
часцей хлёўчык
хм выкл.
хмара -ры, -р
хмёравы
хмарамёр метэар., -ра, -ры,

хббатны
хббатныя заал., наз.

граў

хмарка -рцы, -рак
хмарна прысл.
хмарнасць [сьць] -дю
хмарны
хмарыцца незак., -ыцца;
гылася
хмарыць незак., -ыць; хмарыла.
хмёлевы
хмель -лю, -лі

хмёльны

хмелявбд -да, -дзе, -даў
хмелявбдства [цтв] -ве
хмелявбдчы [чч]

хмўрнаець [сьць] Цю

,

надвор'е)
хмурнёць (пра
“Се; -бла; перан., -ёю,

-беш, -ёе, -ёюць
хмўрны і разм. хмуры
хмурінка -нды, -пак

хмурыцца незак, (пра на-

двор'е) -рыцца; -рылася:

перан.,

-руся,

хныкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць і хпычу, -чаш,
-ча, -чуць

хббат -ата, -аце, -атаў

хббі н., нескл.
хбванка -нцы, -вак
хбванкі (гульня) -нак
ход (рух у якім-н. напрамку; рабочая частка машы-

ны; ніжняя хадавая частка транспартных сродкаў,

тэтналагічны працэс) хб-

ду, (на) хадў; (развіццё;
выконвае

-рышся

[сься], -рыцца, -рацца
хмурыць незак., -ру, рыш,

-рыць, -раць
хмызийк [зьпя] і хмыз адпаведна -кў, -коў; -зу, -зе
хмызнякбвы [зья]

хмікапне [ньне] разм., -пті

хмыкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, аюць

хмікнуць разм., зак., -пу,
-гпеш, -пе, -пем, -пеце,
-нуць

хбпіць у знач. выказніка
хор -ру, -ры, мн. хары, -рбў

хоразнаўства -ве
хбрам прысл.

хбрам-ма, -ме, мк. хбрамы,
-маў
хбраша прысл.
хбрда мат., біял., -дзе, -д і

“даў

хордавугламёр ваен,

“ра,

гры, -рау

хордавыбіял.

хбрдавыя заал., наз.
хормайстар -тра, -тру, -траў

хормайстарскі
хорт паляўн., харта, -рцё,

“ртбў

хбрыархіт, -раў
хбта (іспанскі народны та-

нец) хбце
хбхма разм., -ме
Хбпімскг. п., Хбцімска, Хбцімску
хбцімекі

Хбцімекі раён Хоцімскага
раёна, Хбцімскім раёпе

хоць злучн., часц.
храбра прысл.
храбрасць [сьць] -цю
храбры

цасткі механізма; змянен-

храбрицца незак., -рўся,
[сься], -рыцца,
рышся
-рымся, -рыцёся, -рацца

твора; магчымасць дасяг-

храбрэць незак., -5ю, -зеш,

механізм)

хбду,

(перамяшчэнне

хбдзе;

рухомай

не ў сюжэце мастацкага

нення чаго-н.) хбду, хбдзе, лн. хбды, Хбдаў;
(прыём, панеўр) хбду, хддзе, мн. хады, хадоў;

(месца, праз якое ўвахо-

хмеляграб (дрэва) -ба, -бе,
-баў: (пра драўніну і зб.)
-бу, -бе
хмеляўббрачны
хмўрна прысл,

вббласць
Хмяльніцкая
Хмяльніцкай вобласці
Хмяльпіцкі г., Хмяльніцкага, Хмяльпіцкім
хмяльніцкі
хна хне
хны разм., выкл. хоць бы
хны
хныканне [пьле] -нні, -пняў

работа, якую

хёладцасць [сьць] -цю, час-

хоп выкл.

сш, -не, -пуць
хлюпбта разм., -бце ў хлюпа
хлюпбтна разм., прысл.
хлюпбтцы разл.
хлюст разх., -ста, -сцё
[сьце], -стоў
хлябёц куда. хлябца [пц],
-цы, -цёў
хляббк разхм., -бка [пк],
-бкў, -бкбў
хлябтаць [пт] незак., хлябчў [пч], хлёбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць
хлявёц хляўца, -цы, -цбў
Хлявбк хляўка, -ку, -коў

хлясцік [сьці] -ка, -ку, -каў

хбладна прысл.

дзяць, калідор, тунель)
хбда, хбдзе, мн. хады, ха-

доў

хбджапы разм.
хбдзікі разм., -каў
разм.
хбдка [тк]

[дцы], -дак

-дцы

хбдкасць [тк] [сьць] -цю
хбдкі [тк]
хбднік разм., -ка, -ку, -хаў
хбду прысл., разм.
хбдыр: хадзіць хбдырам

Хбйвікі г., Хбйпікаў
Хбйніцкі раён Хойніцкага
раёца, Хбйніцкім рабпе
хол -ла, -ле, -лаў

хблад -ду, -дзе, мн. хала-

ды, -доў

холадагёнит спец., -пту, -нце

[пьце]

холадакамбіпёт

-дтаў
холадалюбівы

-ата,

холадаўстбйліваець
спец., -цю
холадаўстбілівы

-бце,

[сьць]

храбрэц храбрацё, -уў, -цоў
-Зе, Зюць
храбусиўць зак., -нў, -нёш

[сьне], -нё, -нём, -пяцё,

-аўць

храбустанне [ньпе] -ппі
храбустаць незак., храбушчу, храбўшчаш, -ча,

-чам, -чаце, -чуць.
храбусткі
[сьцепьпе]
храбусцёнине
-нні

храбусцёць [сьце] зіезак.,
храбусціш
храбушчу,
[сьці], -ціць, -цім, -ціцё,
.
-дяць
храм -ма, -ме -маў
,
храмавы

храмагён гім., -пу, -пе
храмагёпны
храмасбма біял., -ме, -м
храмасбмны
храмаефёра астр., -ры
храмасфёрны
храматаграфічны фіз., гім,

храматаграфія фіз., хім, Зі

[ійі]

храматаскбп спец., -па, -пе,
-паў
храматафбр спец., -ра, -ры
кра араў спец., -фа, -фе,
-

аў

хрысціцель
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храмёты -таў, адз. храмат,
-ату, -ёце

храматызм фіз, муз.

-Му,

-ме
храматыпічны палігр. 0.
храматіпія палігр., -іі [11]
храматімчны фіз., муз.
храмафбр фіз., -ру, -Ры
храмафбрны

храмацін біял.,

-пу, -не

храміраванне [пьне] -нні

храміраваны
храміравацца незак., -руец-

ца, -руюцца

храураваць зак. і

незак.,

-рую, -руеш, -руе, руюць
храмірбвачны
храмірбўка “ўцы

храміт хін., “іту, -іце
храмітавы

храмбўпік

гіст., -ка, -ку,

-каў

хранаграма літ., -ме, -м
хранаграфічны

храналагізацыя гыі [ыйі]

храпалагічна прысл.
храналагічны

храналбгія -іі [ійі], -

храпаскбп -па, -пе, лаў
хранікальна-Зінтрафічны
хранікальнасць [сьць] хранікальны
хранікёр -ра, -ру, -раў
хранікёрскі
храніст -ста, -сце [сьце],
-стаў

хранічна прысл.
хранічны
хранограф -фа, -фе, -фаў
храпблаг -га, -гу, -гаў

хранбметр -ра, -ры, -раў
храп (да храпці) -пу, -пе;
тэг., -па, -пе, -паў

храпа -пе, -п
храпавік тэг., -ка, -нў, -кбў
храпавытэг.
храпёк разм.: даць храпака
храпайўць разм., гак., -нў,

-нбш, -пё, -нём, -няцё,
-иўць і храпяпўць

храж'е абл., храгі

часцей ахрап'е
храпёппе [пьне] -нні

храпка -пцы, “пак

храппуць зак.,

[ці],

' пуць

храпўн разм., “ай, -нё, -ноў

храпупёц: даць храпунцё

храпўха разм., зўсе, -ўх
храпці незак., “аў, -пёш,
б, -пём, -пяцё, “аўць;
трэт, храплі, -лб, -лі; хра-

храпянўць зак., -нў, -пбш,
-нё, -пём,

яцё, “яўць,

часцей храпанўць
храснуць зак., “ну, -неш
[сьпе], -пе, -пуць
храсткаватасць
[сьць]
анат., -цю
храсткавёты анат.

храсткавіпа гле і храшчавіна
храсткавінцы
храсткападббны

храсткбвы анат.
храстбк анат, -тка, -тнў,
-ткоў
хрась рагм., выка.
храшчавіпа -ие, -и, часцей
храсткавіна
хром гім., шавец., -му, -ме
хромавакіслы хім.
хрбмавы
хромагравібра палігр., -ры,
"р
хромалітаграф палігр., -фа,

-фе, -фаў

хромалітаграфічны
-іі [81],
хромалітаграфія
-ій
хромалітаграфскі
хромаматнезітавы тэг.
хроматыпічны палігр.
хромафатаграфічны:
хромафатаграфія чі [ші],
-й
хромацынкаграфія палігр.,
“і [ійі]
хромацыстаскапія мед., -іі
[йі]
хрбмістыгім.
хрбмпіх хім., -ку
хронаметраваны
хропаметравацца

незак.,

“руецца, рўюцца

хронаметраваць зак. і
зак,

рую,

-руеш,

не-

-руе,

,
,
“руюць .
хронамстрая: -жў, -кы
хронаметражны

хропаметражыест -ста, -сце
[сьце], -стаў
хропамстражыестка
-тды
[стд], -так
хронаметрычны
хронаскапічны
хрбнік разх., -ка, -ку, -каў
хрбпіка -іцы, -ік
хрбенаяуст., наз.
хрбенік [сьні] уст., -ка, -ку,

-каў і хрэсцік

хрбепіца: [сьні]

-д і хрэспіца

уст., -цы,

хрбены уст., прым. і наз. і
хрэены
хрўмстанпе і хрумканне
Іньпі] для абодвух -нні

хрўметаць, хрумкацьі разм.

хрумецёць [сьце] незак.,
адпаведна -аю, -аеш, -ае,

-аюць; хрумшч, хрум”
сціш [сьці], -ціць, -цім,
-ціцё, -цяць
хрумсь разм., выкл.
хрўснуць зак., -пу, -пеш
[сьне], -не, -нуць
хруст (трэск) -сту, -сцё
[сьце]
хрусталік анат., -ка, -ку,
-каў
хрусталь -лю, -лі
хрустальны

хрўсташне [пьпе] -шні
хрусткі
хрусцённе [сьценьпе] -ипі

хрусцёць [сьце] і хрустаць
незак., адпаведна хрушчу,
хрусціш. Дсьці], -ціць,

-цім, -ціцё, -цяць; -аю,
-аеш, -ае, -аюць; хрусцёў,

-ёла, -ёлі; хрустаў, -ала,

-алі; хрусці; хрустай
хрушч заал., -ча, -чы, -чоў
хрушчы

к уа, «-чбў,

адз.

хрушч, -ча, -чы
хрыёёт -бта [шт], -бцё [пц],

-бтоў [пат]
хрыбётны
хрыббціпа раз», -не, -н
хрыбтовы [пт]

хрыбуецёць [сьце] незак,
-“бушчу, -бу:сціш [сьці],
-бусціць, бусцім, -бусці-

цё, -бусцяць
хрызаберил мін., -лу, -ле
хрызаберилавы

хрызакбла жін., -ле
хрызаліт мін., -іту,
хрызалітавы

:
“іце

хрызантэма бат., -ме, -м
хрызапёл мін.,, -лу, -ле
хрызапраз мін., -зу, хрызапразавы
хрызарабіп гім, фарм., -ну,
-не
хрызатыл лін., -лу, хрып -пу, -пе, -паў
хрыпаваты
хрыпата -ацё
хрыпёты

хрыпёць разх., незак., -ёю,
-ёеш, -ае, -4юць
хрыпбпне [ньне] “нні
хрыпёць незак, спяю, -піш,
“піць, -пім, -піцё, пяць
хрыпка разм., -пцы
хрыпла прысл.
хрыплаваты
хрыпласць [сьць] -цю
хрыпліва разм., прыса.
хрыпліваець [сьць] раз“,
-цю
хрыплівыразм.
хрыплы
хрипнуць незак., -ну, -неш,
“пе, -пуць; хры, “пла, -плі
хрыпўп разм., -нё, -нё, -ноў
хрыпуха разм., ўсе, -ўх
хрыстапюбівы рэл., іран.
хрыстапрадавец уст., -даў-

ца, -даўцу, -даўцаў

Хрыстбе рэл., Хрыста, Хрысцб [сьце]

хрыстбеаванне [ньне] рэг.,
“ші
хрыстбеавацца рэл., незак.,
-суюся -суешся
[сься],
“вуецца, -суюцца
хрыецільны [сьці]
хрыеціны [сьці] рэй., -ц ё
хрёеьбіны

Хрысціцель
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“ля, -лю, -ляў

рэл,

цалік
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хрысціцца

д

хтбсьці і хтось займ., адла-

хрысціцца [сьці] незак.
хрысцішся
хрышчуся,

ведна Р кагосьці, Д камўсьці, ТМ кімсьці; Р ка-

[сьцісься], гціцца, -цімся,
гціцеся, -цяцца

тось, Д камусь, Т.кімсь
Хуапхб р., ж., неск..
худаваты

хрыеціць [сьці] незах., хры[сьці],
хрысціш
шчў,

хрысціянізаваны

хударлявы
худаебчнасць [сьць] -цю
худаебчиы

[сьці]

кніжн.

худзёіі прысл.
худзёйшы
худзёцькі разм.
худзбць і худпёць незак.,
для абодвух -бю, -ёеш,

[сьці]
хрысціянізавацца
кніжн., зак. і незак., -зу-

ецца, -зўюцца

[сьці]
хрыеціянізаваць
кніжн, гак. і незак., -зую,
-зўеш, -зуе, -зўюць
[сьці],
хрысціянізацыя

-6е, -ёюць
худзізна -не [зьне]
худбба абал., -бе
худёбіца абл., -не, -и
худ

кніжн., -ыі [ыйі]
хрысційцін [сьці], -на, -по,

-я
хрысціянка [сьці]
-пак
хрыеційпекі [сьці]

-ае, -аюць
хўкнуць зак., -пу, -неш, -не,

хрысціянства [сьці] -ве

хрышчацы

-нуць

хрышчоны

і

-аю, -аеш,

хукаць незак.,

-ицы,

дзеепрым., прым., наз.

хрышчэнне [ньне] -нпі
хрэн бат., -ну, -не
хрэпавы
хрэенік [сьпі] уст., -ка, -ку,
-каў, часцей хрбенік
хрэсціца [сьні] уст., -цЦы,
-ц, часцей хрбеніца
хрэспы уст., наз., часцей
хрбены
[сьць]
хрэстаматыйнасць
-цю
хрэстаматыйны
хрэстаматыя -ыі [ыйі], -ый
хрэсьбінны [зьбі]

хрэеьбілы [зьбі] -н, часцей
хрыеціны
хто займ., РВ каго, Д каму,

ТМ кім
хто-кблечы абл., займ. РВ
кагб-колечы, Д каму-кблечы, ТМ кім-кблечы

хто-нёбудзь займ., РВ кагбпёбудзь, Д камў-нёбудзь,

ТУ кім-пёбудзь
хто-ніхтб займ., РВ кагб-вікагб, Д каму-нікаму, ТМ
кім-пікім

хулахўп -па, -пе
хуліган -на, -не, -наў
хулігапісты разм.
хуліганіць незак., -ню, -ніш,
гніць, -няЦЬ
хуліганка -нцы, -нак

разм.,
[ньнё]
хулігапнё
-нні
хуліганскі
хуліганства -ве
хупвейбін паліт., -на, -не,
-наў
хўнта паліт., -нце [ньце],
-пт і -итаў
хунхўз гіст., -за, -зе, -заў
хупхузекі [ск]
хурал паліт., -ла, -ле
хурма бат., -мё
хурулдён пайіт.,
-наў
хўста -сце [сьце], -ст і хўс-

таў

хўстачка -чцы [цц], -чак
хўстачны
хустка і разм. хусціна
[сьці] адпаведна -тцы

[стц], -так; -не, -н

хусцінка [сьці] -нцы, -пак
хўтанце [цьсе] -нні

Ц

я
а
к
я
,
ы
р
а
т
і
л
а
в
з
а
н
(
э]
[ц
ц
абазначае гук [ц]) н.
нескл.

цаббрак -рка, -рку, -ркаў
ў
а
у
ч
,
ку
-ч
,
ка
-ч
к
а
ч
а
р
э
б
ца
цабэрчык -ка, -ку, гкаў
цагбльпік [з выбугн. г] -ка,
-ку, -каў
цагёльпіца

[з

выбухн.

г]

-цы, -Ц

.
н
х
е]
у
б
ы
ы
н
в
ь
з
[
л
б
г
ца

цагёльня

[з выбухп. г]

-льпі, -льпяў

цагліна (з выбузн. г] -не,
-п і цэгліна

цагліпка [з выбугн, г] -нцы,
-цак
цагляны [з выбутн. г]

цаджяпе (пьне] -нні

цадзілка -лцы, -лак
цадзільны
цадзіцца незак., цэдзіцца,
“дзяцца

цадзіць пезак., цадзкў, цэдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце,

-дзяць
цакатанпе [цьне] разх., -нні
цакатаць разм., пезак., ца-

качў, цакбчаш, -ча, -чам,

-чаце, -чуць

з ліч. Ф, Ў, 4- хутары

хутаране зі
хутаранін і разм. хутара-

хударлявасць [сьць] -цю

-ціць, -цім, -ціцс, -цяць

хрысціяне [сьці] -н

хўтар-ра, -ры, мн. -ры, -рдў,

нец адпаведна -піна, -піпе, -и, -нца, -ицу, -нцаў

хутаранка -пцы, -нак
хутаранскі
хутарбк -рка, -ркў, -ркдў
хутарскі і хўтарны
-ыі
гіст.
хутарызйцыя
[ыйі]
хутарёц раз», грца, -рцы,
трцоў
хўтацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца
хўтаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
хўтка прысл.
хуткабёйша кніжн., прыса.
хуткабёжжнасць [сьць] -цю
хуткаббцы
хуткадзёйны
хуткадрукавальны
хутказамарбяганы
хуткакрілы
хутканбгі

хуткаплыннасць [сьць] -цю,

часцей хуткацёчнаець
хуткапайнны часцей хуткацёчны
хуткарастваральны
хуткарбелы
хуткарэзны
хўткасны
хуткаспёласць [сьпе] [сьць]
-цю

хуткаспёлы [сьпе]
хуткастрэльны

хўткаець [сьць] -цю, -цей
хуткацёчнасць

[сьць]

-цю і хуткаплінцнасць
хуткацёчны і хуткаплынны
хуткі
хутчэй [чч] прысл.
хутчэйшы [чч]
хуценька разх., прысл.
хціва прысл.
хціваець [сьць] цю.

хцівец хціўца, -цу, -цаў
хцівіца -цы, -ц

хцівы
хэнць абл., -цю

цадавальнік гіст., -ка, -КУ,
,
-каў
Цалавальны
цалавёльны:
,
запіс гіст.
цалавённе ([ньпе] -ниі
цалавапы і цалдваны

цалавацца кезак., цалуюся,
[сься], -ўецца,
-ўешся
,
-ўюцца; цадуйся
,
ю
у
л
а
ц
,
к
а
з
е
н
ь
ц
а
в
цала

гўеш, -ўе, -ўюць; цалуй

цалёйшы
далёвы
к
а
в
ё
,
ы
ц
ў
ё
.,
зм
ра
а
к
ў
ё
л
ца
цалік -кў

цвярдзенце
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аліком
цА
А

А

цалікбм прысл.

,

цаліна -нё

,

Цалінаградзе
Цаліпаградекая

,
вббласць

Цалінаград г., Цаліпаграда,

[цк] Цаліпаградскай вобласці

цаліпаградскі [цк]
цаліннік [ньні] -ка,
-каў

-ку,

цалінніца [ньні] -цы, -ц

цалінны
цёлкам прыса.
цалкбм прысл.
цалбваны часцей цалавёны
цалбк разм., цалка, -ку,
-кбў
цалібткі і цалюсецькі раз».

цёля уст., -лі, -ляў

цаляць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць

цана -неё, хн. цэны,-н; 3 ліч.
2, 3, 4Я--цаны
цанавацца абл., нкезак., -инўюся, -нўешся [сься], -нў-

ецца, -зўюцца

цаніцца незак,
цанюся,
дзнішся [сься], -ніцца,
“німся, -ніцеся, “няцца

цапіць незак., цаню, дэЭпіш,
гніць, -нім, -ніце, -няць
цап разм., выкл.
цапанлактэг., -ку
цёпаць разм., незак., -аю,
“аеш, -ае, -аюць і цёпаць
цапільна і цапаўё адпавед-

на -не, -паў; -ўі, жн. цапбўі, -ўяў
цап-лёп разм., выкл.
цапайк абл., цапляка, -ку,;

кбў
цёпнуць разл.,

зак., -пу,

гнеш, -не, -нуць ў цбпнуць

цёпстрыкі "аба. -каў

цапў-лапў разм, прысл.
цёпфа тэг., ваен., -фе, -фаў
цапфавы

цар -ра, -ру, -рбў
цараванне [ньпе] -нні, часцей царствавание
цараваць: незак.,
царую,
“уеш, -уе, -ўюць, часцей
царстваваць
царадвбрац уст., -рца, -рцу,
“рцаў
царазабойства -ве
царазаббйца агульн., м. ДМ
-цу, Т -цам, ж. ДМ -цы,
“цай і -цаю, мн. Р -цаў

царква

-вё,

мн.

цэрквы,

-ваў, з ліч, 98, 8, 4-- царк-

вы
царкоўнапрыхбдскі
уст.

[цк]

царкоўпаславянізм

філал.,

“Ма, -ме, -маў
царкоў наславіпскі
царкёўнпіца разм
.,

-ц

царкоўны

цвёрдапасёбины [цьвё]

царстваванние [цьце] -нціі

лінгв.
цвёрдасць
[цьвё]
-дю
цвёрдахарактарны

-кбў
царбў,
царскі
царства -ве

цвёрдападнябёбнны

цараванне
цаёрстваваць гезак., царствую, -уеш, -ус, -уюць і
дараваць
царственца [рсцьве]

цвёрды [цьвё]
цвік [цьві] -ка, -ку, -коў
цвікадзёр [цьві] тэт., -ра,

[рецьве]
царствецнаець
[сьць] -цю
цёрственны Грсцьве]

царызм-му, -ме

царыіст -ста,

-сце [сьце],

-стаў
цариецкі
царіяца -цы, -ц
царэвіч -ча, -чу, -чаў

царэўна -ие, -паў
цаўё спец, -ўі [ўш]
дэўі, -ўяў
цёхкаць абл.,

незак.,

-аеш,-ае, -аюць

мн.
-аю,

цахўр -ра, -ру, -раў

-ка,

Уст, -дЫ,

[цьвё]

[сьць]

-ры, -раў

двікар [цьві] -ра, -ру, -рбў

цвікарны [цьві]
цвікарня [цьві] -рпі, -рань
і-рняў
цвікля [цьві] кравец., -лі ?

-ляў
цвікбвы [цьві]
цвілы [цьві]

цвіль [цьві] -ялю [льлю]
цвільны [цьві]
цвій [цьві] тэкст., -пу,цвінавы [цьві]
цвінгліянства [цьві] філас,

-ве
цвіндзк

[цьві]

-ку, -каў

мар.,

-ка,

цахўрка -рцы, -рак

цвінтар [цьві]

цахуры-раў

цвінтарык [цьві] -ка, -ку,
-каў
цвінтарэй [цьві] бат., -5ю,
-і [эйі]
цвіркаць [цьві]. незак.,

“ры, -рбў

цахурскі

цаца разм., -цы, -ц
цацанка разм.: абяцёнка -цацёнка, а дўрню радасць

цацёрка заал., -рцы, -рак
дацарчын
цацачка -чды [цц], -чак
цацачнік разм., -ка, -ку, -каў
цаёцачпіца разм., -цы, -ц
цацачны,
цёцка цёццы, цацак
цацкацца разл., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
цёцкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
Цвер [цьве] г., ж., гіст, Р
Цвёры, Т Цвёр“ю
цверазёйшы [цьве]
цверазёць
[цьве]
незак.

ёю, -веш, -ёе, -бюць

цверазіць

[цьве]

цвярэзіць, -зяць
цвердаваты [цьве]
цвердавзнджаны

незак.,

[цьве]

спец.
цвердазём [цьве] -му, -ме

цвердакрылыя [цьве] заал,
наз.
цвердалббы [цьве] іран.
цвердамёр [цьве] тэг., -ра,
“ры, -раў
цвердапаліўпы [цьве]
цвердаскўры [цьве]
цвердасплаўны [цьве] тэг,

цвердацёлы [цьве]

цвёрдзь [цьве] разм., -дзю

цвет [цьве] -ёту, -ёце

царкбўнік: разм., уст.,

“ку, -каў

царка, -ку,
царбк зневаж., Ц

цветаббі: [цьве] разл, -бю,

-бі [ойі
цвстаёд [цьве]

-дзе, -даў

заал., -да,

цвёрда [цьвё] прысл.
цвёрдакамённы [црвё]

царк., -ра,

-аюць, часцей цвяркаць

цвіркўн [цьві] -на, -нё,
-нбў, часцей цвыркўн
цвісці
[цьвісьці]
незак.,
цвіту, двіцёш, -цё, -цём,
-сцяцё, цвітуць; цвіў, цвілё, -лб, -лі; цвіці
двітуха [цьві] бат., -ўсе
цвіцённе [цьві] [ньне] -нні
цвічбк [цьві] -чка, -чкў,
чоў
ЦВК [цдэвэка] (Цэнтральны
Выканёўчы Камітэт) гіст.,
м., нескл.

цвирканне
[ньне]
-ппі,
-нпяў
двиркаць незак., -ае, -аюць
і цвіркаць
двыркнуць зак., -пе, -аўць

цвыркўй -на, лб, -пбў

і

цвіркўн

цвігаць [з выбугн. г] раз.,

незак.,
-аюць

-аю,

-аеш,

пайкаць [цьвя] разм.,

-ае,

не-

-аю, -аеш, -ае, -аюць

цайкуць Ёцьвя] разм., зак.,
-ну, -пеш, -не, -нуць

цвяліцца (цьзя] разм., незак.,

-люся,

цвёлішея

[сься], “ліцца, -лімея,
цеся, -ляцца; цвяліся

цвяліць [цьвя] незак., -лід,

цвёліш, “ліць, -лім, -ліце,

-ляцьў цвялі
пвярдзёй [цьвя] рысі.
цвярдзёйшы [цьвя]

цвярдзёние
-пці

[цьвя]

[ньне]

цераспалосіца
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цвярдзёць

цеплаізаляцыя

-6ю, -беш, -бе, -бюць

цвярдыня (цьвя] -ні, -нь

цеплаахоўны

цеилабачанне [пьне] -ині
цсплавата прысл.
пценлавёты
цеплавізар фіз., -ра, -ры,

цвярбза [цьвя] прыс.

[сьць]

цвярбзаець [цьвя]

-цю
цвярбзы [цьвя]
цвятия [цьвя]: цвятиая кацёла -ле, -л
целаахбўпік -ка, -гу, -каў

целагрэйка -Эйцы, -зек

целасклад -ду, -дзе
цслеўтка заал., -тцы [115ы],
-так
цёльнасць [сьць] -цю

цеплавыпрамёньванне
[цьпе] -пні
цеплагецсратар тэг., тра,
“ры, раў
цеплагукавы
цеплагукаізаляцыйны [айі]
[айі]
цеплагукаізаляцыя
-ыі [ыйі]

,
-деш, -4е, юць
целяпбнь разм., -пия, -пні,
-пнёў
целяханекі

Целяханыг. п., Целяхан
цёмень -нню [ньню]
цёмечка -ку
цемнабрбвы
цемнавата прысл.

цсплаёмістасць [сьць] фіз.

-цю

цеплаёмісты

цеплаізаляцыя

-ыі

цеплакрбўныя заал., наз.
цеплаліюбб -ба, -бе, -баў
і
[сьць]
цеплалюбівасць
цеплалюбнаець для або-

цемнаекўры

цемната -ацё

цемнатвары
цёмнік гіст., -ка, -ку, -каў
цёмра -ры
цёмрадзь і цбмрань рагм.,

адпаведна -ддзю [дзьдзю];

ню (ньпю]
цёмраны
цемрашал -ла, -ле, -лаў
цемрашальскі

двух -цю

цеплалюбівы і цеплалідбны
цеплалячэнце [пьне] -нні
-адю
цепламагістраль
[льлю], -лей і -ляў
цепламасаабмён -пу, -пе
цепламасаабмённы

цемрашальства -ве

цёмя рознаска., Р -мя, Д
-мю, Т -мем, М -мі
цемянні

ценелюбівы бат. і цепялюб-

цень -шо, у цёні і ў цяш,
мн. цбпі, -няў
разм,
[ньне]
цёнькацне
Бя

-пні
цёпькаць разх., иезак., -аю,

-аеш, -ае, аюць

цёпькі абл.

ценявёць абл., незак, Цяшою, леш, -е, -0юць
цепяліббны часцей цепелюбівы
цсплаабмён фіз. -иу, -пе
цеплаабмённік [пьні] -ка,
-ку, -каў
цеплаабмённы
цеплааддёча фіз., -чы

[айі]

[ыйі] -ыі і цеплаахбва

цемнакблерны
цемналісты часцей цёмналісцёвы

ценявы

[сьця]

цеплазабеспячэнне
[пьне] -нні
дсплаізаляцыішы [ай

цемнаваты
цемнавбкі

а

,

цепламёр -ра, -ры, -раў
цепламёрны
цеплапасіцель тэг., -ля, -лі,
-ляў
депланепранікальны фіз.

цеплапаглынальны фіз.
цеплаперадача фіз., -зы
цеплаперахбд фіз., -ду, -дзе

цсплаправбд тэг., -да, -дзе,

даў

о.

цсплаправбднасць

[сьць]

фіз., цю
цеплаправбдны

фіз., цю

цеплапразриеты

цеплапранікальны фіз.

фіз.,

-гыі

[ыйі]
цепласбтка -тцы [цц], -так
цспласілавія тэг.

цспластрата фіз., -аце
цеплата -ацё

спец., -ниці
цсилафізік -ка, -ку, -каў
цеплафізіка фіз., -іцы
цсплафізічны

цеплафікаваны тэх.
цеплафікавацца незак., -кўецца, -куюцца
цеплафікаваць зак. і пезак.,
“кўю, -куеш, -куе, -куюць
цеплафікацыйны
цеплафікацыя -ыі [ыйі]
цеплахімічны

цеплахімія -іі [ійі]

цеплахбд -да, -дзе, -даў
цеплахбдны

-за,

цеплаэлсктравбз
-заў

-зе,
-ыі

цеплаэлектрастанцыя

[ыйі], -ый
цеплаэлектрацэнтраль

і
разм. цеплацэнтраль для
(льлю],
абодвух -плю
глей і -ляў

-ка,

цеплаэнергётык

-ку,

-каў

цеплаэнергётыка -ыцы
цеплаэнергетычны
дёпліцца

незак,

-дяцца, часцей

-ліцца,

цяпліцца

цёпліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, -ляць, часцей цяпліць
цеплыня -пі і цяплынь
церабілка с.-г., -лцы, -лак

церабільны
цдерабільшчык -ка, -ку, -каў
церабільшчыца -цы, -ц
церабіцца незак.. цераблюся, цярэбішся [сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца
церабіць незак., церабл-бю,
і,
ім
-б
ь,
іц
-б
цярэбіш,
це, -бяць
цераблённе [ньце] -шні

цёраз прыназ.

цераззёрніца,

[зьзе]

с-г.,

-цы

цсплапрадўкцыя біягіх., -ыі
[ыйі]
цсплапразрыстасць [сьць]

цепларэгулйцыя

[цьне]

цеплаўтварэнне

цеплавбзны
цеплаві
цсплавыдзяляльны

цёльца -цы, -цаў
разм., незак.,
целяпацца
-аецца, -ёюцца
целяпёцьразм., незак., -йю,

“

цсилаўстбілівы
цеплаўтваральны

цеплавозабудаўнік -ха, -ку,
-кбў
цсплавозабудаўнічы

цёльпая прым.
цсльцукаваты разм.

[сьць]

цеплаўстбйлівасць
-цю

цеплавік разм., -ка, -ку,
-коў
цеплавоз -за, -зе, -заў
цеплавозабудаванне [ньце]
пі

цбкание [ньпе] лінгв., -нці

г

цеплатэхціка -іцы
цеплатэхнічны

граў...
цеплавізіішы

пўста

ны

цсплатвбрнасць
[сьць]
спец., -цю
цсеплатвдорны
цеплатраса -се,-с
цеплатхпік -ка, -ку, аў

цеплаахбва тэз., -ве, часцей

незак.,

[цьвя]

Цёрак р., Цёрака, Цёраку
цёрам уст., паэт. -ма, -ме,
мн. мы, -моў, з ліч, 9, 9,
4--цёрамы
церамбк уст., паэт, -мка,
-мкў, -мкоў
церапўцца зак., -пўся, -пёшся [сься], -иёцца, гцёмся,
,
няцёся, -нўцца

церанўцьзак., -нў, -нёш, -нё,
-пём, -пяцё, -яўць
цераспалбсіца -цы, -ц

Ціса
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цсраспалосны

МАМА.

цсраспалбецы
цераесядзёлак

і

церасся-

дзёльнік [сься] адпавед-

на -лка, -лку, -лкаў; -ка,
-ку, -каў
церассядзёлкавы сься]
Цсрахбўка г. п.,

Церахбў-

цы
церахбўскі

Церахоўскі раён Церахбўскага раёпа, Церахоўскім
раёне:
церпасліва [сьлі] бат., -іве,
-іў

цёрневы
цёрні уст., кніжн., перан.,
-няў

цёрпіца -цы, -ц

цёрпкі
цёрскі (ад Дёрак)
церушыццаі раз. церусіцца незак., адпаведна ця-

рушыцца, -шацца; цяру-

сіцца, -сяцца
церушыць і разм, церусіць

незак., адпаведна -шу, ця-

рўшыш,

-шыць,

-шым,

-шыце, -шаць; церушыў,

гыла, -ылі; дерушы;

це-

рушу, цярўсіш, -сіць, -сім,
-сіце, -сяць; церусіў, -іла,
“ілі; церусі
церушэнне [ньне] -нні
цёрці незак., тру, трэш, трэ,
тром, трацё, труць; цёр,
цёрла, -лі; тры
цёрціся незак, руся, трэшся [сься], трэцца, трёмся,
трацёся, трўцца; цёрся,
дёрлася, -ліся; трыся
цёсля [сьля] Р -лі, ДМ -лю,
Т -лем, мн. Р -ляў, часцей
дяеляр
цёсна прысл.
цеснавата прысл.
цеснаваты
цеспата -ацё і цяенбта
цёспы
цёста -сце [сьце]

цестамбе -са, -се, -саў

цестамясілка -лцы, -лак
цестамясільны
цестападббны

цестарбб -ба, -бе, -баў
цестардбпы
цестарэзка [ск] -зцы [ец],
гзак

цёсцеў [сьце]

цесць сьць] Ця, -цю, мн.
цясці, -цёў, з ліч. 9, 3,4 --

цёсці
цецерукбвы
цецерукбвыя заал., наз.

чеціва -вё, лін. дяцівы, “
Ў
,
цецярўк .Заадл.,
ецерука
гну, -кбў
“
е
л
е
р
ук,
цёча -чы
цёчка біял,, -“чды:
[цп]
цёшча -чы, -з ў
-“таў
ц
ёшчып

-шуся,
цбшыцца незак,
-шышся [сься], -шыцца,
-шацца
цёшыць кезак., -шу, “шыш,
-шыць, -шаць
цёзка [ск] разл., агульн.,
м. ДМ -зку [ск], Т -зкам;
ж. ДМ -зцы [сц], 7 -зкай
[ск] і -зкаю, мн. Р -зак
цёк (плынь) -ку
цёлка -лцы, -лак
цёмна прыся.
цёмнааблічны кніжн.
цёмнабарбды
цёмпа-блакітны

ціверац гіст,

-рцу,

-рца,

рцаў

піверцыгіст., -цаў.
цівўн гіст., -па, -нё, -ноў
цівупбўггіст.
цівунскі гіст.
цік 1ед., тэкст., -ку; (дрэва)

(драўніна

-ка, -ку, -каў;
і 80.) -ку
цік-цік выкл.

цікава прысл.
цікавённе [пьне] -шші
цікёваець [сьць] -цю
цікаваць
незак,
цікую,
-ўеш, “ўе, “ўюць

пёмна-бўры

цікавіцца незак., -ёўлюся,
-двішся (сься], -авіцца,
-аАвяцца
цікавіць
незак.,
-аўлю,
-ёвіш, -ёвіць, “вяць

цёмнавалбсы
цёмна-вішнёвы
цёмнавбкі
цёмна-гняды

цёмнагривы

цікавы тэкст., бат.

цёмна-зялёны

цікавы

цёмна-карычневы
пёмналісцёвы [сьцё] і цёмналісты
цёмна-руді
цёмна-русы

ціканне [ньне] разах., -ппі
цікаўпасць [сьць] -цю

цікаўны
цікаць незак., -ае, -аюць
цікнуць зак., -не, -пуць
цікбзнымед.

цёмна- сіні
цёмнасць [сьць] -цю

цік--так выкл.

цёмна-фіялётавы
цёмначыразм., прысл.
цёмна-чырвбны

цёмна-цзры
цёмны
цёпкацне [ньне] разм., -нні
цёпкацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
цёпкаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
цёпла прысл.
цёпленька прысл.
цёпленькі

ціліканне [ньне] разл., -нці
цілікаць разх., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
цімафёеўка бат., -ўцы

цімўравец -аўца, -аўцу,-аў-

шаў.
цімураўскі

ціна -не
ціпападббны
ціністы

цёплы
цёрачны с.-г.

ціньканне [пьне] разм., -нпі
цінькаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
ціцьснуць разм., зак., -пе,
-пуць
ціпачка
(курыца) ласк.,
счцы [цц], -чак
ціпка (курыца) ласк., -пцы,
-пак
ціпўн -на, -нё

цёрты

ціп-ціп выкл.

цёрка -рцды, -рак
цёрла -ле, -лаў
цёрн бат., -ну, -пе ў цярнбўнік
цёршчык спеуц.,

-ка,

-ку,

-каў
цёршчыца спец., -цы, -ц
цёска (трэска) абл., цёсцы,

дёсак
цётачка ласк., -чцы
-чак

[цц],

ціпчак бат., -кў
ціпчакбвы бат.

цір спарт., -ра, -ры, мн, ціры, рбў; спец.,

рўюцца

ціраваць

цбтчый [зч]

Ціраспаль

ёі цёхкат

адпаведна

разм.,

цёця -ці, -цяў

зак.,

цёшка -шцы, -шак
ці злучні, часц.

цірую,

г.,

Цірйспаля,

Ціраспалі
-нпі

[ньні]; -ату, -аце
цёхкаць разм., незак., -ае,
-аюць
цёхпуць
пуць,

незак.,

,

ўеш, -уе, -ўюць

цётухна ласк., -не, -наў

разм.,,

“ры

ціраванне [ньне] спец., -нні
ціравацца кезак., -руецца,

цётка -тцы [ца], -так

цёх разм., выка.
цёхканпе [пьпе]

-рУ,

-пе,

піраспальскі

цірблецд -льца, -льцу, -льцаў
Цірбль геаг Р.,
ірбля,
ЦіЦІр
рблі
цірблька -льцы, -лек
цірбльскі
цірбльцы-цаў
цірбўка мар., -ўцы

ціе (дрэва) -са, -се, -саў;
(драўніна і зб.) -ву, -се
Ціеа р., Цісе

цукраное
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цісавы

А

Н

Н

А

ціхмяпасць [сьць] і разм.
для
ціхманасць [сьць]
абодвух -цю

цігавы

.
з
а
п
,
.
т
а
я
б
ы
в
а
с
і
ц
ціск -ку
ціскальцыпацер.

ў
а
к
,
к
у
ы
к
,
ч
а
ш
к
ь
л
а
к
с
ці

ціхмяны і разм. ціхманы
ціхнуць незак., -пу, -пеш,

а
ц
,
ц
ы
ы
ц
ч
ш
ь
л
а
к
с
і
ц
цісканіна -пе
цісканне [ньпе] -ші
,
ш
ё
н
,
ь
ў
,
ц
і
к
ў
а
н
з
а
к
с
ці
ь
ц
ў
,
ё
а
ц
я
,
н
м
б
п
,
ё
н
цісканы
ціскацца разм., незак., -аю-

“пе, “нуць; ціх, -ла, -лі
ціхбм аба., прысл.

ціхбия агульн., м. ДМ -пю,

,
а
ц
ц
,
е
]
а
я
с
я
ь
с
с
ш
[
е
а
ся. -

-аюцца
ціскаць незак., -аю, -аеш,
гае, -аюць
ціскі (ад Діса) прым.
ціскі тэх., -коў

Т -пем, ж. ДМ-иші, Т -няй

і -няцю, мн. Р -ць
ціхўтка і ціхўсенька разх.,

прысл.
ціхуткі

зак.,

“рую,

“руеш,

-ры,

не“руе,

“руюць

ў
я
н
н
,
і
н
]
н
е
н
е
ь
н
н
н
[
а
к
ў
ці
ь
ц
ю
а
,
е
,
а
.
к
а
ь
з
е
ц
н
а
к
ў
ці
ь
Ц
ц
у
н
,
е
н
,
ь
.
ц
к
у
а
з
н
к
ў
і
ц
ціў-ціў выкл.

ціха прыся.

ціхаакійнекі

.
а
с
ы
р
,
п
.
м
а
з
т
а
р
а
в
а
х
ці

ціхавёйны паэт.
і
з
д
]
д
е
з
д
е
ь
з
з
д
д
[
д
б
в
ціха
ціхавбдны

ціхамірна прыс.
ю
ц
]
ь
ь
ц
ц
ь
е
с
а
(
п
р
і
м
а
х
і
ц
ціхамірны
ціхапабцны

ы
н
п
ё
м
у
р
т
с
а
х
ці

ціхасць сьць] -цю

й
е
ц
с
а
ч
,
ё
ц
а
,
.
м
з
а
а
т
р
а
ціх

цішыня
ў
а
д
,
е
з
д
,
а
,
д
.
л
д
з
б
а
р
х
ціха
ціхахбднаець [сьць] -цю
ціхахбдны

с
,
а
.
ч
л
с
ы
р
,
.
п
м
м
з
а
б
р
ч
а
х
ці
цей цішкбм

.
л
с
а
ы
к
р
ч
п
е
п
е
х
а
і
к
і ц
ціхень

ціхенькі
ціхі

,
а
п
я
і
а
к
г
а
а
х
і
и
Ц
й
Ціхі акі
Ціхім акіяне
ціхмяна і разм. ціхмапа
прысл.

часцей

цапауўць

цот цобту, цбце
цбтиасць [сьць] -цю
цбтны
цуг -га, “гу
цугаві

цугам прысл.
пуглевы (з выбухт. г]
уўглі [з выбухн. г] -ляў

шахм., -гту

цўда разм., -Дзё, даў
цудадзёй разм, -ёя, -ёею,
-бяў
цудадзёйна прыся.
цудадзёйцасць [сьць] -цю
цудадзёішы

а
ц
ы
ч
ш
ь
-цы, -ц
л
а
в
а
р
т
ці
і
н
]
н
е
е
н
н
ь
н
н
а
[
в
а
р
т
і
ц
ы
ц
п
а
в
б
р
ы
т
н
і
а
ц
в
і
а
цітр
.
к
а
з
е
,
н
ц
а
е
ц
п
ц
с
а
в
а
цітр

цітраваць спец. за

-нуць,

цішком прысл. і ціхачом
цішыня -ні і ціхата

цішы; цішшу

.
«граў; гім., -ру, -ры
ў
к
а
ы
,
к
ч
у
ш
,
к
ь
а
л
к
а
в
а
р
т
ці

а
ц
ц
ю
ў
,
а
р
ц
ц
рўе
к. і

-исш, -не,

-ну,

зак.,

цугцвёне [хцв]

]
е
н
ь
ц
-нні
е
е
п
ц
ь
н
с
[
ё
н
ціс
ціснёпы [сьпё]
ш
е
,
н
я
с
,
у
.
н
к
а
а
ц
з
ц
е
у
н
н
ціс
,
а
ц
,
ц
]
е
я
н
с
ь
с
е
н
ь
с
[
ся
гнуцца
ш
е
н
,
у
,
н
.
к
а
ь
з
ц
е
н
у
н
с
ці
[сьне], -не, -нуць
к
а
в
,
а
ы
ц
ў
а
,
а
.
д
к
а
ў
с
а
т
і
ц
ў
а
л
,
г
е
,
л
,
.
.
л
ж
а
л
а
і
л
ф
т
і
ц
цітр кіно, тэнст., -ра,

цаёпаць
цбпнуць разм.,

часцей

ціша ў разх. ціш адпаведна

ціскбвы

цітлавы

-асш, -ае, -аюць,

цуд пуду, цудзе, пўдаў

цішэй прыс.
цішэйшы

цішць незак, -ю, -Зеш,
-бе, -Зюць
(Дэнтрёльны
ЦК (цэка]
Камітёт) м., нескл.
цкаванне [ньне] -нні
цкавёны
цкавацца незак., цкуёцца,
,
,
дкуюцца
цкаваць незак., цкую, -ўеш,
2у6, -уём, -уяцё, -уюць
ЦК КПБ [дэка капэбэ]
(Цэнтральны Канітёт Камуністычнай пёртыі Беларусі) м., неска.
ЦК КНИСС [цэка капээсэе]
(Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Са-

вёцкага Саюбза) м., неска.

цмакаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
цмок (змей) міф., -ка, -кУ,
-каў

цмок разм., выкл.
дмбканне [ньне] -нпі
дмбкацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

цмбкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
цмбкпуцца разх., зак., -нуся, -пешся [сься], -нецца,

“нуцца

цмбкнуць зак. -пу, -нёш,
-не, -пуць
цпатліва прысл.
цпатліваець [сьць] -цю
цпатлівы
цибта -бце
цибтна прысл.

цабтиасць (сьць] -цю
цибтиы
цок выкл.
цбкаль -ля, -лі, -ляў
цбкальны

цбкание (цьпе] -плпі

пбкат разм., -ату, -аце
цбкаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
цбкпуць зак, -ну, -пеш,
-пе, -нуць
цоп разм., вык.
цбпаць разм., пезак., -аю,

цудам прыса.

цудатвбрац рэг., -рца, -РцУ,

“рдаў,

цудатвориа прысл.
цудатвбрпы
цудатвбрства -ве
цўда-юда нар.-пагт., цудзе1одзе
цудбўна прысл., часц.
цудбўнасць [сьць] -цю
цудбўны.

цукар цукру,

спец,

-ры;

цукры, -роаўботнік

цунро-

цўкарнік (р

вай прамысловасці) разхм.,
гка, -ку, -каў

к
у
ц
я
л
д
д
у
с
о
п
(
а
пўкарпіц

.
ц
ы
ц
)
р
цукат -йту, -ёце, -атаў
цукатны

цукёрачнік -ка, -ку, гнаў
цукёрачніца -цы, -Ц
,
ы
н
ч
а
р
ё
к
цу

цукёрка

і разм.

адпаведна

цукерак
-рак;

-рцы,

“рка, -рку, -ркаў часцей
цукбра разм., -ры,
цыкбрыя
ы
ц
й
е
ц
с
а
ч
,
.
м
з
а
р
ы
цукбрн
кбрны
і
н
п
]
е
н
ь
н
[
е
н
п
а
в
а
р
к
у
ц

цукравар -ра, -ру, -Раў
цукраварины

,
ні
-р
,
м
з
а
р
я
н
р
а
в
а
р
к
цу
граць і -рпяў
,
цукраварства -ве
,
а
ц
ц
е
у
р
“
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
ц
ё
в
а
р
цук

“рўюцца

цукраваць незак,
-ўсш, -уе, -ўюць
цукразавбд

цукрўю,

(цукрбвы

аба) -да, -дзе, к-]даў

цукразаводскі [ц

цукразавбдчык

[чч]

за-

-ка,

-ку, -каў
,
ы
Р
,
а
р
.
ц
е
п
с
р
т
ё
м
а
р
к
цу

р
С
ў
а
р
]
і
й
ы
[
і
ы
я
ы
р
т
ё
м
а
цукр

ў
а
т
,
я
і
б
ы
т
Э
ц
і
м
а
р
к
цу
ў
а
с
,
ё
с
,
у
с
,
т
а
б
е
б
н
цукра

цынга
цукраносны
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цывілізавацца зак. і лпезак.,

цукранбены

-зуешся [сься],
-зўюся,
-зуецца, -зуюцца

цукраўббрачны

цукрафільны спеў.

цывілізавёць зак. і пезак.,

цукровабурачны
цукрбвы

-зую, -зуеш, -зўе, -зуюць

цукрёза гім., біял., -зе

цукрбзны
о.
,
цукрбўка -бўцы, -двак

цукристаець [сьць] -цю

цукрыесты

цупёмі к., нескл.
4,
цупёмі-стіпцыя / цупамістанцыі, цунамі-стапцый
цўпание [ньне] раз.., -нні
цупаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
цўпкі разм.
цур разлм., выкл.

цура -ры

цурацца

-аешся

пезак.,

-дюся,

[сься],

-ёецца,

-аюцца

цурбак разм., -ка, -ку, -коў
цурбалак разм., -лка, -лку,
-лкаў
цурбан -па, -пё, -ноў
цурббліць разм., незак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

дўрка -рды, -рак
цуркбм прысл.
цурбк

“рка,

“рк, -рнбў

цурўбалка -лцы, -лак
цурчанне [ньпе] -ппі
незак.,

для абодвух -чыць, -чаць
ПЦусіма (астравы) Цусіме
ПЦусімекі праліў Цусімскага праліва,
Цусімекім
праліве
цухмбліцца разм., незак.,
“ліцца, -ляцца

цухмбліць разм., незак., -лю 7
-ліш, -ліць, -ляць

Цхалтуба г., м., нескл.
цхалтубекі [пск]
цыбалка разм., -лцы, -лак
цыбатаватыразм.

цыбатаець [сьц5] разлм.,-цю

цыбаты
дыбік уст., -ка, -ку, -каў
цыбўк -ка, -кў, -кбоў
цыбулепадббиы
цыбуліна -пе, -н
цыбўлістыразм.

цыбулька -льцы, -лек
цыбульны
цыбўля -лі

цыбулявбдства [цтв] -ве
цыбўля-парэй бат., цыбўліпарэю, цыбўліпарэі [эйі]

[ск]

-зцы

[сц], -зак
цыбулясёючы
цыбуўля-сявёк бат., цыбулі-

сяўкў
цыбуляўббрачны

цыбур -ра, -ры, -роў

цыбучбік -чка, -чкў, -чкоў

цывілізаванаець [сьць] -цю
цывілізаваны

[сьце], -стаў
цывілістка -“тцы [стц], -так

цывілістыка -ыцы
цывільнае наз.

цывільнаець [сьць] -цю

цывільны прым., наз.

цыгайескі
цыгай -на, -нё, -ноў
цыганаватыразм.
цыгёпачка -чцы [цц], -чак
цыганя і цыганё рознаску.,
для абодвух РДМ -няці,
Т -пём, мн. -няты, -нят,

-нятам, -нятамі, -нятах
цыганісты разм.
цыгёніць разл., незак., -ню,
-піш, ліць, -няць
цыганка -нцы, -пак

цыганбк -нка, -нкў, -нкоў
цыганбў

цыклагскейй хім, -пу, -не

цыклагенёз зетаар., -зу, -зе

цыклаграма спец., -ме, -м
цыклаграфічны
цыклаграфія спеў. -іі [ійі]
цыкладрбм спец., -ма, -ме,
-маў
цыклаідальны [айі] спец.
цыкламён

-на,

(расліна)

гне, паў; (зб.) -пу, -це
цыкланічны
цыклапічны
цыклатрби фіз., -па, -не,
-наў
цыклатрбины
цыклафазатрбин -на, -не,
-паў
цыклёвацы часцей цыкаяваны
цыклёўка спец., -ёўцы

цыклёўшчык -ка, -ку, -каў,
часцей цыклявальнік

цыклізацыя -ыі [ыйі]
цыклічна прысл.
цыклічнасць [сьць] -цю
цыклічны
цыкабваны часцей цыклаваны

цыгапчук -ка, -кў, -коў

цыклбіда [ойі]

цыгара -ры, -р і сігара
цыгарападббяы і сігарапа-

цыклбідны [ойі]
цыклбн (рух
атмасферы;
ураган) -ну, -не, -наў;

цыгёаншчына разм., -не
цыганы-нбў
дбоны
цыгарка -рцы, -рак

цыгаркавы
цыгарпік спец.
-каў і сігарнік

-ка,

-ку,

цыгарніца -цы, -ц

цыгарны і сігарны
цыгарэта -Эце, -Эт і сігар5та
цыгарэтніца -ды, -ц і сігарэтніца
цыгарэтны і сігарэтны

цыгарэтчык [чч] -ка,
-каў і сігарэтчык

-ку,

цыгарэтчыца [чч] -цы, -ц
і сігарзтчыца
цыгёйка -ўцы
цыгёйкавы

ціыгўндар: браць на цыгуц-

р
да
цыдўлка

і

.
цыдўла

лат., -дзе,

-Д

(апарат) -на, -не, -наў
цыклбп міф., заал., -па, -пе,
-паў

разм.,

адпаведна -дцы, -лак; -ле,

цыбулявбд -да, -дзе, -даў

цыбулярэзка

цывілізацыя -ыі [ыйі], -ый
цювіліст зтор., -ста, -сце

цыганскі

(струмень)

цурчёць ё цурчэць

цывілізатар -ра, -ру, “раў
.
,
цывілізатарекі

цыклаві

-я
цызальпіпекі геагр,

цыкада заал., -дзе, -д
цыкадавыя заал., наз.
цикаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
цыкл -ла, -ле, -лаў
цыклабутан гім., -пу, -не
цыклаванне [пьне]
спец.,
-нші
цыклаваны і цыклбваны
цыклавацца незак., -луецца,
-аўюцца.

цыклаваць незак., -лўю, -лўеш, -луе, -лўюць

;

цыкая цясл., -лі, -ляў
цыклявальнік -ка, -ку, -каў
і цыклёўшчык
цыклявальны
цыкляванне [ньне] -нні

цыкляваны і цыклёваны
цыклявёцца незак., -лібецца, -лююцца

цыкляваць

незак.,

-пою,

-лбеш, -люе, -тююць
цыкнудь

разх.,

зак., -ну,

-неш, -ие, -нуць
цыкбриы і разм. цукбрны
цыкбрыя -ыі [ыйі] і разм.
цукбра

цыкуўта бат., -ўце
цыкутны
цыліндр -ра, -ры, -раў

цыліндравытэ.
циыліндрападббны

цыліпдрык -ка, -ку, -каў

цыліпдрычцы

цымбаліст -ста, -сце [сьце],
-стаў

цымбалы хуз., -лаў

цымбальны
цымервальдскі [цк]
цымлянскае (віно) наз.

Цымлйнскае мбра Цымляп-

скага мбра, Цымляпскім
мбры
цымуе разм., -су, -се
цынапдалі н., нескл.
цыпга -пзё [пьзе]

цьмяцець
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цынготны

"

А

А

А

цырконісты хіх.
цыркбній -о, -іі [ій

,
]
і
й
ы
[
і
ы
,
я
.
ы
т
а
р
б
а
р
е
н
ы
ц

цыркульны
цыруулявёць незак., -люю,

цынізм -му, -ме
цыпік -ка, -ку, гаў

-люсш, -лібе, -лююць
цыркуляр -ра, -ры, граў

цыпічца прыс.

цынічнасць [сьць] -цю

цянічны

цішія бат., -іі [ійі], -ій
цынк -Ку
цупка разм., -нцы, -нак
тэт,
[ньне]
цыпкавённе

цыркуаярка -рцы, -рак
цыркуляриа прыся,
цыруулярны
цыркуляршчы -ка, ку,

-апі
незак.,
цыпкавацца тэх,
-кўсцца, -кўюцца
цынкавёць тэг., незак., цынкўю, -ўеш, -ўе, -“ўюць
цынкавы
цынкаграфічны
цынкаграфія -іі [ійі]
цынкаграфскі
цынкіт мін, -іту, -іце
цынкбграф -фа, -фе, -фаў
цынбвачны

цынбўка -бўцы, -бвак
цыпўбель цясл., -ля,

глі,

-ляў

ціяпачка разм., “чцы [ця],
-чак
дыпель -ля, -лі, -ляў
разм.
(курыца)
цыпка
-пцды, -пак

цёшкі і цыпачкі: разм. па
цыцкі (цьшачкі), на двп-

ках (цыпачках)
цып-цыд выкл,
цыр уст., -ра, “ры

цыравальны
цыравальшчык -ка, -ку, -гкаў
цыравальшчыца -цы, -ц
цыравёпне [ньне] -нні

цыравёны
цыравацца незак., -рўецца,

цыраваць незак.,
«ўеш, -ўе, ўюць
цырата -аце, -ёт

цытатны

цыркуль -ля, -лі, -ляў

-ый

“рўюцца

цытатаксіе бія.., -су, -сё
цытатаксічны мед.
цытатніцтва разм. -ве

цыркби хмін., -пу, -пе

цыпгбтны
Цындае г. м., неска.

цырўю,

вы

цырк -ка, -ку, -каў
цыркавы

ціярканце [нвле] -нні
цырканўць разм., зак. ліў,
,
де
яц
-н
,
м
б
н
ё,
-п
,
ш
-пё
-яўць

цырульнік -ка, -ку, -каў
цырульніца -цы, -ц

цырўльпіцкі

цырўльня -ні, яў
царык (мангольскі салдат)
-ка, -ку, -каў

цыриканне [ньне] -нні
цырыкаць незак., -ае, аюць
цырыкнуць зак., -не, -нуць
цырыманійл -лу, -ле
цырыманіяльны
уст.,
цырымоніймайстар
“тра, -тру, -траў
цырымоніцца незак., -пюся, -пішся [сься], -ніцца,
-пяцца
цырымбнія -іі [ій], -ш
цырымбнца прысл.
цырымбннаець [сьць] -цю
цырымбнлы
цяста спец., -сце [сьце],
-стаў

цытаваны
цытавацца незак., -тўсцца,

-тўюцца

мезак.,

цытагенётыка
цытадыягибстыка

цыркацца разл., незак., -аю,
а
ц
ц
е
а
,
я]
ьс
[с
я
с
ш
е
а
,
ся
-аюцца
,
ю
а
,
к.
за
не
,
.
м
з
а
р
ь
ц
а
цірк
-аеш, -ае, -аюць

цыркач разм., ча, -чу, -чоў
,
ц]
[ц
ы
ц
ч
“
,
.
м
з
а
р
а
к
ч
а
к
р
цы

-ду,

[йі

цыстаскбп -а, -пе, -паў
цыстіт мед., -ыту, -яце
цыстыцэркёз мед., -зу, -зе
цыстбрпа -рипе, -рап і граў
цыстэрнавы
цытавённе [пьне] ші

гўеш, -ўе, ўюць
-ыцы

цыркараёма кіно, -ме, -М
цыркарёмны
цыркацкі разм.
цыркёцтва разх., -ве

чак
піпркнуць разм. зак,
гнеш, -не, -нуць

цыраванае месца) -бўцы,
-бвак
дырўбалка раз.., -лцы, -лак,
часцей цурубалка

цытаваць

цыркападббиы

цытаэкблаг -га, -гу, -гаў

гкаў
цыркуляціяйны
цыркуляцыя -ыі [ыйі]
цыркумфаёке лінгв., -са, -се
цыркумфаёбксавы
цыркумфаёксны
цырбз мед., -зу, -зе
цырбўка (дзеянне) -бўцы;
разм. (ніткі) -бўцы; (за-

цыстаскапія мед., -і

цыратиы
аёт
ра
цы
.
зм
ра
і
ы
в
б
т
а
р
цы

цытатрапізм бія4., -му, -ме
цытахімія біял., -іі [1]
цытахрбм біял., -му, -ме
цытацыя -ыі [ыйі]
цытазкалдгія біял., -іі [ійі

цытўю,
спец,

-ыцы
й
-ле
,
лю]
[ль
ю
-лл
ль
цытадэ
і -ляў

цыталагічныбіял.
цыталізін біял., -ну, -не
цыталбгія біял., -іі [14]
цытамарфбз -зу, -з9
-ме
.,
біял
а
азм
апл
цыт
[зьме]
цытаплазматычны

цытата -йце, -ат

цытвбра і цытвар адпавед-

на -ры; -ру, “ры

цытвбриыя і цытвариы
цытблаг біял., -га, -ту, -гаў
цытбліз біял., -зу, -зе

цытра -ры, -раў
цытравапілін і цытраваніль
фарм., адпаведна -цу, -нс;

-ллю [льлю]

цытраль гім., -лю, лі
цытрамбн фарм., -ну, -не

цытрат гім., -ёту, -ёце
цытрби (дрэва) -пу, -пе,

гнаў; (цукеркі) -пу, -не
цытруе бат., -су, -се, -саў
цытрусавбд -да, -дзе, -дзў
[цтв] -ве
цытрусавбдства
цытрусавбдчы [чч]
цытрусавы
цітрусавыя бат., наз.
цытрын мін., -ну, -пе
ў
та
-а
,
це
-а
,
та
-а
т
а
л
б
р
е
ф
ы
ц

дыферблётны
цыц выкл.

цыцка разм.,

цыццы, цЫ-

цак

ціцэра н., нескл. і цыцэр
м., палігр., -Ву, ры

цыякрын-ну, -не
цыйн гім., -ну, -не
цыянаванне [пьне]

спец,

-гнні і цыянізацыя
цыяпавы 2іх.

цыянамід 2ім., -ду, -дзе

цыяпатычны мед.
,
д
і
п
я
ы
ц
з.
ад
,
ў
а
д
ы
д
цыяпі

-ду, -дзе

цыянізацыя

,

спец,

гыі

[ыйі], часцей цыянаваппе
цыяпін спец., -ну, -не
,
ц
е
п
с
]
е
н
ь
н
[
е
и
н
а
в
а
р
і
н
я
ы
ц
-нні
цыяніраваны
ц
е
у
р
,
к.
за
не
а
ц
ц
а
в
а
р
ш
цыя

ца, -руюцца

дцыяпіраваць лезак., “рую,
“руеш, -руе, “руюц2ь14.
цыяпіставадарддны
цыйністы гім.
цыянбз мед., -зу, -зе

,
Ы
Р
а,
-р
.,
ец
сп
р
т
е
м
б
п
я
цы

“раў
цьма -ме
цьмець раз»,

незак.,

-ёс,

-бюць
цьміна прыса.
цьмяпавёта прыс.
цьмянасць [сьць] -цю

цьмянёй прысл.

цьмяцёйшы прым.
ь
ц
ю
ё
е,
-6
,
к
а
з
е
н
ь
ц
цьмянё

цэхавы
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цьмлНны

цьмяцы
цьфу выкл.

цэаліт хін., -іту, -іце, -ітаў
цэбар цэбра, -ры, -раў
цбрык -ка, -ку, -каў
цэгла [з выбутн. г] -ле
цэгліцна [з выбу, г] -пе,
-н, часцей цагліпа

цэд спец, -ду, -дзе

пэджаны
цЭдра -ры
цэзальпініевыя бат., наз.
цэзар гіст., -ра, -ру, -раў і
цэсар

цэзарыизм паліт, гіст., му,
-ме
цэзарысцкі паліт., гіст.
цэзіевы
цэзій гім., ію, -іі [ійі]
цэзура літ., муз., “ры, -Р

цэзўрны
Цэйлби в., уст.,

Цэйлбна,

Цэйлбне
цэйабискі уст.

“ры,
раў
цэйтаўпа кіно -пе,

“ра,

-бтаў
цэйтнотны

цэйхгаўз [гг] ваен.
ўст.,
-за, -зе, -заў
цэйхгаузны [гг] ваен. уст.
цэлабіёза бат., -зе
цэлабластула заал., -ле
цЭлае прыл., наз.

цэлаідын [айі] гім., -ну, -не
цэласнасць [сьць] цю
цэласны
цэлаетат астр., -ёта, -аце,
гётаў
цлаець [сьць] -цю

цэлафан -ну, -не
цэлафанавы

Цэлебее в., Цэлебеса, Ц5лебесе
Цэлебёскае мбра Цэлебёскага мбра, Цэлебёскім мбры
цэлебёскі
дэлесцін [сьці] мін., -ну, -не

цэлеўказанне [ньне] ваен.,
-ппі

цэлібат царк., -ату, -бце
цэлік ваен., -ка, -ку, -каў
цэліт гім., -іту, -іце

цэліцца незак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца

цэліць (прыцэльвацца) незак, (пацэліць)
разм.,
зак. 7-лю, -ліш, -ліць, -ляць
цэлуабід [ойі] “ду, -дзе
цэлулбідны і цэлулбідавы
Дойў
цэлы

цэль (мішэнь) -лаю [льлю],
цэльнаець [сьць] -цю
цэльны

цэльсій-ія, -іі [ій1], -іяў

цэментавёны
цэмептавёццазак, і незак.
-тўецца, -тўюцца

дэмеитаваць зак. і

незак.,

-тую, -туеш, -туе, -туюць
цэмесптавоз -за, -зе, -заў
цэмёпнтавы і цэментны
цэментацыяйны
цэментацыя тэх., -ыі [ыйі]
цэмёнтнік -ка, -ку, -каў
цэментит спец., -ыту, -ыце
цэпаеныэе.

цэнаўтвараючы эх., прым.
цэнаўтварэнне [пьне]
эхк.,
“нні
цэпз -зу, -зе [ньзе]

цэнзуравацца незак., -руец-

,

дэнзураваць незак., -рўю,
“руеш, -руе, “рўюць
дэпзўрнаець [сьць] -цю
цэнзурны

цэннасць [сьць] (вартасць,
кошт) -цю

дэннік [ньні] -ка, -ку, -каў
цэнны
цэпт -пта, -нце [ньце], -нтаў
Цэнтаўр міф., астр., Цэн-

таўра, Цэнтаўры, часцей
Кентаўр
днтиер -ра, -ры, -раў.

цэптр -ра, -ры, -раў
цэнтрабёжны

цэнтравальны 727.
цэптравёнце [ньпе] -пві

цэнтраваны
цэптравёцца пезак., -рўец-

да, -рўюцца

цэптраваць

зак. і

рэспубліцы
цэптральнаець [сьць] -цю
цэнтральначарпазёмны

цэнтральны
цэнтраплён аб., -па, -ие,
-наў
цэптрасдма і цэнтраефёра
біял., адпаведна -ме; -ры
цэптратар спеў., -ра, -ры,
“раў
цэптрбвачнытэг.

цэптрбўка тэх., -ўцы
цэнтрыёль
спец.,
-алю
[льлю]
цэнтрызм паліт., -му, -ме
цэптріист -ста, -сце [сьце],

-стаў
цэнтрыецкі гіст.
цэнтрыфута -ўзе, -ўг
цэнтрыфугаванне
[ньпе]
спец., -нні
цэнтрыфугавацца
незахк.,
цэнтрыфугаваць зак. і незак., -тўю, -гўеш, -гуе,

цэпзўра -ры
цэнзураваны

ца, -рўюцца

Цэнтральнаафрыкёпскай

-гуецца, -гўюцца

цэнзар -ра, -ру, -раў
цЭнзарскі

-п
цэйтибт шатм., -бту, -бце,

-лей і -ляў

цэмецтавённе [ньне] -нні

цЭпзавы

цэйе спец., -са, -се
пэйсаўскі спец.

цэйтграфер [дг] кіно,

цэлюлёбза -зо
цэлюлозпа-папярбвы
цэлюлбзны
цэмбнт -пту, -пце [пеце]
цэмептавальнытэг,

незак.,

грую, -рўдш, -руе, “рўюць
цэнтравы прых., наз.
цэптравываз (цэнтралізаваны вываз) -ву, -зе

цэнтраімклівы [айі]
цэптрёл уст., -ла, -ле
цэптралізавапы і цэптралізбваны
цэптралізавацдца зак. і незак., “зўецца, -зўюцца
цэптралізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
цэнтралізёцыя -ыі [ыйі]
Цэптралізм “му, -ме

цэйтралка раз.х., уст., -лцы,
-лак

цэнтраль -плю [льлю], -лей
і-ляў

Цэнтральнаафрыканская
рэспўбліка
Цэптральцаафрыкёпскай рэспублікі,

-гўюць

цэнтрыфугальныспец.
цэнтрыфўзжны спец.
цэптричнасць [сьць] спец.,
-цю
цэнтрычны
цэнтурыён гіст., -на, -не
цэнтурыя гіст., -ыі [ыйі],
-ый
цэнтыфблія бат., -іі [ійі]
цэп цэпа, цдпе, жн, цапи,
цапоў
цэпелін ав., -на, -не, -паў
цбпень 3аал., -ня, -ні, -няў

цэпкаець [сьць] разм, -цю
цэпкі разм., часцей учэпісты
цэра ўуст., -ры
цэравыуст.
цэрапластыка хаст., -ыцы
цэрбер міф. перан. -ра,
гры,-раў
цэркаўка аўцы, -авак
цэрусіт мін., -іту, -іце
цэрыевы хім.

цэрый -ыю, -ыі [ыйі]
цэрэбральны анат., лінгв.
цэрэбраспінальны
[сьпі]
анат.

цэрэзіц спец., -ну, -пе

цэрэзіт буд., -іту, -іце

цэсар гіст., -ра, -рУ, -раў,
часцей цэзар
пзсаракі гіст.
цэсарэвічууст“, “ча, -чу, -лаў

цэсарэўна уст., пе, -наў
цэстода заал., -дзе
Я

цэтлік разм., “ка, -ку, -каў

цэўка цэўцы, цэвак

цэўкавы

цэфалапбды заал., -даў

цэфалбметр
спеўу.,
-тры, -траў
цэх-ха, -ху, -хаў

цэхавы

-тра,
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цэх-аўтамат

цякучка
аа

аааа
а
а
а
а
а
а
а
аааа

аа

аааа
а
а
а
а
а
а
а
а

цэх-аўтамат цЭха-аўтаміта,
цэху-аўтамаце, цэхі-аўтаматы

цэхаўшчына разм, неадабр,

-це

цэхін уст., -на, -не, -наў
цэхнбм (цёхавы камітёт)
-ма, -ме, -маў
цэхштэйн горн., -ну, -и9
цэцэ заал, ж., нескч.
цзшка аба., -шцы, -шак
цюбецёйка -ёйцы, -бек
цюбік -ка, -ку, -каў

цюкавёны ў цюкдваны
цюкавёцца незак., -кўецца,
-кўюцца

цюкўю,

-ўеш, -ўе, -ўюцьзак.,

цюкацца разх., не

-аю-

ся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца

цюбкаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
цюкнутыразм.
цюкнуцца разлм., зак., -нуся,
-гпешся [сься], -нецца,

гнуцца

цібкнуць разм., зак. “ну,
-пеш, -пе, -нуць
цюкбваны часцей

цюцгава-

ны

цюкбўка -ўцы
ў
ка
-г
у,
-к
а,
-к
к
ы
ч
ш
ў
о
б
к
ю
ц
цюкбўшчыца -цы, -Д
цюлевы

цюлегардзінны

цюлёневы
цюлёпевыя заал., наз.
цюлёпіца -ио
цюлёнь -ня, -ші, -няў
цюлёньшчык -ка, -ку, -каў

цюленяббец -бйца,

-бйцу,

-бйцаў
цюленяббйны
зро
ё
н
я
н
е
л
ю
ц
і
й
н
я
н
е
цюл
наскл., для абодвух РДМ
гняці, Т -нём; мн. ійты,

гнят, -нятам, -нятамі, -пятах

цюль тэкст., -лю, -лі
цюлька заал., -льцы, -лек
ў
о
к
у,
-к
а,
-к
,
л.
аб
к
а
п
ь
дюл

цюльпён бат., -на, -не, -паў
цюльпанавы
цюльпапападббны
цюльпйпчык -ка, -ку, гкаў

цюлюлібканне [ньне] разм.
-нні

-цо, -пем, -поце, -нуць

цягучы дзеепрым, ў спец.

прым,
цягуча прысл.
цягучасць [сьць] -цю
цягўчка -чцы [цц]
ЦЯЕўчы
цяні -ка, -ны, -коў

цяжанька разм., прысл.

цяжар -ру, -ры, -раў

,
к.
за
не
.,
зм
ра
ь
ц
а
к
б
і
л
ю
цюл
-аю, -асш, -ае, “аюць

цяжіраць разм., негак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
цяліёрпасць

цюрынгекі [нхск]

Цюрых г., Цюрыха, Цюры-

ху

Цюрыхскае вбзера Цюрыхскага возера, Цюрыхскім
возеры
цюрыхекі

цюфяк спец., -ка, -кў, -коў
цюхцяй разм., -яя, -яю, -яёў
цюхцяйка разм., -Яйцы, -Яек

цюцелька: цюцелька ў цю-

цельку

цібцька разм. ДМ -ку,

Т

-кам, мн. Р -каў

цю-ці0 выкл.
.цюцюпён бат., -ну, -не

цючбк -чка, -чкў, -чкоў
цявіна -не, -н
цявінка -нцы, -нак

цяг (бег, руг) цягу; (трос)
цяга, цягу, цягаў
цяга цязе

цягавітасць [сьць] -цю

цягавіты
цягавы
цягёальпытэз.
цягамёр тэгх., -ра, -ры, граў
цяганіна разх., -не
цлгённе [ньне] -ппі
-бюся,
незак,
цягацца
[сься], -аецца,
гдешся

цягёць пезак., -ёю,
-4е, -Аюць
цягёч -ча, -чы, -чоў
цяглавія с.-г., гіст.
цягабц гіст., -ляца,
-ляцбў

-беш,

цяглі -ляў
цягліца -цы, -ц
цяглічны

цягаб с.-г., гіст., -лё
цяглыгіст., разм.

цягпік -х4, -ку, -коў, часцей
пбезд
цягнікбвы

цягиўльны спец.
У,
-К
а,
-к
,
.
ц
е
п
с
к
ы
ч
ш
ь
л
ў
а
г
ця
-каў
цягаўльшчыца спец, -цы,
гц

цягнутыспец.

[сьць]

-цей

Цюріянгія Цюрыпгіі

-аюцца

-нецца,

цягиўць незак., -нў, цягпеш,

цюркі -каў
цюркізм -ма, -ме, -маў
цюркблаг та, -гу, -таў
цюркскі
цюрчёнка -нцы, -цак

цюкавацне [ньпе] -нні

[сься],

-пемся, -нецеся, -нуцца

ціборка-татарскі

цюк выкл.

незак.,

нешся

скай вобласці

шомёнскі
Цюмёпь г.,, ж, Р Ціюмёні,
Т Цюмёпию [нью]
цюпага -43е, -аг
цюпаць разм., незак., гаю,
-асш, -ае, -аюць
цішка разм., -пцы, -пак
цюрбб заал., н., неска,
цюрк -ка, -іу, -каў
цюркалёгія Яі [Ў

цёбінг тэг, -га, -гу, -гаў
ціобінгавы
ціобіпгшчык [хшч] -ка, -,
-каў
цюга паляўн., выкл.
цюгаканне (ньпе] паляўн.,
-пні
цюгакаць паляўн., незак,
гаю, -аеш, -ае, -аюць
цюк -ка, -кў,-коў

пюкаваць

цягиўцца незак., -аўся, цяг-

Цюмёнскал пдблаць Цюмён-

-ца,

цяжарная паз.
цяжарныабл.
цяжіба уст, -жкбе, -каб і
-жбаў
цяжка [шк] прысл.
цяжкаапрацбўвальны [ші]
цяжкватаёт шы] спарт.

-ёта, -ёце, -ётаў
цяжкаатаетычны [шш]
цяжкавагавасць і цяжка[сьць]
важнасць [шк]
для абодвух -цю

цяжкавагавік (шк] -ка, -ку,
-кбў
дцяжкавагавы і цяяікаваж.
ны [шк]
,
.
х
з
а
р
]
к
ш
[
ата
кав
цяж
прысл.

цяжкаватасць [шк] [сьць]
-дю
цяжкаваты [шк] раз“.

цяжкаводны (шк]: цял'ка-

вбдны рэйктар

цяжкавбз [шк] -за, -зе, -заў
цяжкавымбўны [шк]

цяжкавырашаёльны [шк]
цяя:кавыхбўцы [шк]
цяжкагруўзны [шк]
цяжікадастўццы [шк]
,
е
м
-ма,
]
[шк
м
дуў
іка
цял
-маў, часцей тугадўм
цяжказгарйльны [шк]
цяжкакіравальны [шк]

цяжканагрўжаны [шк]
цяжкапрахбдны [шк]

цяжкарапепы і цяжкапарапены [шк] прыжх., наз.
[шк]
цяжкарастваральны
хім.

,
-дю
ць]
[сь
]
[шк
дйлікасць
-цей

цяжкаўзбрбены [шк]

цяжкаўлоўны [шк]

цяжкахвбры [шк]
цяжкачытэльны [шк]
ціккі і цяжкі [шк]

ў
-ка
,
-куУ
-ка,
,
уст.
пік
эбц
цяж
цяжэй прысл.
цяжэйшы
цяжбрны разм.
,
ш
е
д
,
ю
б
,
.
к
а
з
е
п
ь
цяжэц
бе, -Зюць
ю
ц
]
ь
ц
ь
с
(
ь
ц
с
а
ч
ў
к
я
ц
]
ц
ц
[
ы
ц
ч
,
.
м
з
а
р
а
к
цякўч

цячэнне
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цякучы

КАА
цякўчы

-жы,

цялёж аба., целя,
зкбў

цялёжка [шк] спеу., -яіцы
[шц],-как
цялбжкі [шк] зкак
цялёцне [пьне] -шпі
цялёснаець [сьць] -цю

цялёсны
Цялёц астр, Цяльца, Цяльцы
цялё часцей цяля
цялёпканне [ньне] разм.,
-нці
пезак.,

разм.,

цялёпкацца

[сься],

-аешся
гаюся,
-аецца, -аюцца

незак.,

разм.,

цяллёпкаць

-аю, -аеш, -ае, -аюць
цяліца абл., “іцы, -іц
незак.,

цяліцца

-ляцца
цялічка абл,
-чак

цёліцца,

[ца],

-чцы

цянёк цяцьку
цянётнік зааал., зка, -ку, -каў
цянётны

цянёты-т і -таў
цяцпістаець [сьць] -цю

-ляці,

цяляты,

Т
-яЯт,

цяляціна -не
цялЯячы

цяміць незак., -млю, -міш,
гміць, -Мяць
цямлівасць [сьць]
разм.,
-дю
цямлівы і цямкі, цЯмны
рази.
цямайк ваен., цемляка, -ку,
-кбў,
цямнёй прысл.
цямнейшы

незак.,

-ёецца,

цямиёць незак., -ёе, -ёюць
цямпіца -цы, д
цямпіці, незак., -ню, цёмніш, -піць, “пім, ніце,
яць
цямнб: адцямпё да дямпй,
ад відпй да цямла

цямпбта разх., -бце
цЯмпы разл., часцей цімлівы
цямнюсенька прысл.
цямитёосенькі
цямнібткі
цямок: ад самага цямка

цяраўць

зак.,

-аў, -нёш

цяр-

-пё, -пём, церияцё,

иўць
цярпённе [пьпе] -ппі
цярпёцца незак., цярпіцца;
-пёлася
цярпёць незак., -плю, -піш,
-піць, -пім, церпіцё, цярпяць
цярпіма прысл.
цярпімасць [сьць] -цю
цярпімы

цяністы

цяпіць жыв., незак.; -ню,

цярпліва прысл.

-няць
цянькамі разм., прысл.
[пьдзьзі]
Цяньцзінь
Цяпьцдзіня, Цяньцзіні
цяньцзіньскі [пьдзьзі]

цярллівец разм., -іўца,
цу, -іўцаў
цярплівы

цёпіш, -ніць, -ім, -ніце,

Шаня, Цянь-Шаёпі

г.,

Цяпь-

цяп разм., выкл.
-аю,

-аеш, -ае, -аюць

-Ятам, -ятамі, -ятах
цялятка х., ДМ -ку, Т -кам,
мн. Р -так
цялятнік -ка, -ку, -каў
цялятпіца -цы, -ц

цямнёцца
“ёюцца

цяў

цяпаць разм., незак.,

РДЛ

мн.

-цю, Т -цем; ж. ДМ -ці,
Т -яй і -яю, мн. Р цям-

цянь-шаньскі

цяльнйшка разм., -шцы,
-шак
цяльпўк разм, цельпука,
-Бў, “коў
цяля і цялё рознаскл., для
-лём,

цяймця разм., агульн., м. ДА

Цянь-Шань (горы)

цялўшка -шцы, -шак

абодвуг

цямочак: на цямбчку
цямравы і цямраны разл.

цяпёльца абл., -цы, -цаў
цяпёр прысл.
цяпёрака абл., прысл.
цяпёрашні
цяплёй прысл.
цяплёйшы
цяплёць незак., -ёе, -ёюць
цяпліца -цы, -ц
цяпліцца незак., цёпліцца,
-ляцца і цёпліцца

цяпліць незак.
ліш,

“ліць,

-аю,
-лім,

-ляць і цёпліць
цяплічны
цяплб -лё

цёп-ліце,

цяраўг заал., церпуга, -ту,

-гоў
цярэблены

цяед4к ваен., гіст., цесака,
-нў, -коў
-слеё
цясл.,
цяелё уст.
[сьле], мн. цёслы, -лаў,з
ліч. 8, 8, 4- цясли
цяеляр [сьля] цесляра, -ру,
-рбў і цёеля
цяеляр-бетбншчык
[сьля]
цесляра--бетбишчыка, цес-

ляру-бетбншчыку, цеслярбў-бетоншчыкаў
цясайрия [сьля] -рні, -рань
і-рняў

цяслярскі

і

цясяярны

[сьля]
цяелярства [сьля]
цяелярыць [сьля]

незак.,

“ру, -рыш, -рыць, -раць

цяенёйшы [сьне]

цяплынь -нню [пьню], час-

цей цеплыня
цяплібткі і цяплюсепькі
цяплйк цепляка, -кў, -кёў
цяплянішча абл., -чы
цяп-лЯп разм., выкл.
цяпнуць разм., зак., -ну,

-пеш, -не, -нуць
цярністасць [сьць] -цю
цярністы
цярнбвы
Цярпбпаль г., Цярнбпаля,
Цярнбпалі
[сьць]
вббласці

4ў-

цяснёй [сьне] прысё,

цяпаўшачны разм.
цяпаўшка разм., -шцы, -шак

Цярпбпальская

цярплівасць [сьць] сцю

вобласць

Цярпбпальскай

цярнбпальскі
цярибўка -бўцы

цярибўнік бат., -ку, часцей
цёри
цярнуцца зак, , гяўся, -нёшся [сься], -нёцца, -пёмся,

цернияцёся, цярпўцца

цясніна [сьні] -не, -н

цясніністы[сьні]
цясніцца [сьні] незак., цяснюся, -нішся [сься], -ніцца, -німся, цеспіцёся, цясняцца
цясніць [сьні] незак, -шо,

-піш, -ніць, -нім, цесніцё,
цяспяць
цяснбта -бце, часуей цеспата
цяў выкл.

цяўе разм., -ўі [ўйі]
цяўкапне (ньне] -ші
цяўкаць незак., -ае, -аюць
цяўкпуць зак., -пе, -нуць
цяўпік разм., -ку
цяцёра разм., -ры, -р

цяцёрка -рцы, -рак

цяць зак., тцу, тпеш,

тнё,

тнём, тняцё, тнуць;

цяў,

цяла, -лб, -ліў тні
цяцюшнік бат., -ку

цячы незак., цячэ, цякуць;
цёк, цякла, -лб, -лі
цячэпне [пьнце] -нні, -ппяў

чапурыць
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Ч
« [чэ] (назва літары, якая
абазначае гук [ч]) «а.

нескл.
чабан -на, -нё, -ноў
чабапіць незак., -ню, -піш,
гніць, -НЯЦь
чабанка -нцы, -пак

чальчак бат., -кў
чальчакбвыя бат., наз.
чалядзін гіст., -па, -не, -паў
чалядзінецгіст., -нца, -ицу,
-пцаў
чалядзіпка гіст., -нцы, -пак

чаканкі: чаканкі пабсці
чакёцнасць [сьць] -цю
чаканне [ньне] -нні
чакёанны
чаганшчык -гка, -, -каў
чаканы

чабанбў
чабанскі
чабарбвы
чабарбк -рку

чакаць

чаляднік уст., -ка, -ку, -каў
чалядия гіст., -ні

-бсцца,

чакацца незак,
-бюцца

незак., -йю, -аеш,

-4е, -аюць

чаббр бат., чабару, -ры
чабурэк кул., -ка, -ку, -каў
чабурэчная наз.
Чавускі раён Чавускага ра-

чакмёць чакмяня, -ні, -нёў
чакбна муз., -не

чакўшка разм., -пцы, -шак

ёпа

чавусы г., Чавус, Чавусах

чал мар., ав., -ла, -ле

чалабітная гіст., наз.
чалабітчык [чч] гіст., -ка,
-ку, -каў

чавыча -чы, -Ч
чага (нараст на дрэве) чазе
чагб прысл.
чаго-нёбудзь прысл.
чагбсь
чагбсьці і разм.
прыся,
чад чаду, -дзе
)
а
в
а
ж
р
я
з
д
і
а
ер
оз
(в
д
а
Ч
Чада, Чадзе
чадзець незак., -ею, -ееш,
-ве, “еюць
чадзіць незак., -джў, -дзіш,
«дзіць, -дзім, -дзіцё, гдзяць
чадпа прысл.
чадны

чадра -ри, мн. чадры, чадраў, чадрам

чалабітчыца [чч] гіст., -цы,

чамярва абл., -вё

чалабіцце [цьце] гіст., -цці
чалавёк -ка, -ку, -вёк; з ліч.
2, 8, 4-- чалавёкі

чамярычны
чан чёца, -не, -наў

чалавёка-гадзіна зк., чала-

вбка-гадзіне, чалавёка-га-

дзін
чалавёка-год эк., чалавёкагода, чалавёка-годзе

чалавёка-дзень эк., чалавёка-дня, чалавёка-дні, чадавёка-дзён

чалавеказаббйства -ве
чалавеказаббйца агульк., М.
ДМ -цу, Т -цам, ж.

-цы, Т -цай і -цаю, н. Р

-цаў

эк.,

чаеапрацбўка -ўцы
чаеразважны
чаеўббрачны
чаёк чайкў
чаёўшк разм. -ка, -ку, -каў

чалавёка-змёна [зьме]
чалавёка-змёне
чалавеказнаўства -ве
чалавеказнаўчы
чалавекалюбец і чалавека-

разм., -пцы,

-бцу, -бцаў; -ба, -бе, -баў
чалавскалюбівы і чалавекалюбны

чаёўніца разм., -цы, -Ц

чаінка [айі]
-нак
чай чаю, чаі [айй

чайка чайцы, чаек
чайкавыя заал., 1аз.
чайная наз.
чайнвбрд -да, -дзе, -даў
чайнік -ка, -ку, -каў
чайніца -цы, -Ц
чайны
0,
чайчыя бат., наз.
,
лп
-а
,
ны
-а
.
мн
,
не
-а
а
ан
чайх

гапём, -апёмі, -анах

чайхёапшчык -ка, -ку, гкаў
м
ка
ча
,
кі
ча
.
мн
,
д5
ча
чака

чакальцы
чакёльня разм., -льпі, -льняў
чакён -на, -пе, «аў

люб адпаведна -бца [пц],

чалавекаліббства [пств] -ве

чалавёка-машіинны

чалавекапенагвіспік

[сьчі]

зка, -ку, -каў.

чалавеканенавіспіцкі [сьпі]
чалавскапепавіспіцтва
[сьці] -ве
чалавекападббны
чалавёцтва -ве
чалавёчак -чка, -чку, -чкаў
чалавёчиа прысл.
чалавёчнасць [сьць] -цю
чалавечны
чалавёчы

чалавёчыпа разм., ДМ -не,
Т -пай

[пьпе]

мар.,

чаканенпе [пльпе] -нпі

чаленце

чаканены

чалёсцікі [сьпі] -каў

чаканіцца

незак.,

-піцца,

-няцца

чаканіць” пезак., -ню, -піш,
-піць, -“ДЯЦЬ

;
ы
ц
п
)
е
н
н
я
е
з
д
(
а
к
чакан
,
ы
ц
і
)
к
а
т
і
б
д
а
ы
н
ф
е
ь
л
э
(р

-пак

чамадан -па, -не, -паў
чамадйнны і чамадапавы
чамаданшчык-ка, -ку, -каў
чамадйншчыца -цы, -ц
чамбўр -ра, -ры, “раў
чамў прысл., злучн.
чаму-небудзь прысл.
чамусьці і разм. чамўеь
прысл.

ав.,

“пні

чаліць мар., ав., пезак., -лю,
-ліш, -ліць, -ляць

чалма -мб, мн. чалми, чёлмаў, чалмём
чалб уст. -лё, ми, чолы,
глаў

чамярыца бат., дцы

чапавы прых., наз.

чангўры муз., н., нескл.

[с'ц],

-тцы

чангуристка
-так

Чанчўнь г., Чацчўня, Чанчуні
чанчўньскі

чапённе [ньне] -нні
чапёны
чапацца разм., незак., -4ю-

ся, -бешся [сься], -ёецца,
-ёюцца
чапаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

чапёць незак., -4ю, -йеш,
-4е, -бюць
чапёльнік разм., -ка, -ку,
-каў, часцей чапяльнік
чапёц -пца, -пцы, -пцоў
чапіцца разм., незак., чап[сься],
люся, чэпішся
ліцца,

-пімся,

-пяцца

чапіць разм.,

-піцеся,

незак.,

чап-

ло, чэпіш, -піць, -пім, іце, -пяць
чапля заайл., -лі, -ляў
чаплйнне [ньне] -пні
чапайцца

яешся
-яюцца

незак.,

[сься],

-ЯЮся,

-Яецца,

чаплйць незак., -Яю, -яеш,
-яе, -яюць
дся
д
па
ка
іл
сц
ад
(п
ак
чапр
ло, гунька) -ка, -ку, -кбў;

(скура) -кў

чапурия разм.
чапурыиста разх., прыся.

чапурістасць [сьць] разм.
-цю
чапурыстиразл.
чапурыцца разм., незак., ча,
я]
ьс
[с
я
с
ш
ы
р
у
п
а
ч
,
пурўся
-рыцца, грымся, -рыцёся,

“рацца

Ча
к,
за
не
.,
зм
ра
ь
ц
і
р
у
п
ча
-рыць,
,
ш
ы
р
пур, чапу
“
-рым, -рыцё, -раць

чарнічына
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чапяла

МАМА

чапяла -лё, хн. чапёлы, -л,

з ліч. 8, ё, 4. чапяла
чапяльпік чапельніка, -ку,
сноўі чапбльнік
чара паэт, -ры, р.
чараванне [пьне] -нпі
чараваты разм.
чаравёцца незак., -рўецца,

“рўюцца

чаравёць незак,
-ўеш, -ўе, “ўюць

,

чарўю,

чаравікі -каў, адз. чаравік,
“ка, -ку

чаравічкі -чкаў, адз. чараві-

чак, -чка, -чку
чаравічцы

чарадй зё мн. чарбды, -д,

з ліч. 8, 9, 4-- чарады
чарадзёй -бя, -бю, -ёяў

чарадзёйка -ёйцы, -ёек
чарадзёйна прысл.

чарадзёйнаець [сьць] -цю
чарадзёйны
чарадзёйіскі

чарадзёйства -ве
чараміе уст., -са, -се, -саў
чараміска уст., -місцы, -місак

чараміскі уст.
чарамісыуст., -саў
чарамша бат., -шы,
чарапкаванне [ньне]
“нні
чаранкаваць незак.,

чарацітавы
чарацяпка заал., -нцы, -нак
чарацйны
чарачка -чцы [цц], -чак

чарачны
чарва пчал., -вё
чарвёц заал, чарвяца, -цы,

-цбў

чарвіваець [сьць] -цю
чарвівець хезак., -ее, -еюць
.
чарвівы

чарвіць пчал., незак., -віць,

-вяцЬ
чарвяббіна [ойі] сад, чарвяббй сад., -бю, -бі Гобі)
чарвявбдня і, няў.
чарвяк заал., -ка, -ку, мн.
чэрві, чарвёй і чарвякі,
-коў; тэт., -ка, -кў, -коў
чарвякбвы
чарвяцы

чарвятбчына -яе, -н
чарвячнытэг.
чарвячбк чка, -чнў, -чкбў
чарга-рзб, мн. чэргі, -г іа
-таў; з ліч. 9, 9, 4--чарг і
чаргавацне [ньне] -нні
чаргавацца незак., чаргуюся, -ўешся [сься], -ўец-

ца, -ўюцца

сад.,
-кўю,

-куеш, -куе, -кўюць
чаранкбвы
чаранбк бат, сад., -нка,
-пку, -нкоў
Чарапавёц г., Чарапаўца,
Чарапаўцы
чарапавёцкі
чарапаха -асе, -ах
чарапахавы
чарапашаня і чарапашанё
рознаска., для абодвух
РДМ -няці, Т -нём, Мн.
-няты, -нят, -нятам, -нятамі, “нятах
чарапашка зааа.,
-шцы,
-шпак
чарапашкавы
чарапашы
чарапіца -цы
чарапічнік -ка, -ку, -каў
чарапічніца -ды, -ц
чарапічны
чарапічына -не, -н
чарапкбвы
чарапныанат.
чарапийя заал., наз,
чарапбк -пка, “пыў, -пкбў
чаратбвы часцей чарбтавы
чараўнік -ка, -іў, -кбў.
чараўніца -цы, -ц
чараўніцкі
чараўніцтва -ве
чараўпічаець [сьць] -цю

чараўнічы

чарахпуць разх., зак.,
-ну
ЗНеш, -ие, -нуць
'
чараціна “пе, -я і чарбц
іна

чараціт буд., -іту, -іце

чаргаваць незак.,

чаргую,

“ўеш, зўе, -ўюць

чаргбваець [сьць] -цю
чарговы
чардаш і чардаёш адпаведна -ша, -шы, -шаў; -ша,
-шы, -шбў
Чарджбў г., м., нескл.
Чарджбўская

вобласць

[сьць] Чарджбўскай вобласці

чарджбўскі
чарка -рцы, -рак
Чаркаская вдблаець [сьць]
Чаркаскай вббласці

чаркаскі

Чаркасыг., Чаркасаў
чарльстби (танец) -на,

-не

вбблаець

[сьць] Чарнавіцкай вёбласці
чарпавіцкі
чарпавбкі

чарпавўсы
чарпавы

чарнагбрац -рца, -рцу, -рцаў
чарпагбрка -рцы, -рак
Чарнагдрскае плато Чарпагорскім платб
чарпагбрскі
чарнцагбрцы-ца
Чарпагфрыя паўЧарпагбрыі
[ыйі]

чарнагрвы
чарназём'е -гі [мі]

чарназём-му, -ме
чариазёмны

-цаў; (драўніна і зб.) -ву,

-пе
чарнакціжсажа уст., іцы
чарнакпіяніг уст., -ка, гну,
-каў .
чарцакніжныуст.
чарнакбраць бат., -цю, -ні
чарнакбсы
чарнакрілы
чарнакудры
чарналёссе [сьсе] -ссі
чарналісты
чарнамазыраз.
чарпамбрац
-рда,
-рцу,

-рцаў

чарнамбрскі
чарнанбгі
чарнапёры
чарнаплбдны
чарнарызнік [зьні]
царк.
уст., -ка, -ку, -каў
чарнарызніца [зьпі] царк.

уст., -Цы, -Ц
чарнаскуры прым., наз.
чарнасліў [сьлі] “ву, -іве
чарнасбценец гіст., -нца,

-нцу, -нцаў

чарнаебценны гіст.
чарнаебценства гіст., -ве
чарнасбшнік гіст., -ка, -ку,
-каў

чарнасбшныгіст.

чариаепінны [сьпі]

чарната -ацё
чарнатрбп паляўн., -пу, Чарнаўця г., Чарнаўцбў
чарнацёлка заал., -лцы, -лак
чарнашэрсны

чарнёй прыс.

чарнёйшы

чарнёцне [ньпе] -нпі
чарнёц уст., чарияцё,

-ду,

-цбў

чарнёцца

незак.,

-ёецца,

-ёюцца

чарпабрбвы
чарпабурка разм., -рцы, -рак
чарнавата--фіялётавы
чарнаваты
чарцавік -ка, -ку, -коў
Чарлавіцкая

чарнаклён (дрэва) -на, -не,

чарнёць незак., -ёю, -ёёш,
-ёе, “ёюць
Чарнігаў г., Чарпігава, Чар-

нігаве
вбблаець
Чарнігаўская
[сьць] Чарнігаўскай вббласці
чарнігаўскі

чарніла чарніліца -цы, -ц
чарнільны
чариіца (манашка) усг.,
(адна ягада чарніц) -цы,
“ц

чарніцца незак.,

чарнідся,

чэрцішся [сься], чэЭрніц-

ца, -цімся, -піцеся, -няцца
чарніцы -ц; адз. чарніца,
-цы
чарніць пезак., чарпю, чэр-

піш, -піць, -цім,
-НЯяЦЬ
чарнічнік ку
чарпічны
чаршчына -не, -н

-ніце,

чатырохжаберныя
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чарнобыль

,

А

Р

А

розчарцяня і чарцяцё
наска., для абодвух РДМ

чарнббыль бат., -лю, глі

чарибта разм., -дце
чаруўшка бат., шцы; (смуг-

пяці, Т-пём, мн, -пяты,
-пйт, -пятам, -нятамі, -ня-

к
а
ш
,
цы
-ш
.,
зм
ра
л)
ва
ая

чаршыш заал. -ша,

тах
чарчына разх., -не, -п
чарчэнне[цьне] -нні
чары -раў
чарэмшына -ие, -и, часцей
чарбмха
чачарбмшынавы часцей
рбмхавы

-шы,

-шобў

чаршосенька прыса,
чаршдсецькі
чаршдшчыразм.
чарийвая наз.

чарийвы прым. наз.
чарпаўка -яўцы, -Явак
,
ц]
[ц
ы
ц
д
к]
[т
а
к
д
чарб
-дак

чарЭневы

чарёць -иню [цьпю], -ней і
-няў
чарэпаць разм., незак., -аю,
гаеш, -ае, -аюць
чарэпнуць разм., зак., -ну,
гнеш, -пе, -нуць
чарэшиневы
-шні, -шань і
чарэшня

чарбдны
а
н
ы
ш
м
э
р
а
ч
і
се
-м
а
х
м
б
р
а
ч
ы
в
а
п
ы
ш
м
э
р
а
ч
і
ы
в
а
х
м
б
р
а
ч
чарби абл., чарана, -нё,
-ибў
чарбпка разм., -пцы, -пак

чарбт -бту, -бце, мн. чара-

-шняў

час часу, -се, мн. часы, -сбў
чаеава-праетбравы

ты, -тоў
чарбтавы і чаратбвы
чарбтяік -ку
чарбтніца бат., -цы
чарбўпа прысл.
чарбўнаець [сьць] -цю
чароўны
чароціна разм., -не, -н, час-

часёныі чэсаны

часаслбў царк., -бва, -бве,
-бваў
часацца незак., (грэбенем)
чашуся, чэшашся [сься],
-шацца, -шамся, -шацеся,
-шуцца; цясл., чэшацца,

-ппі

чарсцвёць [рсцьве] незак.,
бю, -беш, -ёе, ёюць
чартапалбх бат., -бху, -бсе
чартапалбхавы
чартаўшчына -пе
к
а
в
б
ы,
ўц
гб
.,
зм
ра
а
к
ў
б
чарт
чартбўекі

-шуцца ак., чашу,0,
чэшаш,

часаць нез
-ша, -шам, -шаце, -шуць
часіна -пе, -н
часінка -нцы, -нак
часнбк -пакў

чартызм гіст. -му, -ме
чартыст гіст. -ста, -еЦё

[сьце], -стаў

чартисцкі гіст.

,
.
к
а
в
е
н
,
.
м
з
а
р
а
ц
ц
ё
х
ы
т
р
а
ч
,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
е
б
,
“бося
гаецца, -ёюцца
,
к
а
з
.
м
з
а
р
а
ц
ц
ў
и
х
ы
т
р
ча
[сься],
-пёшоя
-пуся,
,
я
с
ё
ц
я
н
,
я
с
м
ё
н
,
а
ц
ц
піё
-пўцца
чарцёж чарцяжа, гы, -кбў
чарцёжная паз.
чарцёйіцік -ка, -ку, гкаў

чарцёйны
,
а
ц
ц
і
ц
р
э
ч
,
.
к
а
з
е
н
а
ц
д
і
чарц
0

”
р
э
ч
,
у
ч
р
а
ч
,
.
к
а
з
е
н
ь
ц
чарці

-цяць

-ціць,

-цім,

-ціце,

чарцяка разм., ДМ -ку,
-кам, ми. Р -каў

часибчніца заал., -цы, -Ц

часибчны
чаебва прысл.
часовачасоваабавязаны:
абавязаныя сяляпе; наз.
часбвасць [сьць] -цю
часбвы
часбпіе -са, -се, -саў
часопісна-газётны
часбпісны
часта прыса.
частаванне [цьне] -пні
частавйцца незак., частуюся, -ўсшся [сься], -ўецца,

-ўюццца

чарцёяпіца -цы, -Ц

піш,

цяса.,

часальшчыца тэкст., -цы, -Ц
часам і часёмі прысл.
часёпне [ньне] -нпі
часапўць зак., -нў, -нёш,
-пё, -нём, -няцё, -нўць

чарпанўць зак., -ну, -нёш,
-нё, -пём, -няцё, -нўць
чарсцвёйшы [рсцьве]
[рсцьвеньпе]
чарсцвёпне

Т

-цю

тэх.,

[сьць]

частбтна-фазавы спец.

частбтныспец.

частбтытэх., -9Т
частунак рагх., -ику, часцей

пачастунак

частўшачнік разх., -ка, -ку,

-каў
частўшачніца разх., -цы, -ц
частўшачня
частўшка -шцы, -шак

часты

часуча -чы
часучбвы
часцёй [сьце] прысл.
чаецёішы [сьце]
часцёць

[сьце]

гезак., -бе

часціна

“ка, -ку, -каў

чарпёльшчыца -цы, -Ц

частотнасць

часалка тэкст., -лЦы, -лак
часальны

часёльшчык тэкст.,

чарпальны
чарпёльшчык -ка, -ку, -каў

часткбвы

часцік [сьці] (рыба) -кў

часёльня -ні, -няў

чарпалка -лцы, -лак

часткбва прысл.
часткбвасць [сьць] -цю

часавы

часалічэнне [ньне] -нні

цей чараціна
чарбцісты
чарпак -ка, -ку, -кбў

“цяцца

частачка -чцы [ца], -чак
частка -гцы (с"д], -так
часткавы

частаваць кезак.,

частую,

гўеш, -ўе, “ўюць

частакбл -лу, -ле
частакблавы

частакбліна -пе, -и
частата -ацё

частатамёр тэг, -ра, -Ры,

-раў

часцікбвы [сьці]

[сьці]

разх., -не,

-н
чаецінка [сьці] -пцы, -нак

фіз.

часціца [сьці] грах.,

-ды, -Ц

чаеціць [сьпі] незак., чашч, часціш (сьці],-ціць,
-цім, -ціцё, -цяць
(вайсковая
часць [сьць]
адзінка) -цю, мн.-ці, -цёй
разх.,
[сьцю]
часцютка
прысл.
разм.
[сьця]
часцякбм
прысл.
Чатырдаг (горны масіў) Чатырдага, Чатырдёгу
чатырдагскі [хск]
чатырнаццаты ліч.
чатырпаццацігадбвы
чатырнаццаць ліч., РДМ

гццаці, Т -ццаццю [цьцю]

чатырохактны і чатырохактбвы
чатырохбакбвы [гб]
чатырохбальны [гб]
чатырохвалёнтны
чатырохвбсевы
чатырохвугбльнік -ка, -ку,
-каў і чатырохкўтнік
патырохвугбльны і чатырохкўтны
чатырохгадзінны [гг]

чатырохгадовы [гт]
чатырохгалбссе (гг] [сьсе]
“ссі
чатырохгалбсы (гг]
е]
дз
зь
[д
г]
[г
е
дз
бд
хг
ро
ты
ча

“ддзі, -ддзяў

чатырохграннік [ггр] [ньні]
мат., -ка, -ку, -каў
чатырохгранны [гер]
чатырохдзённы [гдз]

чатырохсвангелле

[льле]

чатырохжаберныя

і разл.

царк., -ллі

870

часпараздзельнасць

атырохзначны
ч
С
ГЦ

[г]

чатырохжабравыя
заал., маз.

чатырохзвачны [гз] мат,

чатырохкамалёктны
чатырохкантбвы

чатырохкапёсчны
чатырохкайсны
чатырохкблавы
чатырохкблериы
чатырохкбниы

чатырохкбрпуены

чатырохкратны
чатырохкутиік-ка,-ку, “каў,
часцей чатырохвугольнік
чачатырохкутны часцей
тырохвугёльны
чатырохлісты бат.
чатырохматбрны
чатырохмёрны лат.
чатырохмёсны
чатырохмёсячны
чатырохметрбвы
чатырохногі
чатырохнбгія заал.,
чатырохпавярхбвы

наз.

чатырохпакаёвы
чатырохпальцы
чатырохпблле [льле]

с.-г.,

-ялі
чатырохабльны

чатырохпялёсткавы бат,
чатырохрадкбўе [тк] -ўі

[оўйі], -ўяў

чатырохрадны

і

радкбвы [тк]
чатырохразбвы
чатырохрогі

чатырох-

чатырохсотгоддзе

чатырохсбт піч.
чатырохстарбнні

[пьні]

мат.

чатырохетбпны літ.
чатырохетрунны
чатырохсутачны

“арохтантавы, ў чатырохтактны муз., тэг.
чатырохтбмиік а, -ку, -каў
чатырохтбмны
чатырохтыдпёвы
чатырохтыеячны
чатырохчлённы

чатырохшчэлепныя
абл., наз.

заал.,

Р-рбх, Д

чатырыста ліч., Р “рохсбт,

Д -рометам, Т -рмастамі,
М -рохстах

чауш -шу, -шы

чаўканне [ньне] -пні

чаўкаць мезак., -аю, гаеш,
-ае, -аюць
чаўнбк чаўпака, -Еу, -кбў
чаўнбчнік

“ка,

чахласць [сьць] -цю
чахлы
чахнуць незак., -пу, -неш,
-пе, -цуць; чах, чахла,
чахлі

чахбл чахла, -лё, -лбў

чахбльны
чахбльчык -ка, -ку, -каў
чахбнь заал., лію [пьню],
-ней і-пяў
чацвёр
[цьве]
чацвярга,

чацвертаваць [цьве] разм.,
зак. і незак, -вяртўю,
-вяртуеш, -вяртўе, -вяртуюць, часцей чвартаваць

чацверыкбвы [цьве]
чацвёра [цьвё] ліч. 36., РМ

чацвярых, Д -рым, Т -рымі
[цьвё]

рагжм.,

-ку, -каў

-ку, -каў

чашападёбны

чашачка

-чак

бат.,

[ца],

-чцы

чашпік уст., царк., -ка, -ку,
-каў
раёна

чашчбба -бе

чашчыня разх., -пі
чаявённе [пьне] -ті

чаяваць

разм.

незак.,

чаюю, -юеш, -юе, -оюць
чаявоёд с.-г., -да, -дзе, -даў
чаявбдства [цтв] -ве
чаявбдчы [чч]
чаявыя разл., наз.
чаялідб -ба, -бе, -баў
чаяпіцце [цьце] -цці
чвакаць

разм.,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць

чвалам абл., прысл.
чвартаване ([пьне]
-нпі

-аю

гіст.

чвартавёныгіст.

чвартавацца

гіст.,

“туецца, -тўюцца

лезак.,

чвартаваць гіст., зак. і незак., -тўю, -туеш, -туе,
-тўЮць 4 чадвертаваць
чвыр чвыру, -ры, часцей
жвір

[сьні] -цы, -цд
чацвёрты [цьвё]

чвэртачка -чцы [цц], -чак
чвёртка -тцы [рц], -так
чвзрцевыі чацвяртнія
чвэрць -цю, -цей і -цяў
чвэрцьфіпал спарт., -лу, -ле
чвэрцьфіпаліст -ста, -сце
[сьце], -стаў
чвэрцьфіналістка
“тцы
[стц]. -так
чвэрцьфінальпы
чвяк разм., выкл.

чацвярия [цьвя] разл., -ні

чаяканке [ньпе] разм., -нні
чвякацца разм., незак., -аю-

чацвёртакласнік
[цьвё]
[сьні] -ка, -ку, -каў

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў
ы

чашалісцік [сьці] бат., -ка,

чашчавік абл., -ка , зеў, -нбў

чацвёрка [цьвё] -рцы, -рак
[аг]

чаша -шы, -ш

-аеш, -ае, -аюць
чахла прысл.

-цы, -ц

чатырохсотгадбвы [дг]

раёпа

Чашнікі г., Чашпікаў
Чашпіцкі раён Чашніцкага

чацвёрачціца [цьвё] разжх.,

чатырохсабўпы

Чачэрскг. п., Чачэрска, Чачэрску
Чачэрскі раён Чачэрскага

чахканне [льне] разл., -ппі
чахкаць разм., незак., -аю,

-ка, -ку, -каў

чатырохекладбвы грам.

-рбм, Т -рма

-ае, -аюць

чацвёрачнік

чатырохрублёвы
чатырохрўкі
чатырохрўчныя хуз.

ліч,

чаўпці разм. зак, -пу, -пёш,
-пб, -пём, -пяцб, -пўць
незак.,
разм,
чаўпціся
-пёцца, -паўцца
чаўрэць разм., незак, -бю,
-беш,-зе, -Зюць
чах разм., выка.
чахарда -дзё
чахахбілі кул., н., нескл.
чахаць незак., -аю, -аеш,

“ў, -тбў

чатырохпрацэнтны

чатыры

чаў ндчны і чаўупакбвы

чацвёртакласвіца

[сьпі] -цы, -ц
чацвёртакурснік

[цьвё]

Гцьвё]

[сьні] -ка, -ку, -каў
чацвёртакуреніца
[цьвё]
чацвярини [цьвя]

чацвяртак [цьвя] гіст., чацвертака, -ку, -коў
чацгяртиія [цьвя] часцей
чвэрцевы
чацвяртуўшка [цьвя] -шцы,

-шак
чацвярціпа [цьвя] раза.
-пе, -п
чацвярцінка [цьвя] разл.,
зцы, -цак
чацвярцічны [цьвя] геал.
чацвярык [цьвя] (упражка) гіст., чацверыкі, -кў,
-кбў
ча-ча-ча (танец) н., нескл
чачбтка (тапец) тцы [цц];
(дрэва,
птушка)
-тцы
[цц], -так

чачбткавы

ся, -аешся [сься], -аецца,

-аюцца

чвякаць разлм., незак., -аю,

-аеш, -ае, аюць
чвякнуцца разж., зак., -пуся, -нешся [сься], -нецца,

“нуцца

чвякнуць разлм.,

зак.,

-ну,

-неш, -пе, -пуць
(Усерасійская
ЧЕ [чэка]
Та

Надзвычайная камісія па
барацьбё з коптрравалюцыяй і сабатажам) гіст.,

ж., песка.

член члёнпа, -пе, -паў
чаепараздзёльна
[зьдзе]
прысл.

члепараздзёльнаець [зьдзе]
[сьць] -цю

чуфыканне
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ны
ь
л
е
з
д
з
а
р
а
лсн

ч

Т”

аа
а
А
А
НН

Н

НА
Н
Н
Е
А

часпараздзёльны

і

Ізьдзе]

разм. членападзельны
аў
-к
у,
-к
а,
-к
к
і
н
часпашкбд

члснашкодніцкі
члснашкодпіцтва -ве

члбнік заал., -ка, -ку, -каў
з.
на
.,
ал
за
я
гі
нб
та
іс
сп
ча
члаёністы заал.
члёцачіси-карэспандэнт
ка
еён
ча
,
а
т
п
з
д
н
а
п
с
э
р
а
к
рэспандэнце [цьце], чаёпаў-карэспандзнтаў
члснкбр разл. -ра, -ру, -раў
члённы
чабнскі
чабиства -ве
чаянённе [ньце] -нні, -шяў
чляніцца члёніцца, -няцца
чляніць незак., чляцю, члёпіш, -ніць, -нім, -ніце,
-пяць
чмаёкаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
чмель чмяля, -лі, -лёў
чмбк разм., выкл.
ю,
-а
,
к.
за
не
.,
зм
ра
ь
ц
а
к
б
м
ч
-аеш, -ае, -аюць
чмбкпуць разм., зак», -НУ,
-пеш, -пе, -нуць
чмурУ,
незак,
чмуриць
ы
р
,
м
ы
р
“
,
ь
ц
ы
р
,
ш
ы
р
ў
у
ч

цо, -раць

,

Ю,
-Э
,
к.
га
не
.,
зм
ра
ь
ц
э
р
у
м
ч
“Беш, -зе, -Эюць

чмут разл., -ўта, -ўце, -ўтаў
чмуціць разм., незак., чму,
ім
-ц
ь,
іц
-ц
,
ш
і
ц
ў
м
ч
,
чу

-ціце, -цяць

ў
я
н
н
,
ні
-н
е]
ьн
[н
е
п
н
а
х
ы
м
ч
чміхаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
чмыхнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
чмяк разм., выка.
чмякапшце [ньне] -нпі
разм.,
чийкацца
-аешся
аюся,

незак,
[сься],

гаецца, -аюцца
,
ш
с
а
ю,
-а
,
к.
за
не
ь
ц
а
к
я
чм
-ае, -аюць
чмякнуцца разм., зак., -НУся, -ношся [сься], -нецца,

-пуцца
чмякнуць зак., “ну, -неш,
-пе, -нуць
чмяліны
чбвеп чбўпа -не, мн. чаўпы, -нбў
чбвеншчык -ка, -ху, -каў
чок выкл.
чбканне [ньне] -пі

чбкацца незак., -аюся, -аеш-

ся [сься], -аецца, -аюцца
чбкаць лінгв., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
чбкнуты разм.
чбклудца зак., -нуся, -пешся [сься], -нецца, -нуцца
чбкнуць зак., -пу, -пеш, -не,
-пуць
чон (грашовая адзінка) ч6па, чбпе, чбпаў

чужапіца агульн., м. ДМ

чон чбпа -пе, -паў

-цу, Т -цам, ж. ДЛ! -цы,
Т “цай і -цаю, мн. Р -ц

чбриа прысл.

чорнабарбды
чорна-белы
чорна-бўры
чорпавалбсы
чорнагалбвік

-ку, -каў

чужарбдны
чужасць [сьць] -цю

чужаўладдзе [дзьдзе] уст.,

-ка,

(грыб)

чорнагалёвы

чорнагалоў (трава)
-лбве

-лбву,

чбряае наз.

Чобрцае мбра Чбрным мбры
чорнацарэчкавы
чорпараббчая наз,

чорпараббчы прым., наз.
чорнарубашачцік гіст., -ка,

-ку, -каў

чорны

чбрныя прым., наз.
чбрствасць

[сьць]

разм.

-цю

чорт чбрта, -рце, мн. чэрці,

чарцёй; з іч. 28, 8, ё-

чарты і чорты

чбчбрцрлікаў -ка, -ку, -каў

незак.,
[сься],

-аюся,

-аецца,

-аюцца
чужбе паз.
чужы
чуйна -не
чужынец -ица, -ццу, -нцаў

чужішскі
чуйна абл., прыся.

чуйнасць [сьць] абл., -цю
чуйныабл.
Чукбтка Чукбтцы [цц]
Чукбцкае мбра Чукоцкага

мбра
Чукбдцкая аўтаномная акрўга Чукоцкай аўтапбмнай акрузе
чукбцкі

ДМ -чу,

і аю, мн, Р -чаў
чукчацка -нцы, -пак

чбхкаць разм., незак., -аю,

Я
чубы,

чубатка -тцы [цц], -так

і разм. чубасты
разм., незак. чўб-бішся [сься], -біц-

ца, бяцца

чўбіць разм., незак, -блю,
-біш, -біць, -бяць
чуббк -бка [пк], “быў, -бкбў
чуваць у знач. вык.

чуваш -ша, -шу, шоў

чувашка -пцы, -шак
Чувашекая Аўтанбмпая СаСацыялістычная
вбцкая

ш
ё
в
у
Ч
к]
[с
ка
лі
ўб
сп
Рэ
скай Аўтапбмпай Савёц-

кай Сацыялістычнай Рэс-

публіцы
чувашскі [ск]
чуваш-шоў
Чувашыя Чувёшыі [ыйі]

а,
-к
к,
вя
чу
з.
ад
,
аў
-к
чувякі
“ку

чувячнік -ка, -ку, -каў
чувячны

ю]
дз
зь
Гд
зю
дд
чў
.,
ст
гі
ь
чудз
чўдскі [цк] гіст.
Чўдскае возера [цк]
скім возеры
чужабдны бат.

чужацкі
чужацца
-дешся

Т -чам, зг. ДМ -чы, Т -чай

чбха чбсе, чох ў чбхаў

чубаты
чўбіцца
люся,

чужацкасць [сьць] -цю

чўкча агульт., “м.

чос: даць чбсу
чбўнавы
чоўпападббны
чоўнік -ка, -ку, -каў

-аеш, -ае, -аюць
чуб чўба, .-бе, н.
-ббў

“ддзі

Чуд-

чужазёмец -мда, -мцу, -мцаў
чужазёмка -мцы, -мак

чужазёмиы
чужазёмшчына разм., -пе
чужак -ка, -кў, -коў
чужінін фалькл., -ніна, -пі-

не, мн. чужёпе, чужап

чукчы -чаў
чўла прысл.
чуласць [сьць] -цю
чулліва [льлі] нрыса.
чуллівасць ([льлі] [сьць]
-цю

чуллівы [льлі]
чўлы
чум чўма, -ме, -маў
чума -мё
оў
-к
,
ў
к
а,
-к
,
т.
ус
к
а
м
у
г
ўст.,
чумакаванне [ньне]
-япі
незак,
чумакаваць уст,
кўю, -кўеш, -кўе, -куюць
чумацкі уст.

чумёцтва уст., -ве
чуміза бат., -зе
чумізны

яўмны прых., наз.

чўз.
ад
,
ў
я
н
у
ч
,
а.
аб
і
чўн

гня, -ні
Чунцыш г., Чунцьша, Чундице

чунцінекі
чупріша-не, -н
чурэЭк -ка, -кУ, -каў
Чусавая р., Чусавой
чўтачку разм., прыся,
чутка прысл.
чўтка -тцы [цц], -так
чўткасць [сьць] -цю
чуткі
аўтна і чутнб прысе,
чутнасць (сьць] -цю
чўтны

чўты
чуфа бат., -фе

н
ў
я
л
а
п
е]
ьп
[в
е
н
п
а
к
я
чуфі
]
е
н
ы
н
[
е
н
й
а
к
ф
у
ч
.
м
з
і ра
дая абодвух ші

чырваніць
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чуфыкаць
МА

чуфіткаць

паляўн.

і разм.

чўфкаць незак., для або-

двух -аю, -аеш, -ае, -аюць

чухацце [шыне] -цні
чухапуцца разм., ак. -иўся, -нёшся [сься], “нёцца,
ліёмся, яцёся, -іўцца
чуханўць разм. зак, -ну,
ібш, -нё, -пём, -пяцё,
-іўць
чўханыдзеепры.

-аюся,
незак.,
чўхацца
[сься], -аецца,
аешся
-аюцца
,
еш
-а
ю,
-а
.
.,
ак
ез
пн
ць
ха
чў
“
-ае, -аюць
чўхканне [ньне] разм., -пні
чўхкаць разл., незак., -ае,
гаюць
чўцца незак. (быць чутным) чуецца, чуюцца;
(адчуваць сябе) чўюся,
чуўсшся [сься], чўецца,
чуюцца

чуццё [цьцё] -цці

чуць незак. , чую, чўеш, чуе,

зўюць
чуць прысл., злучн.
чучала н., -ле, -л
чучальнік -ка, -ку, -каў
чўчальны
чўчка абл., “зцы [цц], -чак
чўшка -ацы, -шак
чўшкавы
чхальны
чхённе [пыге] -нні і чыхаўка
чхёцца незак., -аецца; -аёлася
чхаць незак., -аю ; -аеш,
-4е, аюць
чхнуць зак., -пу, -нёш, -пё,

-пём, -няцё, -нуць

чш разм., выкл.

Чыатураг., “маўрм
чыатўрскі
чыгір спец., -ра,
-ры, -рбў
ЧЫгУуЙ (метал) нб -нб; (па-

судзіна) -ца, -нё, -пбў
чыгуналіцёйн ы
чыгуналіцёйшчык -ка, -ку,
гкаў
чыгунаплавільны
чыгўпачпік -ка, -ку, -каў
чыгуначпіца -цы, -ц
чыгўначны
чыгунёц абл., -нцй, -ици,
-пцбў
чыгунка зцы, -нак
чыгунны
чыгундк -пка, -пеў, -пкоў
ЧЫгўнчыі: -ка, -ку, -каў
чыё займ., Р чыіх [ыйі], Д
“ім, Т Змі, ЛІ “іх
чыё-пічыё займ., чыіх-пічыіх [ыйі]
чыё займ., Р зыйге, Д чый-

мў, 7чиім ый
чыя: заал., чыжа, -кы, -нбЎ
чыжык спа , “КУ, “хаў

чыЗель с.-г, -дя, злі, -ляў

“

чый займ., Р хыйге, Д чыйму, ТМ чыім [ыйі]

чый(трава) чыю, чиі [ыйі]
чый-кболечы абл.,

займ., Р

чыйгб-кблечы, Д чыймўкблечы, Т4/ чыім-колечы
[ыйі].
чый-нёбудзь займ., Р чыйгб-н., Д чыймў-я, ТМ чыімлі, [ыйі]

чый-цічый зайл., Р чыйгопічыйгоб, Д чыйму-пічый-

му,

[ыйі]

ТИ

чыім-ічыім

ціш, -пціць,

-ияць

чышаець [сьць] -цю

чяннік [цын] кніжи., -ка,
“ку, -каў

чынны кніжн.

чынбўнік -ка, -ку, -каў

чынбўніца-цы, -ц
чынбўніцкі
чыпбўніцтва -ве
чынбўны уст.

чынўша разм., ДМ -шу, Т

цам, мн. Р -ш і -шаў
чынш гіст., чыцшу, шы

чыйсьці займ., Р чыйгбсьці,

Д чыймусьці, ТЛ чыімсьці [ыйі]
чык разм., выкл.

Чыкага г., м., нескл.
чыкагскі [хск]

чыиканине [пьпе] -пні
чикацца разл., пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца,
-аюцца
зікаць (рэзаць) незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
чыкільганне [ньпе] -ипні
чыкільгаць і чыкілЯць: незак., адпаведна -аю, -деш,

чыншавік “гіст., -ка, -ву,
-кбў
чынцавыгіст.
чыраёнка заал., -нды, -пак,
часцей чырбк
чыраня і чыранё рознаска.,
для абодвут РДМ “пяці,

Т -пём, мн. -няты, -пят,

-аятам, -нятамі, -нятах

чырва карт., -ве, -ваў

чырвана прысл.
чырванаббкі
чырванаваты
чырванавёрхі
чырванавебкі
чырванагліністы

-4е, -4юць; -яю, -яеш, -яе,
-яЯюць
чыкіраваць спец., незак.,

чырванагруды

чыкірбўка спец., -роўцы
чыкіроўшчык -га, -ку, -каў

чырванадрэўны

“рую, -рўеш, -рўе, -рўюць

чыкнуць зак., -ну, -неш, -не,

-нуць

Чылі н., нескл.

чылібўха бат., -ўсе
чыліга бат., -ізе
чыліец -ійца, -ійцу, -ійцаў
чылійка -ійцы, -іек
чылійскі
чылійцы -цаў

чыліканне [пьне] -нні
чылікаць незак., -аю, -асш,
-ае, -аюць
чылім бат., -му, -ме
чым зтучн.
Чымікёит
г,
Чымкёнту,
Чымкёнце [цьце]
чымкёнцкі
чямел разл., злучн.
чын (ступень службовага
становішча) “чыну, “не;
(чыноўнік) чыта, -но, ми,

-ны, споў
чипа бат., -пе, п
чыпадралз разл.,
агарад.,
-ла, -ле, -лаў
чыпалюбівы
чыналідбны
чыналюбства [пств] -ве
чынапачалле [льле]
уст,

“ллі

чынара бат., -ры, -р

чынаравы
чыяпапацаваппе [цьце] уст.,
ірап., -ппі
чыпіцца

-піце,

-нім,

хгезак.,

чыпіцца,

“няцца
чыніць пезак., чыпю, чи-

чырвапагўбы
чырванадзіюбы
чырванадрэўшчые -ка, -ку,
-каў
чырваназём -му, -ме

зырваназёмиы
чырваназбрны
чырвапакрылы
чырваналбмкаець
[сьць]
спец., -цю
чырваналбмкі спец.

чиырвапанбгі
чырвацанбяіка [ші]
-кцды [шц], -жак
чырвананбесы
чырвацапёрка заал,

зааг.,
-рцы,

-рак
чырвапапёры
чырванаскуры прыл., наз.
чырвапаецяяшік
[сьця]
разм., -ка, -ку, -каў
чырвапаецяжны [сьця]
чырвапатвары

чырвапафлдцсц -бтда [цц],

-бтцу, -бтцаў
чыирвапафабцкі
чырванашчокі

чырванёйшы
чырванёцца разм, пезак,
-ёюся,
-ёешся
[сься],
-ёецца, -ёюцца
чырванёць незак., -бю, -ёегш,
-ёе, -ёюць

чырваніцца незак.,

чырва-

нюся, чырвблішся [сься],

-піцца, -пімея, -ніцеся,
-пяцца
чырвапіць незак., чырвапіб,
чырвбпіш, -ніць, -пім, -піЦе, -пяць; чырвані

чэрава

873

чырваць

аа

чырвань -нню [ньию]

чырваноткі
чырвовы ў чырвённы карт.
чырвопаармёец -ёйца, -ёйцу, -ёйцаў.

чырвонаармейскі
чырвбна-0ёлы
чырвбна-буры.
чырвопагаловік бат.,

-ка,

-ху, -каў

чырвопагалбвы,
гіст.,
чырвопагвардзеец
-дзёйца, -дзёйцу, -дзёйцаў
чырвопагвардзёйскі гіст.
чыргбнае прых., наз.

Чырвбнае мбра Чырвбным

мбры
чырвопакалярбвы
зырвбнец -пца, -нцы, “нцаў
чырвбны прых., наз.
чырк выка.
чырканне [ньне] -нні
чырканўць і чыркнуць зак),
адпаведна -ну, -нёш, -нё

-пём, -мяцё, -иўць; -пу,
гнеш, -не, -нуць
чиркацца

незак.,

-аецца;

-алася

чыяркаць незак., -аю, -аеш,

-ае, аюць
чырбк зава, чыркё, -кў,
-кбў і чырёнка
Чырчикг, Чырчыка, Чырчыку
чырчыкскі
чырыканне [пьне] -ппі
чырыкаць незах., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
чырикнуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
чырыць абл., незак., чыру,

грыш, -рыць, -раць
чыслб (бата) -лё [сьле],
мн. чыслы, -сед і -слаў
чыста прысл.
чыставік -ка,
чыставія

-ку, -коў

чыстаган разм., -ну, -не
[сьць]
чыстагатункбвасць
-цю
чыстагатункбвы
с.-г.,
чыстакрбўка разя.,
«бўцы, -бвак
чыстакрёўнасць [сьць] -цю
чыстакрбўны
чыстапарбднасць

[сьць]

с.-г., -цю
чыстапарбдиы
чыстапісёнце [пьпе] -яні
чыстаплібй разм. зневаж,

-бя, -юю, -юяў
чыстаплюйка раз. зневаж.,
гюйцы, -оек
чыстанлібйства разм., зне-

важ., -ве

чыстапбліца -цы

чыстапрббпы
чыстапебвы паляўн.
чыстасардэчна прыся.
[сьць]
чыстасардзчнасць
-цю
чыстасардзчны
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чытач -ча, -чў, -ч6ў
чытачка -чцы [цц], -чак

чыстасбртиасць [сьць] с.-г.,
-цю
чыстасбртны

чытка “тцы [цц]

чытбльна прысл.

чыстата -ацё і чысціня
чыстацёл бат., -лу, -ле
чысташарсцянія [сьця]
частка “тцы [сту], -так

чытльнасць [сьць] -цю

чытэльцы
чых выкл.
чых чыху
чыихаўка разм, -ўцы,
цей чхапне

чыстоль -лю, -лі
чысты
чыецёй [сьце] прысл,
чысцейшы [сьце]
чиецсцька [сьце] прысл.
чысценькі [сьце]
чысцец [сьце] рэл., перан.,
чыстца [с'ц], -цы
чысцёць [сьце] незак., -ёю,
-ёеш, -ёе, -ёюць
разм.,
[сьцё]
чысцёха
агульн., м. ДМ -ёху, Т

чыхір (віно) -ру, -ры
Чыцінская вобласць [сьць]
Чыцінскай вббласці
чыцінскі
чычэрбне ўст., и., неска,
чіишчанне (піс) ші
чишчаны
чый займ., Р чыё і чый,
ДМ чыёй, Т -ёй і -бю
чыйсьці разх., займ., РДТМ

-ёхам, ж. ДМ-бсе, Т -ёхай

і -ёхаю, мн. Р -ёх
чысцік [сьці] (трава) -ку;
(птушка) -ка, -ку, -каў

чисцікавы [сьці

[сьці]

чыецікавыя

чыёйсьці

чыйсь разм., займ.,
чыёйсь

заал.,

ч5злаець [сьць]
чЗзлы
чэзнуць незак., -ну, -пеш
[зьне], -пе, -нуць; чэзнуў,
чЭзла, -лі зьлі].
чэк чэка, -ку, -каў
Чэка (Надзвычайная камісія па барацьбё а контррэвалюцыяй, сабатажамі
гіст., ж,
спекуляцыяй)

-цы,

[сьці]

чысціня [сьці] -ні, часцей
чыстата
чіеціцца [сьці] незак., чышчуся, чысцішся

РДТМ

чэбакеайрскі
Чэбаксары г., Чэбаксар
чэзла прысл.

наз.
чысцілішча [сьці] рэл., -чы
чысцільны [сьці] тэг.
чысцільшчык [сьці] -ка,
-ку, -каў
чысцільшчыца

час-

[сьці-

сься], -ціцца, -цяцца

нескл.

чысціць [сьці] незак, чышчу, чысціш [сьці], -ціць,

чзкавы

-цяць
чыецібсенька [сьцю] прысл.
чысцідсенькі [сьцю]
чысцібтка [сьцю] прысл.
чысцюткі [сьцю]
чысцяк [сьця] бат., ў

цаў

чэкадавец гаўца, -аўцу, -аў-

чэкіст гіст., -ста, -сце [сьце],
-стаў
чэкістка гіст., -тцы [с'ц],
-так
чэкісцкі гіст.
чэкмёбпь чэкмяня, -ні, -нбў
чэлбста муз., -сце [сьце],
-ст і -стаў
Чэлюскін (мыс) Чэлюскіпа,

Чыта г., Чыцё

чытабельнасць [сьць]
чытабельны

чытёка разм., агульн., М.
ДМ -таку, Т -такам, ж.

ДМ -тдцы, Т -такай і -такаю, мн. Р -так

чыталка разм., -лцы, -лак,

Чэлюскіне

чэліскінец -нца, -нцу, -пцаў
Чэлябіпск г.,

Чэлябінску

Чэлябінска,

часцей чытальня
чытальцаець [сьць] -цю
чытальнік -ка, -ку, -каў

Чэлябінская

чытальпіцкі
чытальны
-льні, -лень
чытальня
гльцяў і чыталка

чэлябіцскі
чЭлядзь гіст., -ддзю [дзьдзю]
чэмер бат., “ру, -ры
чзмерны

[сьць] Чэлябінскай вобласці

чытальніца -цы, -ц

ёі

чытаніна разм., -не
чытанка уст., -пцы, -пак
чытанне [пьпе] (дзеянне)
зні; (цыкл лекцыі,

да-

кладаў) гані, -нняў

чытацца

пезак.,

яюцца

-8ецца,

чытаць пезак., -4ю, -4еш,
-4е, -йюць

чэмпіён -па, -не, -паў

чэмпіёнка -пцы, -пак
чэмпіёнскі
чэмпіёцства -ве

чэмпіяпат -бту, -ёце
чЭпаць разм.,

чітаны

чытацкі

вббласць

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
чзпік заал. (бакас)
ску, -каў
чзачык -ка, -ку, -каў
чбрава -ве, -ваў

-ка,

шайба
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чэрнь уст., спец., чэрию
чэрпашше [ньпе] -іші

0,

-каў
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я
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чэр
-пні, зшяў
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ы
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к
(
п
а
р
чэ
-пе, -паў; (асколак). -па,

о

-пе, мн. чарапы, поў

чэрапнамазгавы

фі-

анат.,

,

зіял.

чбрвець (месяц) -ня, -ні

Чэрвень г., Чэрвеня, Чэрве'
ні

чэрвеньскі

Чрвеньскі раён
скага раёна
чэрвепадббны

Чэрвень-

чэркёе -са, -се, -саў
Чэркёск г., Чэркёска, Чэркёску

чэркёека -ёсцы, -ёсак
чэркёскі
чэркёсы-саў
чэркёшанка -нды, -нак

-цей і -цяў

чуэрпацца

,

лезак.,

-аецца,

-аюцца
чэрлаць незак., -аю,
-ае, -аюць
чбрства прысл.

-аеш,

чэрствасць [сьць] -цю
чэретвы
,
чрчаны
Чэрыкаў г., Чэрыкава, Чэрыкаве
чзрыкаўскі
Чбрыкаўскі раён Чэрыкаўскага раёна

хбсапкі -нак
чсацы часцей чаеёны
чспа прысл.
чзецаець [сьць] -цю
ч5сны
чэстэр -ру, -ры
чэсць [сьць] ваен., чэсці,
чэсцю
чэх чэха, -ху, -хаў
Чэхаславакія Чэхаславакіі
[ійі]

чэрнены

Сацыялі-

Чэхаславацкая

стичная Рэспўбліка Чэхаславацкай Сацыялістыч-

пай Рэспўбліцы

чэхаславацкі
чЭхі чэхаў
Чэхія гіст., Чэхіі [ійі]

царк.,

чэцця-мінёя [цьця]

чЭцці-мінёі

гіст,

літ,
[ейі]

Чэчэна-Інгўшская Аўтанбмпая

Савёцкая

Сацыялі-

стычная Рэспўбліка [уск]

Чэчэпна-інсўшскай

Аўта-

нбмнай Савёцкай Сацыя-

лістычнай Рэспубліцы
чэчэна-інгушскі [уск]

Чэчэна-Інгушэція
Інгушоціі [ійі]

Чэчэна-

чэчбнец -пца, -нду, -нцаў
чэчнка -нцы, -нак
чэчэнскі
чэчэнцы -пцаў
чэшка -пцы, -пак
чэшкі (абутак) -шак, адз.

чэшка, -шды

чшекі

Ш
ш [ша] (назва літары, якая
абазначае гук [ш]) н.
нескл.
ша выкл.
шабас рэл., міф., -су, -се;
міф. часцей шабаш
шабасаваць разм., незак.,
-сўю, -сўеш, -еўе, -сўюць
шабаебвы і шабасавы
шабат тэт., -ата, -аце, -атаў
шабаш хміф., -пу, -шы ёі шабае
шабаш разм., у знач. вык.
шабашцік разм., -ка, -ку,
-каў
шабашніцтва разм., -ве
шабашнічаць разм., незак.,
-аю, -аеш, -ае, -аюць
шабашыць разм., незак.,
-шу, -цыш, -шыць, -шаць
шабельнік гіст., -ка, -ку,
-каў; бат., -ку
шабельны

шабер тэз., -ра, -ры, -раў
шабёта абл., -ёце, -ёт
шабланізаваны
шаблапізавацца зак. і пне-

зак., -зўецца, -зўюцца
шаблапізаваць зак. і незак,
-зую, -зўеш, -зўе, -зўюць

шаблапізацыя -ыі [ыйі]
шаблевы
шаблепадббны
абаі н., нескл.
шабдліет

спарт.,

-ста.

-

[сьце], “стаў з а, “еце
2.4
шадлоп (прылада; чарцёж)
“На, -пе,

-паў;

(агульна-

вядомы, збіты ўзор) -ну,

-не
:
шаблённа прысл.

шаблбннасць [сьць] -цю

шаблабнны
шабля -блі, -бель і шабляў
шаблязубы
шаблязўбы:
тыгр
шабллрбгі: шаблярбгая антылдпа
шаббт тэг., -бта, -бце, -бтаў
шабравальны
шабравацца спец., незак.,

“руецца, -рўюцца

шабраваць незак., шабрую,
-ўеш, -ўе, -ўюць

шабранне [ньне] -пні
шабраны
шабрбвачны
шабрбўка -ўцы
шаброўшчык -ка, -ку, -каў
шаброўшчыца -цды, -ц
шабрыцца незак., -рыцца,

грацца

шабрыць незак., -ру, “рыш,

“рыць, -раць

шабулдіх разм., выка.
шабулдыхнуцца разм., зак.,
гнуся,
-нешся
[сься],
“нецца, -нуцца
шабулдихнуць разм., зак.,
гну, -неш, -пе, -нуць
шабуршбць разм, незах.,
-шу, -шыш, “шаць, -шым,

-шыцё, -шаць

“шавёц шаўца, -цу, -цоў
шавёцкі
шавёцтва -ве

шавіст тэкст., -ёту, -ёце

шавіётавы

шавінізм -му, -ме
шавініст -ста, -сце

[сьце],

-стаў

шавіністка -тцы [стц], -так
шавіністычны

шавінісцкі

шавялённе [ньпе] -нні
шавяліцца незак., шавялю[сься],
ся, шавёлішся
-ліцца, -лімся, -ліцеся,
-ляцца; шавяліся
шавяліць негак., шавялю,

шавёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць; шавялі
шавяльйнўцца ак., -нўся,
[сься], -пёцца,
-нёшся
-нёмся, шавельняцёся, шавяльнуцца.

шавяльпуць зак., -нў, -нёш,
-нё,

-нём,

шавельняцё,

штавяльпўць
шавялібра -ры
шаг тэх., разм., -гу, мн. -гі,
-тбў; разм. часцей крок
шагавытэт.
шагам прысл.

шагамёр

тэхт.,

-ры, -раў;
крбкамер

шагаць

разм.

-ра,

часцей

незак., -йю, -йсш,

-4е, -аюць,

чыць

разм.,

часцей крб-

шагаючы тэх., прым.

шагісціка (сьці] -іцы
шагиўцьзак., -аў, -нёш, -нё,
-нём, -няцё, -аўць
шайба тэх., спарт., -бо, -б і
“баў

шайбіст
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шайбіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
шайка разм., -йцы, шаек
шаймёры аб.і., -раў
шайтан міф., -на, -не, -наў

шакал заал., перан., -ла, -ле,
-лаў
шакалад-ду, -дзе
шакаладка [тк] разх., -дцы

“дзе
Сц],
шакаладнік -ка,

-ку, -каў

шакаладніца -цы, -ц

шакаладны

шакаліны
шакіравапы
шакіравацца незак., -руюся,

-руешся

[сься], -руецца,

“руюцца
шакіраваць незак., “рую,
“руеш, -руе, “руюць
Шакена р., Шакенё [сьне]
шакснінскі [сьні]
шал шалу, -ле
шаламіць незак., шаламлю, шалдміш, -міць, -мім,
-міце, -мяць
шалёнда мар., -дзе [цьдзе],

7.
ў
да
шалапўт разм., -ўта, -ўце,

-ўтаў
шалапўтка разм., тцы [цц],

-так
шалапўтна раз.м., прысл.
шалапўтнаець [сьць] разм.,
-цю

шалапўтнічаць разх., пезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць
шалапўтныразл.
шалапўцтва разм., -ве
шалахвбст разм., -ста, -сце
[сьце], -стаў
шалахвбстка разж., цы
[стц], -так
шалахцённе ньне] разм.,
-ппі
шалахцёць разм., незак.,
-хчу, -хціш, -хціць, -хцім,
-хціцё, -хцяць
шалацца разх. неадабр., не-

зак., -йюся, -аешся [сься],

-бецца, -йюцца

шалёш -ша, -шы, -шоў
шалёашны
шалё н., нескл.
шалевы

шалёнец -пца, -нцу, -ицаў
шалёнства -ве
шалёць незак.,
-бе, “ёюць

-6ёю, -ёсш,

шалёвачныцясл.

шалёна прысл.
шалёнаець [сьць] -цю
шалёная каз.
шалёны прым., наз.

шалёстаць разм, незак.,
гаю, -аеш, -ае, -аюць

шалёўка (дзеянне, абшыўка з дошак) -ёўцы; (тон-

кая дошка; планкі вакол

акпа,
-ёвак

дзвярэй)

-ёўцы,

шалёўчыпла разм., -пе, -и
29"

шапцтая

шалі (вагі) -ляў

Шалі (сузор'е) Шаляў
шалік -ка, -ку, гкаў

шаліцбвы: шаліпбвая хўстка
шалінбўка разм,
-оўцы,
-бвак
сіст., -ма,

шалбм (шлем)
-ме, -маў

шалбпаць разм., незак., -аю,
-асш,-ае, -аюць
шалнатание [цьце] разм,
“нні
шалнатацца разм., незак,
шалпачўся, шалпбчашеся
[сься], -чацца, -чамся,
гчацеся, -чуцца
шалпацёць
шалнатйаць і
адпаведна

разм., незак.,

шалпачў, шалпбчаш, -ча,
-чам, -чаце, -чуць; шалпа-

чў, шалпаціш, -ціць, -цім,

-ціцё, -цЯць

шалпаткі
разм.

і

шалпатлівы

шалудзівасць [сьць] разгж.,
-цю

шалудзівець разм., незак,
-ею, -ееш, -ее, -еюць

шалудзівыразм.

шалўдзька [цьк] абл. (струп
на галаве) -дзьцы [цьцы],

-дзек; агульн., м. ДМ -ку,
Т -кам, ж. ДМ -дзьцы
[цьцы], Т -дзькай і -дзькаю [цьк], мн. Р -каў
шалупіпа і шалупёйка адпаведна -це, -п;

-ёйцы,

-йек
шалупінне [ньне] -нні
шалфёй бат., -ёю, -ёі [ейі]
шалфёйны
шалы разм., -лаў

шаль шаля, -лі, -ляў
шальмаванне [пьне] разм»,
гіст., -нипі

шальмаванне [ньпе] разм,
гіст.. ші

шальмавацы і шальмёваны
разм.
шальмаватыразм.
шальмавацца

разм.,

гіст,

незак., -муецца, -муўюцца

шальмаваць разж., гіст., незак., -муі, -мусш, -мўе,
-мўюць
шальмбўскі разм.
шальмбўства разм., -ве
шальнік бат., -ку
шальнікавыя бат., наз.
шаля -лі, -ляў
шалявённе [пьпе] цясл.,
-пні
шаляваны
шалявёцца незак., шалюецца, -дюцца
шалявёць незак, шалюю,
абеш, -е, лоюць
шаляпіца агульн., м. ДМ
-ду, Т -цам; ж. ДМ -цы,
Т -цай і -цаю, мн. Р -ц

шаляецёнце [сьценьне] -нні
іпаляецёць [сьце] пнезак.,
шаляшчў,
шалясціш
[сьці], -ціць, -цім, шалесціцё, шалясцяць
шаляхвбстка разм., тцы
[ста], -так

шамазіт мін., -іту, -іце

шамён -на, -не, -паў
шаманіць незак., -цю, -піш,

гніць, яць
шаманка -пцы, -нак
шамапскі
шаманства -ве

шаматлівы і шаматкі
шамацённе [(пьне] -нні
шамацбць
хезак.,
-ачу,
-аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць і шамцёць

шамая заал., -аі [айі]
шаёмканпе [цьне] -нні

шамкаць кезак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
шамкі -кбў
шёмнуць абл,

зак., -цу,
-неш, -не, -нуць

шамбт буд., -бту, -бце
шамбтавы
шампапнізаваны спец.

шампапізавёцца незак., -зў-

ецца, -зуюцца

шампанізаваць зак. і незак.,

-зую, -зуеш, -зўе, -зўюць
шампанізацыя -ыі [ыйі]
шампанскае наз.
шампанскі
Шампань гіст., Шампённю
[чьню]
шампіньён бат., -па, -не,
-наў

шампўнь -пю, -ні, -няў
шампур -ра, -ры, -раў
шамрэнпе ([пьпе] разх., -нлі
пнезак.,
разх.,
шамрэць
“рыць; -рэла
шамцёць разм., незак., шамчў, шамціш, -ціць, -цім,
гціцё, -цяць, часцей шамацёць
тамякаў: шамякаў суд
шанаванне [ньне] -ші
шапавёны
шанавёцца пнезак., шапўюся, -ўешся [сься], -ўецца,

гўюцца

шанаваць

незак.,

шанўю,

гўсш, -ўе, “ўюць

шапдал уст., -ла, -ле, -лаў
шандра бат., -ры
шанец уст. ваен. іпапца,

-цы, -цаў

шапкер мед., -ру, -ры

шанкерны
шанбўнасць [сьць] -цю
шаноўная наз.

шанбўны прым., паз.
шапс шапсу, -се [цьсе],
-саў і шанц

шансанётка -тцы [цц], -так

шапсапбтны
шацеацьё м., нескл.
шантаж -й:ў, жы

шарецянііс
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шантанны

шантажны

,
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“рую, -р
е
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с
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шаптані
[сьце], гстаў

шаптажыстка -тцы

[ста],

-так

шантажысцкі

с
а
ч
,
ў
а
п
,
е
н
,
а
н
н
шапта
цей кафэшантан
н
а
ш
э
ф
а
к
й
е
ц
с
а
ч
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н
н
шанта
танны

шантрапа разм. лаянк., -пё
Шанхай г., Шацпхая, Шан-

хаі [айі
,
шанхайекі
шанц разм. шанцу, -ды,
-цаў, часцей шане
шапцавённе [ньне] -нві
а
;
д
е
,
ў
д
к
ь
а
ц
з
а
е
в
н
а
ц
н
а
ш
вала і шэнціць
шінцавы ваен.
(паўвостраў)
Шапьдўн,
Шаньдўна, Шаньдўне

шаньдўнскі

.

шапавал уст., -ла, -ле, -лаў
шапавальныуст.
-льні,
уст.,
шапавальня
,
-лець і -льняў
шапарнуўць: абл., зак., -ну,

-нёш, -нё, -нём, -няцё,
-нуць.
шапаткі шапатлівы, шапбткі разм.

шапатиўць зак., -ну, -нёш,
-нб, -нём, -няцё, -нўць

шапацённе і

разм.

шапа-

танне [ньне] для абодвух
-нні
шапацёць і шапатаць незак., адпаведна --ачу, -аціш,

-аціцё,
-ацім,
-аціць,
-ацяць; шапачў, шапдчаш,
-ча, -чам, -чаце, -чуць
шапачка -чцы [цц], -чак
шапачкавы (пра грыбы)
шаёпачнік -ка, -ку, -каў
шапачніца -цы, -ц
шапачны

шапірбграф -фа, -фе, -фаў
шапірбграфны
шапірбграфскі

шапітб н., нескл.

шапка -пды, -пак
шапкавённе [ньце]

-нні

разм,

шапкавёць разм., незак.,
шапкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

шапкавы

шапаўць вак., -нў, -нёш,

-нё, -пём, -няцё, -нўць

шапбткі часцей шапаткі
шаптала ж., -лё

шаптанне [ньне] -нні, -нняў

шаптацца незак., шапчўся,
шэпчашся [сься], -чацца,
“чамся, -чацеся, -чуцца
шаптаць
незак.,
іцапчу,
шэпчаш, -ча, -там, -чаце,

“чу
ць,
шаптун

-па, -иб, -лбў
шаптуха -ўсе, -ўх

шапяліва прысл.
шапялйваець [сьць] -цю
шапялйвы
шапяліние [пьце] -ині
шапялйць і шапялявіцьнезак., адпаведна: -яю, -яеш,

-яс, -Яюць; -ляўлю, -лявіш, гаявіць, -дявяць ,
шапянўць зак., -нў, -нёш,

-нё, -нём, шапепяцё, ша-

пянўць
шар шара, шары, мн. шары, шароў
шарабан -па, -не, -наў
шараванце [ньне] -ині
шаравёны
шаравары -раў
,
шараваты
шаравацца незак., шарўюся, -ўешся [сься], -ўецца,

“ўюцца

шараваць незак.,
“ўеш, -ўе, зўюць
шаравы
парада -дзе, -д

шарўю,

шарак рагм., -ка, -ку, -кбў

шаранёць абл., незак. -ёю
-ёеш,-ёе, -ёюць

шарападббнасць [сьць] -цю

шарападёбны

шарах разм., выкл.

шараханне [ньне] -нні
шарахацца незак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
шарахаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
шарахнуцца зак.,
-нуся,
-нешся [сься], -нецца,
“нуцца
шарахнуць разм., зак., -ну,
-неш, -не, -нудь
шарахцёць разм., незак.,
шарахчў, -хціш, -хціць,
-хцім -хціцё, -хцяць, часцей шархацёць

шарёчак (тканіна) -чку і
. шарачбк; (вопратка) -чка,

-чку, -чкаў

шарачкбвы (да шараёчак)
шарачбк (тканіна)
-чыў,
часцей
шараёчак;
(памянш-ласк. да шарйк--

заяц)-чка, -чку, -чкоў
шарашбвыспец.
шарашбм спец., прысл.
шарбёт -ёту, -ёце
шарваркі -рак; адз. шарвёрка, -рцы
шарганне [ньпе] -пні, часцей шбрганне

шарганўцца зак.,
-паўся,
[сься], -пёцца,
-нёшся
-пёмся, -пяцёся, “яўцца

шарганўць зак., -пў, -пёш,
-нё, -нём, няцё, -иўць
шаргатлівы разм.

шаргацённе [пьне] -ппі
шаргацёць і разм. шаргатаць незак., адпаведна
-ачу, -аціш, “аціць, гацім,
-аціцё, -ацяць; -гачў, -гб-

чаш, -гбча, -гдчам, -гбча-

це, тбчуць
шаргаць іезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей шбргаць

шарж (манера) -яіу, -жы;
(малюнак) -ка, -жы, -каў

шаржавы
шарэжіяраванне [ньце] -ннё
дзеепрых.,
шаржіираваны

прым.
шаржіравацца незак., -руецца, -руюцца
шаржыраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, -руюць
шаржырбўка -ўцы
шаржыст -ста, -сце [сьце],
-стаў
шар-здпд шара-збпда, шары-збидзе [ньдзе], шароў-

збпдаў
шарк раза., выка.

шаёрканне [ньне] -ші
шаркатлівыраз.
шаркаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
шарклуць зак., -ну, -неш,
-не, -нуць
Шаркбўшчына г. п, Шаркбўшчыне
шаркбўнчынскі
Шаркоўшчынскі раён Шаркоўшчынскага раёна

шаркўп раз.х., -на, -пеё, -ноў
шарлатай, -на, -не, -наў

шарлатёпіць незак., -ню,
-піш, -ніць, -пяць
шарлатанка -нцы, -нак
шарлатаёнскі
шарлатанства -ве
шарябтка кул., -тцы

[ац],

-так

шарм, кніжн.

, шарму, -ме

шарпір тэг. Зра, “ры, -раў
шарнірпы
шарби абл., шарапу, -нё

шарбнавы
шарбўка с.-г., -ўцы

шарбш шарашу, -шы
шарбшка 7эг., -шцы
шарпак-кў
шарпакбвы
шарпаніца -не

шарпанўць разм., гак., -пў,
-ибш, -нё, -нём, -няцё,
-юўць
шарпацца

разм.,

незак.,

гаецца, -аюцца
шарпаць разм., незак., -аю,
-аеп, -ае, -аюць
шарецёць Тсьце] абл., незак. -ціць (сьці], -дць

шарсціпка [сьці] -нцы, -пак
шарецістасць [сьці] [сьць]
-цю
шарецісты [сьці]

шарсціць [сьці] разм.,

не-

зак.,-ршчў, -рсціш [сьці],
-реціць, -рсцім, -рсціцё,
-“рецяць

шарецянік [сьця] -ка, -ку,
“паў

шарецянка
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шарсцянка [сьця] тэкст.,
-цы
шарсцяны [сьця]
шартрэз -зу, -зе
шарўха бат., “усе
шарханне [пыге] разл., -нні,
часцей шбрганне
шархапўць зак., -нў, -нёш,
-пб, -нём, -пяцё, -пуць
шархаткі разм.
шархацёпне [пыьне] раз»х.,
-нпі
шархацёць разх.,, пезак.,
шархачў, -аціш, -аціць,

-ацім, -аціцё, гацяць і ша-

рахцёць
шархаць разх., незак., -аю,

часцей

-асш, -ае, -аюць,

шбргаць
шархёбель і шархўбель для
абодвух -ля, -лі, -ляў
шархнуць зак., -ну, -неш,

-не, -пуць

шархбткі разм., прым. (які
ўтвараецца шорхатам)

шархбткі абл., -так, адз.
шархбтка, тцы [цп]
шаршаётка -тцы [цп], -так
шарыабл.
шарык -ка, -ку, -каў
шарыкавы
шарыкападшіяпнік [тш] -ка,
гку, -каў
шарыкападшыпнікавы

[тш]

шарыйт рэл., -Яту, -яцо
шарэнга -нзе [ньзе], -иг і
-нгаў
шарэнгавы
шарэць негак., -Эе; -зла

шасі тэт., н., нескл.
шасіраваны
шасіравацца незак., -руец-

ца, -руюцца

,

шасіраваць зак. і незак.
“рую, -руеш, -руе, “руюць
шаснаццатыліч.
шаспапцацігадбвы

шаснаццаціпудбвы
шаснаццаць ліч., РДМ -цца-

ці, 7 -ццаццю [цьцю]

шасепуцца разм., зак., -нуся,

гнешся (сьнесься], -пец-

ца [сьпе], -нуцца

шаенуць разм.,

зак., -ну,

-неш [сьне], -не, -нуць
шаст (дзеянне) разм, -сту,
-сце [сьце]

шастак уст., -ка, -ку, -кбў
шастанпе [пьпе] -нні, -пняў

шастапёр гіст., -ра, -ры, граў

шастаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
шастбк рагм.,

-тка,

-ткў,

-ткбў
шаецбние [сьценьне] абл.,
-пні
шасцерыкбвы [сьце]
шасцёць [сьце] абл., незак.,
шасціць, шасцяць

пасцёра (сьцё] ліч, РМ
шасцярых, Д -ым, Т-йммі

шаўрэтавы

шаецёрка [сьцё] -рцы, -рак
шаецібальцы

[сьці]

шасціббрац [сьці]

спарт,

-рца, -рду, -рцаў

шаткавальны

шаткаванка разм., -пцы

шасціббрства і шасціббр'е
[сьці] адпаведна -ве; -р'і

[раі]

шасцівалёнтны [сьці]
шасцівёелавы (сьці]
шасцівугбльнік [сьці] мат.,
-ка, -ку, -каў
шаецівугольны (сьці]
шаецігадзінны [сьці]
шаецігадбвы [сьці]
шасцігоддзе [сьці] [дзьдзе]

-ддзі, -ддзяў

шасціграннік [сьці] [ньні]
мат., -ка, -ку, -каў
шаеціграцны [сьці]

шасцідзесятнік [сьці] гіст,
-ка, -ку, -каў
шасцідзсеяты [сьці] ліз.
шасцідзесяцігадбвы [сьці]
[сьці]
шасцідзееяцігбддзе

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў

шасцідзёнка [сьці]
-нцы, -нак

шасэйны часцей шашэйнпы
шатан разх., -па, -пе, -наў

разх.,

шаецідзённы [сьці]

шасцідбльны [сьці]
шасцізначны [сьці]

шасцікласнік [сьці] [сьпі]
-ка, -ку, -каў

шасцікласпіца [сьці] [сьні]

-ды, -д

шасціклаены [сьці]
шаецікраётны [сьці]
шасцікўпальны [сьці]

ар-

шіт.

шцаткававне [цьце] -ші
шаткаваны і шаткбваны
шаткавацца кезак.,

-кусц-

ца, -куюцца
шаткаваць хезак., -кую,
скуеш, -кўе, -кўюць
шаткбўня і шаткаўніца адпаведна -ні, -няў; -цы, -ц
шатлёндзец [ньдзе] -дца

[пата], -дду, -дцаў

шатлёндка

[н“к]

-дцы

[п”ц], -дак

шатландскі [ицк]
шатландцы [нц] -цаў

Шатландыя
[ыйі]

Шатландыі

шатб-ікём (віно) м., шатоікбму, шатб-ікёме
шатравалка і разу. шатравальня адпаведна
-лцы,
-лак; -льні, гдень і -льцяў

і шатрак
шатравальны
шатраванне [ньне] -ппі

шатраваны
шатравацца незак., -руецца,

“руюцца
шатраваць незак.,
-рўю,
“руеш, -руе, “руюць
шатрак -ка, -кў, -коў, часцей шатравалка
шатрбвы
шатрбўка разм., ўцы
шатрыесты

шасцілінёйны [сьці]
шасцімёсячны [сьці]
шасцінбгі [сьці]
шасціпавярхбвы [сьці]
шаеціпальцы [сьці]
[льле]
шаеціпбляе [сьці]
с.-г., -ллі
шасціпбльны [сьці]
шасціпялёсткавы [сьці] бат.
шасціразбвы [сьці]
шаеціскладбвы [сьці] лінгв.
шаецісотгадбвы [сьці] [дг]
шасціеотгбддзе [сьці] [дс]

шатун -пё, -нё, -нбў
шатўнны і шатунбвы тэт.
шаты-т і -таў

шасцісбты (сьці] ліч.
шасцістарбнні [сьці] [цьпі]
шасціствбльны [сьці] ваек.
шасцістбпиы [сьці] літ.
шаецітысячны [сьці]

-дак
шаўкаводны
шаўкавбдства [цтв] -ве
шаўкавбдчы [чч]

[дзьдзе] -ддзі, -ддзяў

шасціцалёвы [сьці]

шаеціяруспы [сьці]
шасць разм.

выкл.

шасцярны [сьця]
шасцярня [сьця] -пі, зн.
шасцёрні, -рань і -рняў
1насцешасцярыик [сьця]
рыка, -ку, -коў

шасцярэпька [сьця] -пьцы,

-нек
тась разм., выкл.
шае н., нескл., часцей шата

шасэйнік спарт., -ка, -ку,
-каў

шатэн -на, -не, -наў
шатэнка -нцы, -нак
шаўкавіна -не
шаўкавінка -нцы, -пак
шаўкавістаець (сьць] -цю
шаўкавісты

шаўкавіца бат., -цы, часцей
шаўкбўніца
шаўкавічны

шаўкавбд -да, -дзе, -даў
шаўкавёдка [тк] -дды[цц],

шаўкапрад заал., -да, -дзе,

чаў.
шаўкаткацкі

тэкст.

шаўкбвы і шбўкавы
шаўкбўпіца бат., -цы, -ц ё
шаўкавіца
шаўкбўнічныбат.
шаўкоўпічпыя бат., наз.
Шаўляй г., ІШаўляя, Шаўляі [яйі]
шаўляйскі
шаўрб н., нескл,
шаўрбвы
шаўрдн ваен., -на, -не, -паў

шаўрэт шаев., -Эту, -зце
шаўрэтавы

шклавар
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шаўчыха

ААА”
шаўчыха разм., -ысе, -ыХ
шафа -фе, -ф

шафавы

шафер -ра, -РУ, граў
шаферка -рцы, -рак

шаферскі
шафёр -ра, -ру, -раўі шбфер
шафёрскі і шбферскі
шафёрства разм., -ве
шафёрыць разм., -ру, рыш,
-рыць, “раць
шафка -фцы, -фак
шафран -нпу, -пе
,
шафранавы

шафярня разм., груб.,

36.,

,

мі

шах (тыту) -ха, -ху, -хаў;
шатм., -ха, ху
шах выкл., у знач. вык.
шахаваць разж., шатм., незак., шахўю, “ўеш, гуе,
г юць

шахер-махер разм, шахермахера, шёхер-махеры
шахіцшах -ха, -ху, -хаў
шпахіншахіня -ні, -ць

шахіншахскі
шахіня -ні, -нь
шахматны
шахматы-т
шахматыст -ста, -сце [сьце],
-стаў

шахматыстка -тды
[стц],
-так
шах-мёх выкл.
шахнуць разж., зак., -ну,
-неш, -не, -нуць
шахиўць разм., зак., -пу,
-ёш, -нё, -цём, -пяцё,
-нуць
шахрай разм. пагард., -ая,
“аю, -аёў
шахрайка

разм.

пагард,

“айцы, -бек
шахрайскі разм.
шахрайства разм., -ве
шахскі
шахта -хце, -хт і -хтаў
шахтабудаўнік -ка,
ку,
-кбў

шахтавы
шахтакіраўніцтва -ве

шахтапад'ёмнік

-ка,

-ку,

шахтапрахбдчык [чч]

-ка,

-каў

-ку, -наў
Шахты г., Шахтаў
шахцёр -ра, -ру, -раў
шахцёрка разм., -рцы, -рак
шахцёрскі

шацёр шатра, Ры, -рбў
шація разм., -іі [ійі]
шаша шашы, мн. шаші і
шасб
шашаль заал., -ля, -лі, -ляў
шёшачніца -ды, -ц
шашачны
тёшка -шцы, -шак

шашкі (гульня) шашак
таппнібвы
шашак кул., -кў, -кбў

твэндацца

шашлиычная наз.
шашлічніца -цы, -Ц
,
шашліячны
шёшні разм, няў
шашбік заал., шашка,

”

,
-ку,

-кбў

шашйст -ста, -сце [сьце],
-стаў
шашістка -тцы [стц], -так

шашйны і шаезіны
шваб шваба, -бе, -баў

[шк]

швабка
-бак

-бцы

[ац],

-тра, -гру, -граў
[з

“рцы, -рак

выбутн.

г]

шваграў [а выбухн. г]
швайка -айцы, -аек
швёльня уст. кравец., -льпі,
-лень і -льняў
швартаванне [ньне] -нипі
швартавацца незак., -туец-

,

ца, -тўюцца

швартаваць і разм. швартовіць

незак.,

швэндаць

разм., незак., адпаведна
[сься],
гаюся, -аешся
-аецца, -аюцца; -аю, -аеш,
-ае, -аюць

шкада і шкода прысл.

шкадавйённе [ньне] -нні
шкадавацца незак., -дуецца,

,

-дўюцца

шкадаваць незак., шкадўю,

-ўеш, -ўе, зўюць

швабра -ры, -раў
швабскі [нск]
швабы-баў
швагер і разм. швагра [з
выбухн. г] для абодвух

швагёрка

ў

адпаведна

шкадліва прысл.

шкадліваець [сьць] -цю

шкадлівец

разм.,

-ліўцу, -ліўцаў

-ліўца,

шкадлівы
шкадбба абл., -бе
шкадўючы

шкала -лё, мн. шкалы, -л
шкалік разм., -ка, -ку, -каў
шкальны

шкаляр разл., -ра, -ру, -роў

шкалярскі разм.
шкалярства разм., -ве
шкандыбанне [пьпе] разм.,
“пні
шкандыбаць разм., незак.,

-аю, -аеш, -ае, -аюць
шкёнцавы хар.
шкёнцы мар., -цаў

-тўю, -тўеш, -туе, -тўюць;
-бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць
швартбвы
швартбў мар., -бва, -бве,
-бваў

шкарлўпіна -пе, -п
шкарлупінне [пьце] -нні
шкарлятына жхед., -не
шкарлятынавы
шкарлятынбзны

Шварцвальд (горы) Шварцвальда, Шварцвальдзе
шварцвальдскі [льцк]
швах разм. у знач. вык.
швачка -чцы [цп], -чак

шкарпткі -так, адз. шкар-

швед -да, -дзе, -даў

швёдка [тк] -дцы [цц], -дак

швёдскі [цк]
швёды-даў
швёйнік -ка, -ку, -каў
швёйніца -цы, -ц
швёйны

швейцар -ра, -ру, -раў
швейцарац -рца, -рцу, -рцаў

швейцарка -рцы, -рак

швейцарская наз.
швейцарскі
швейцарцы -арцаў
Швейцарыя
Швейцарыі
[ыйі]
швблер тэг., -ра, -ры

швёлерны

швертобт Граб] спарт., -бта,
-бце, -бтаў
Швёцыя Швёцыі [ыйі]
швіва разм., -ве
швіцкі с.-г. швіцкая жывёла, швіцкая парода
шво шва, шве, іцвоў
швбран -рпа, -рне, -рпаў
швбрка абл., -рцы, -рак

швбрыцца абл., пезак., -руся, рышся [сься],- рыцца,
“рацца
нвбрыць абл, пезак., -ру,
“рыш, -рыці, “раць
швыдкі [тк] аба.

пэтка, -тцы [цц]
шкатулачны
шкатулка -лцы, -лак
шкафўт мар., -фута, -фуце,
-футаў
шквал шквёлу, -ле
шквалісты
шквальны
шкёльца -цы, -цаў ішклёчка
шкёнцель спец., -ля, -лі,
-ляў

шкілёт -ёта, -ёце, -бтаў
шкілбтны
шкіпер -ра, -ру, -раў
шкіперскі
шкіперская наз.

шкіпіпар -ру, -ры
шкіпінарны
шкіпінарыцца разх., незак.,
“рыцца

шкіпіпарыць разм.,

незак.,

“ру, -рыш, -рыць, -раць
інкірка: браць, за шкірку
шкіў тэз, шківа, -ве, -ваў
шклаблбк буд., -ка, -ку,
-каў
шулаббй (бітае шкло) -бю,
-бі [ойі]
шклавальнасць
[сьць]
спец., -цю
шклавальны
шулавальшчык
-ка,
“гу,
-каў
шклаваны
ппілавар -ра, “ру, -раў

шлёпаць
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шклаварны

шкланёра а .
4
штклаварныспец

ка а лічпікшкломазаічнік

шклавіяраб -бу, -бе, -баў

шклоплавільны спец.

ілава
.
тклавацца спеу., зак. і не»
зак., шулўецца, -ўюцца
незак,
шклаваць зах. і
шулўю, -ўсш, -ўе, -ўсм,
-ўсце, ўюць

шклаграфічны спец.

шклаграфія -іі [ійі]
шкламаса спец., -се
шкланітка і шкланіць адпаведна -тцы [цц], -так;

-ццю [цьцю]

шклапласт спец., -сту, -сце
[сьце]
шклапластыкі

адз.

-каў;

шклапластык, -ку
шклапластыкавы
шкларбб -ба, -бе, -баў
шкларббны
шкларэз -за, -зе, -заў
шкларэзнытэт.
шклатара спец., -ры
шклёчка разм., -чку, -чак і

-чкаў, часцей шкёльца
шклісты

ца

шкліць незак., -лю, -ліш,
-ліць, глім, -ліцё, -ляць

шкаб -лё
шклоачышчальнікспец., -ка,

-ку, -каў

шклобетбнныі шклобетбнавы
шкловалакністы
шкловалакнб -нё
шкловарунне [ньне] спец.,
-шпі

шкловыдзімальшчык

“ку, -каў

шкловытвбрчасць

шклотканіна -не
шклотэксталіт -іту, -іце
Шклоў г., Шклбва, Шклбве
шкалбўскі
Шклоўскі раён Шклоўскага
раёна
шклофармбвачны

шклоцэмёнт спец., -нту, -нце

[ньце]
шклошліфавальны
шклоэмалевы
іцклоэмаль -ллю [льлю]
шкляначны
, “ёюць
шклянёць незак.,
шклянка -нцы, -пак
шкляпніца [ньпі] заал. , “ЦЫ,
,

шкляр -ра, -ру, -рёў

-ка,
[сьць]

-цю

шкловытвбрчы
шклбграф спец., -фа, -фе,

-фаў

шклографіраваны і шклографавёны спец.
шклографіравацца і шкло-

графавацца спеу., незак.,
адпаведна -руецца, -ру-

юцца; -фуецда, -фуюцца

шклографіраваць і шклографаваць спец., зак. і незак.,

адпаведна -рую, -руеш,
“руе, “руюць; -фую, -фу-

еш, -фуе, -фуюць
-сце
-ста,
шклографіст
[сьце], -стаў
шклографістка -тцы [с'ц],

-так
шклографічны
тклозавбд -да, -дзе, -даў
шклокераміка -іцы
шклокерамічны
шклокрышталічны
шклоліцёйны
шкломаз4іка [айі] -іцы

шкляруенік [сьні] -ка, -ку,
-каў
шкляруеніца [сьні] -цы, -ц
шкляруены
шкбда (пашкоджанне, страта; патрава) -дзе

шкбда прысл., часцей шкада
шкбдзіць лезак., -джу,-дзіш,
-дзіць, “дзяць

шкёдна прысл.

,

шкбднаець [сьць] -цю

шкбднік -ка, -ку, гнаў
шкбдніца -цы, -ц
шкодніцкі
шкбдніцтва -во
шкбдны
шкбла -ле, -л

шкбла-магазін шкблы-магазіпа, шкбле--магазіне
шкбла-семінар шкблы-семіпара, шкобле- семіпары
шкбла-сталёвая шкбле-сталбвай
шубльпік -ка, -ку, -каў
школьніца -ды, -ц
шкбльніцкі
шкбльніцтва -ве

шкбльнічаць разх., незак.,
-аю, -асш, -ае, -аюць
шкбльны
шкот мар., -бта, -бце, -бтаў
шкбтавы
шкрабанне [пьне] разх.,
-ані

шурабапўць раза, зак., -пу,
-нёш, -ё, -пём, ляцё,
-іўць
шкрабацца разм, незак.,
[сься],
-аешся
гаюся,
-аецца, -аюцца
шурабаць і икрббаць разу»
незак., для абодвух -а

-авш, -ас, -аюць

грб
шурббат
разм., -ату, аце.
шкумёт разм., -ата, -ацё,
-атоў
шкуматаць разм., пнезак.,
-дю, -йсш, -4с, -йюць
шкуматиўцьзак., -нў, -пёш,
216, -нём, -пяцё, -аўць
,
!
”
шкумаццё [цьцё] разх., -цці
шкура-ры,-р

шкурадзёр разм., -ра, “РУ,
“раў
шкурка -рцы, -рак
шуўрнік уст., разм, пагард.,
-ка, -ку,-каў
шуўрпіцкі разм.
шукурніцтва разм., -ве
шкўрнічаць разм. пагард,
незак., -аю, -асш, -ае,
-аюць
шкўрны уст., разм.
шлагбаум -ма, -ме, -маў
шлак тэ:., -ку

шлакабетбн буд., -ну, -пе
шлакабетонцы

шлакабабк буд., -ка, -ку,

шклян

шкляруе “су, -се

шкліцца незак., -ліцца, -ляц-

шхловыдзімальны

к
-ка,

зу, -каў
шклопад'ёмніктэг, -ка, -ку,
скаў о,
Клопадодпы
Міклопакёт буд., -ёта, -сце
інклопаеўда -дзо

-Ц

шклбнпие [ньне] -нні

йі
[айі]

-каў

шлакаблбчны
шлакавацца спеў,

незак.,

-куецца, -кўюцца

-кўю,
шлакаваць незак,
“кўеш, -кўе, “кўюць
шлакавік -ка, -ку, -кбў
шлёкавы
шлаказдымаёльцік 722., -ка,
-ку, -каў
шлам спец., -му, шламавы
шламаправбд -да, -дзе, -даў
шлапг шлёнга, -гу, -гаў
шлёангавы

шлапакі абл., -коў,
шлапак, -ка, -ку

адз.

шлафрбк уст., -ка, -ку, -каў
шлегацуўць абл., зак., -нў,
-нёш, -нё, -пём, -няцё,
-яўць
шлёечны
шлёйка -ёйцы, -бек
шлёйкі (падцяжкі) -ёск

шлейф шлёйфа, -фе, “фаў
шлем шлёма, -ме, -маў
шлемападббиы

шлемафёи -па, -пе, -паў
шлемафбнны
шлёмнік бат., -ку
шлёгаць абл., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
шлёгнуць абл.,

зак.,

-пеш, -це, -пуць

“ну,

шлёнка (авечка) -нцы, гак;
(футра) -ицы

шлёп разм., выкл.
шаёпанне [пьпе] разх,, -нні
шлёпапцы разх., -цаў, адз.
шлёпацец, -пца, -нцы

шлёпацца разм., незак., -аюся, “аешся [сься], -аецца,
-аюцца
шлёпаць хезак., -аю, -асш,
-ас, -аюць

шматаанраваець
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шлёпнуцца
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,
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а
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у
шлёнц
,
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ц
ц
е
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,
]
я
с
ь
с
[
я
с
ш
е
п
,
я
с

-пуцца
шлённуць зак., -ну, -неш,

,
по, -пуць
Шлісельбўрг гіст., Шлісельбурга, Шлісельбўргу
шлісельбўрсскі [рхск]
шліф спеу., шліфа, фе,
-фаў
,
шліфавальны
шліфавальня разм., -льпі,
-лець і -льняў
шліфавальшчык -ка, -ку,
-каў
шліфавальшчыца -цы, -ц

шліфавённе [ньне] -ниі
шліфавёпы і шліфбвапы
шліфавёцца незак., -фуец-

ца, -фуюдца

шліфаваць негак., шліфўю,
-ўеш, -ўе, “ўюць

шліфбўка (дзеянне, адшаіфаваная павертня) -бўцы;
(інструмент) сОўцы, -бвак

шліх спеўу., шліху
шліхавя

шліхта тэкст., -хце; (штабель) -хце, “хті -хтаў

шліхтавальны тэкст.
шліхтавёльня тэкст., -льні,
-лень і -льняў
шліхтавальшчык спец., -

-ку, -каў
-ды, -д

шліхтавённе [ньне] тэкст.
“пні

шліхтавёны і іцліхтбваны
шліхтавацца тэкст., незак.,
“тўецца, -туюцца
шліхтаваць тэкст., незак.,
-тўю, -туеш, -туе, -туюць

шліхтбўка тэкст., -ўцы
шліхтубель цясл., -ля, -лі,
-пяў

шліц спеў, шліца, -цы, -цаў

шліцавы

шаўнак а6.., -ика, -нку
шлык уст., шліка, -ку
шлында разхм., агульн. м.
Д -ду, Т -дам, М -дзе
[пьдзе],

ж,

ДМ

-дзе

[цьдзе], Т -дай і -даю,
ми. Р -д і-даў
шляндаць і
шліяндадцца
разм., незак.,

адпаведна

“аю, -аеш,-ае, -аюць; -аюся, -аешся [сься], -аецца,
“аюцца
шлпаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

шлюб шлобу, -бе, -баў
шлюбаразводны
шліббны

шлюз шлюза, -зе, -заў
шлюзавіпне “пыне] -нці
шлюзаваны

шлюзавацца невак.,
ца, -зўюцца.

шлюп мар, шлюпа, -пе,
-паў
шлюпачны г шліюпкавы
мар.,
[66]
шлюпбэлька
-льцы, -лек
шлюпка -пцы, -пак

шлюс спец., шлюсу, шлюха разм. зневаж., “бе,
ч0х
шаяга -язе, -Яг

шайгер -ра, -ры, “раў,
шляк -ка, -ку, мн. -кі, -коў
шляпа разм. зневаж. (пра
чалавека) -пе, -п
шлях, (у розн. знач.) РД
шайху, 7 шляхам, М шляху (але: на шляхў), мн.
астр.
шляхі, шляхбў;
Млёчны Шлях

шляхам прыназ.
шляхаправбд -да, -дзе, -даў
шляхётна прысл.
шляхётнаець [сьць] -цю
шляхетны
шляхёцкі гіст.
тляхёцтва -ве
шляхёчы
шайхта гіст., -хце

шляхтўн разм.,
-нбў

-паё,

-нё,

шаяхціц гіст., -ца, -цу, -цаў

спец.,

шліхтавалынчыца

незак.,
зак. і
шлюзаваць
шлюзўю, -ўеш, гўе, -ўюць
шлюзавы ё шлідбзны

-зуец-

шматаблічны часцеў, мпогааблічны
шматабяцаючычасуей мпогаабяцаючы
шматаваць разм.,

незак.,

“тўю, -тўеш, -тўе, ўюць
шматакбішы часцей мпогаакбниы
шматактбвы часцей мпогаактбвы

шматапўць разл., зак., -пў,
“нёш, -нё, -нём, -пяцё,
-иўць
шматаперацыйны
часцей
многаапераційпы
шматітамны фіз., часцей
мпагаётамны
шматацца разм.,
-ёецца, -юцца

незак,

шматаць разм., незак., -ёю,
-деш, -ае, -4юць

шматбакбва

[дб]

прысл.

часцей мпогабакбва

шматбакбвасць [дб] [сьць]
-дю, часцей многабакб-

васць

шматбакбвы [дб]
многабакбвы
шматвалёптнаесць

часцей

[сьць]

-цю, часцей многавалёнтнасць
шматвалёнтны часцей мно-

гавалёнтны

шматвбпытнаець

[сьць]

-ка,

-цю, часцей мцагавблыт-

шляхцянка гіст., -нцы, -нак
шляцпа разм., незак., шляюся, шляешся
[сься],
шляецца, шляюцца
шлячбк -чка, -чку, -чкбў
шляя -яі [яйі], мн. шлёі

шматвбпытны часцей мна-

шляхцідбк гіст., разм.,
“ку, -кбў

[ейі], шлей
шмалец -льцу, -льцы

тавопытны

шматвякбвы часцей многавякбвы
шматгадзіппы [дг] часцей
многагадзінны

шматтадбвы

[дг]

мпогагадбвы

шматгалінбвы [дг]

шмальцаваны

шмальцавацца незак., -цусцца, -дўюцца
шмальцаваць незак., -цўю,

-аўеш, -уўе, -дўюць

шмальцавы
шмапаёць (з адмоўем не)
разм., незак., -ёю, -аеш,
-4е, -дюць
шмаравание [пьпе] разм,
-нні
шмаравацца разм.,

насць

незак.,

шмарўюся, -ўешся (сься],

“ўецца, -ўюцца

шмараваць разм, незак,
шмарую, -ўеш, -ўе, -ўюць

шмаравідла разх., -ле

шімаравбз разм. лаянк., -за,

-зе, -заў
шмарганўцца

зак., -пуся,
-нёшея
[сься], “нёцца,
ліёмся, -пяцёся, ўа,
шмарганўць зак., ліў, -пёш
-пё, -пём, ляц, зІўць
шмат прысл.
шмат разм., шматё, шмацё,
мп. шмат, -тбў

многагалінбвы

шматгалбёвы

[дг]

часцей

часцей

часцей

многагалбвы

шматгалбепаець [дг] [сьць]
-цю, часцей многагалбепаесць
[сьсе]
шматгалбсее [дг]
-ссі, часцей мпогагалбсее
шматгалбсы ][дг]
часцей
мпогагалбсы
шматграннасць [дгр] [сьць]

-дю
шматграннік [дгр] [пьпі]
мат., -ка, -ку, -каў
шматгранны [дгр]

шматгўчны
[дг]
часцей
мнагагўчны
шматдзётнаець
[ддзе]
[сьць] -цю, часцей зшага-

дзётнаець

шматдзётны [ддзе]

мпагадзётны

часуей

шматдзённы [ддзё] часцей
мнагадзённы

шматжаправаець [дя; --раздзельпа д--жк] [сьць] -цю,
часцей мпагажанравасць
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шматкаправы
[дк--раздзельпа д-- ж] часцей мнагажанравы

шматзарадны

[дз -- раз-

дзельпа дз] часцей мио-

газарёдны
шматзмённы

[дзьме-- раздзельца д-зьме] часцей
мпагазмснны

шматзнайка
дзельцна

[дзн -- разДЗ-зи]

разм.,

агульн., м. ДМ -зпайку,
Т -зцайкам, ж. дм гзнёйцы, Т гзцайкай і -зпайкаю,

мн. Р -зцайкі, -знаек, часцей мнагазнёйка

шматзнайства
[дзи--раздзельна
дзн]
разм.,
іран., -ве, часцей мнагазнайства

шматзнамянальцасць [дзп-раздзельна д--зн] [сьць]
-цю, часцей миногазнамянальцасць
шматзнамяпёльны
[дзн-раздзельна д--зн] часцей
многазнамянальны

шматзпёчна

[дзн -- раз-

дзельна д--зн] прысл.

шматзначнасць [дзн--раздзельна д--зн] [сьць] -цю
шматзначны
[дзя -- раздзельна д--зн]

шматзўбчаты
[дз -- раздзельпа д-рз] [пч] часцей мнагазудчаты
шматзямёлле
[дз -- раздзельна д--з] [льле] -ялі,
часцей многазямёлле

шматзямёльны
[дз--раздзельна д--з] часцей мнеогазямёльны
шматкалёйны часцей мпогакалёйны
цасцей
шматкалёнчаты
многакалёпчаты
[сьць]
шматкалярбвасць
-цю

і

шматкблерпасць,

часцей многакалярбваесць
шматкалярбвыі шматкблерпы часцей мпогакалярбвы
[сьць]
шматканальнаець
-цю, часцей мцогаканаль-

насць
шматканальны часцей мпогаканальпы
шматкаўшбвы спец., часцей
многакаўшбвы

шматкватэрпы часцей мино-

гакватбриы
шматквёткавы бат., часцей

мнагаквёткавы
шматквбтны бат., часцей
мпагаквётны
часцей
піматкіламетрдвы
мпогакіламетрбвы
шматклётачиыбіял., часцей
мнагаклётачны
шматкбвы

шматкблернасць [сьць] гц,
часцей шматкалярбвасць,

мпагакалярбвасць

шматколерны часцей шматкалярбвы
шматкдпны часцей мнага.
кбнины
шматкбрпусны часцей миагакбриу сны
шматкрбіг” е агі [пйі], -гяў
шматлікасць [сьць] -цю
шматлікі

шматлісты
лісты

часцей

мпага-

шматлюднасць [сьць] -цю

шматлюдны
шматаймнавы часцей мнагалймиавы
шматматбрны тэг., часцей
многаматбрны
шматмернасць

[сьць]

Юю,

часуей мнагамёрнасць
шматмёрны часцей мипагамёрны
шматмёсны часцей мнагамёспы
шматмёсячны часцей мнагамёсячны

шматметрбвы часцей мпогаметрдвы
шматмільённычасуей многамільённы
шматмбўе -бўі [оўйі]

шматмбўны часцей мнагамбўны
шматнасённы бат., часцей
многанасённы
шматнацыянёльны часцей
мпоганацыянальны

шматбк -тка, -тку, -ткоў
шматпавярхбвычасцей многапавярхбвы
шматпакаёвы часцей многапакаёвы
шматпакўтнаець [сьць] -цю

шматпакўтныі мпогапакўлны
шматпалубны часцей мнагапалубны
шматпальцы часцей мпага-

пальцы
шматпланавасць [сьць] -цю,

часцей мпагаплёнавасць

шматплёпавы часцей мнагаплёнавы
шматпабдны бат.,
мпагаплбдны

часцей

шматплямёпны часцей многаплямённы
шматпблле [льле] с.-г. уст.,

-ллі, часцей мнагапбале
шматпбльны с.-г., часцей
мнаганбльны
шматпблюсны эл., часцей
мпагапблюсны
[сьць]
шматпраграмиасць
-цю, часцей многапраграмнаець
шматпраграмнычасцей многапраграмны
[сьць]
шматирадмётнасць
-цю, часцей многапрадмётнаець
часцей
шматпрадмётны

мпогапрадмётны
шматпрбфільнычасцей мнагаррофільны
шматпуддвы часцей мпогапудбвы
шматиялёсткавы
часцей
мпогапялёсткавы
шматпялёсткавыя бат., 1а3.,

часцей мнпогапялёсткавыя
шматрадкбвы [ту] часцей
многарадкбвы
шматрадны тх,
часцей
мнагарадны
шматразёва прыса., часцей
мпогаразбва
шматразбвасць [сьць] -цю,
часцей многаразбвасць
шматразбвы часцей многаразбвы
шматразрідны часцей миогаразрадцы
шматразцбвы [сц] тэг.
шматсастаўны часцей мпогасастаўцы
шматсерыйнычасцей мпогасерыйны
шматсільны часцей мнагасільны
шматскладбвасць
[сьць]
лінгв., цю

шматекладбвы
шмателойнасць і шмателаёвасць [сьць] дгя абодвух

-цю, часцей мнагасабйнасць
шматслойны і шмагслаёвы
часцей мпагаслбйны
шматслоўе -бўі [оўйі]

шматслоўна часцей мипагаслбўна
шмателоўнасць [сьпь] -цю,
часцей мнагаслбўнасць
шматслоўны часцей мнагаслбўны
шматснёжны [сьне] часцей
мпагаснёжны
шматстадыіішнычасцей миогастадыйны
шматствбльны часцей мпагаствбльны
шматстопны літ, часцей
мнагастапны
шматстрўнны часцей мнагастрўнны
[сьць]
шматступённасць

-цю, часцей многаступённасць

шматступёнвы часцей многаступбнны

шматетупёньчатасць [сьць]
гцю, часцей мниогаступёньчатасць
шматступёпьчаты тэг., часцей мпогаступёньчаты
[сьць]
шматсямбішасць
-цю, часцей мпогасямёй-

пасць
шматсямсйіны часцей многасямёйпны
шматтанажны часцей мио,
гатаназжны

882

шматтомнік

,
у
К
,
а
к
,
.
м
з
а
р
к
і
н
шматтбм
,
-каў
а
г
а
н
м
й
е
ц
с
а
ч
ы
н
м
шматто
,
тбмны
а
г
а
п
и
М
й
е
у
с
а
ч
ы
н
шматтбон
,
ы
ц
і
тб
а
г
о
н
й
м
е
ц
ы
с
а
в
ч
ё
н
д
шматты
тыднёвы

,
м
з
а
р
]
к
ш
[
а
к
ж
а
р
ы
т
т
а
шм
ЦЫ [шц], гак
шматтыранны
а
г
а
н
м
й
е
ц
с
а
ыч
н
ч
я
с
ы
т
т
а
шм
тысячны
шматтэмнаець
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[сьць]

-цю,

часцей мпагатэмнаець

шматтэмны часцей
тэмны

мнага-

шматфазны спец., часцей
мнагафазны
шматфарбны
шматфігуўрны часцей многафігурны
шматхлёбны часцей мнагахлёбны
часцей
шматцыліндравы
мпогацыліндравы
шматчаўнбчны часцей миогачаўнбчны
шмат'ядзерны часцей мнагаядзерны
шматяруснаець [сьць] -цю,
часцей мнагаяруснасць
шматярусны часцей мнагаярусны
шмаццё [цьцё] -цці, часцей

шмбцце
шморг выкл.
шмбрганне [пьпе] -ині
шмбргацца кезак., -аюся,
[сься], -аецца,
-аешся
-аюцца
шмбргаць незак., -аю, -асш,

-ае, -аюць
шмбргнуць зак., -ну, -неш,
“не, -нуць
,
шмбтка разм., -тцы [цц],
-так
шмбцце [цьце] -цці ў шмаццё
шмўляцца незак., -яецца,
“яюцца
шмуляць пезак., -яю, -яеш,
-яе, -яюць
шмуцтіятул палігр., -ла, -ле,
-лаў
шмыг разм., выкл.
шмыгаць разм., пезак., -аю,
-асш, -ас, -аюць
шмыгниўць і
шмыганўць
разм., зак., для абодвуг
-иў, -пбш, -нё, -пём, -пяцё, -пуць
шмяк разм., выкл.
шмякацца разм.
пнезак.,

“аюся,
-аешся
[сься],
гаецца, -аюцца
шмякаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
зямякну цца разм., зак. , -пу-

ся, -епіся [сься], нецца,
-пўцца

шмякнуць зак., -пу,
ие, -пуць

-пеш,

шнапе разм., шнапсу, -се
шнар разм., шшпёра, -ры,
-раў, часцей шрам

шпарыць разм., незак., -ру,
-“рыш, -рыць, -раць
шинітка бат, -тцы
часцей сцітка

[цц],

шніцэль кул., -лю, -лі, -ляў

шнур -ра, -ры, -роў

шнуравальны спец.
шнуравённе [пьпе] -ші
шнураваны
шнуравацца незак.,

руюся, -рўешся

“рўецца, -рўюцца

шпураваць

незак.,

шшпу-

[сься],
шпу-

рую, зўеш, -ўе, -ўюць
шнуравы
шиурбк “рка, -ркў, -ркбў
шнурбўка -оўцы, -бвак
шияпарыцца разм., незак.,
[сься],
-рышся
руся,
“рыцца, -рацца
шшіпнарыць разлм., незак.,
“ру, рыш, -рыць, -раць
шнырыць разм., незак., -ру,
рыш, -рыць, -раць
шнэк тэх., шика, -ку, -каў
шок хед., шбку, -каў
шбкавы
шблам аб.., -му, -ме
шбаах -ху, “хаў
шблудзі -дзяў
шбмпал ваен., -ла, -ле, -лаў
шбмпальны
шбпа абл., -пе, -п
шбрах -ху, -хаў

шбрац -рца, -рцу, -рцаў
шорг разм., выка.

шбрганне [ньпе] -ниі і іабрханне, шаргание, шархан-

не

[стц], -так
шосты
шбу тэатр., н., нескл.

шоўк -ку, мн. шаўкі, -коў

шоўкааддзяляльны [дзьдзя]
заал.
шоўкаапрацёўчы
шбукавы часцей шаўкбвы
шоўкакамбінат

-ётаў

-ёта,

-ёце,

шоўкаматальны
-лЫй,
шоўкаматальня
-льняў
шоўкаматальшчык -ка, -ку,
-гкаў

шоўкаматальшчыца -цы, -ц

ні

шоўкаматанне [ньне]

тоўкападббны

шоўкапрадзённе [пьпе] -пні

шоўкапрадзільны
-льці,
шоўкапрадзільня
-льняў
шбфер-ра, -ру, -раў, часцей

шафёр
шбферскі часцей шафёрскі

шпага -азе, -ёг
шпагаглытальнік -ка, -ху,
-каў

шпагат -йту, -аце
шпагатны
шпагёціна -пе

шпёжнік бат., -ку

шпажны
шпажыст спарт., -ста, -сцё
[сьце], -стаў

шпак -ка, -ку, -кбў

шпаклёваны і шпакляваны
шпаклёвачны
шпаклёўка -ўцы

шпаклёўшчык -ка, -ку, -каў

шпаклёўшчыца -цы, -ц

шпаклявённе [цьпе] -ші

шпаклявіцы і шпаклёваны

шпаклявацца незак., -лідец-

шбргат -ату, -аце
шбргацца незак., -аецца,
-аюцца
шоргаць хезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць і шбрхаць, шаргаць, шархаць
шбргнуць зак., -у, -пеш,
“не, -цуць
шёрка -рцы, -рак
шбрекі
шбреткаець [сьць] -цю
шбрсткі
шбрты -таў
шбрхашне [пьне] -тні, часцей шбрганне
шбрхат -ату, -аце
шбрхаць незак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць, часцей шбргаць
шбрхлыразх., часцей шЭрх-

лы
шбрхнуць 1гезак., -пе, -пуць,
часцей
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шбс

шэрхнуць

анбрцы даў, адз, м. шорац,

ж. шорка

шбры -раў
шоёт шаста,

гецё
мн. шасты, гтоў

[сьпе].

ца, -лююцца
шпаклявёць незак.,

-люю,

“люеш, -лбе, -лююць
шпакбвы
шпакбўня і разм. шпакбўпіца адпаведна -пі, -пяў;

-ЦЫ, -Ц
шала -ле, -

шпалападбівачны
шпалапрапітны спец,

шпаларэзка [ск] разм., -зцы
[сц], -зак
шпаларэзны

шпалёра

уст.

(насценны

дыван) -ры, -р
шпалёрнік -ку; (пра чалавека) -ка, -ку, -каў
шпалёрны
пшалёры -р і -раў
шпапёры-плёнка
шпалёрплёнкі, шпалёрам-плёпцы,
шпалёрамі плёнкай, шлпалёрах-плёпцы
танальны
шнапй разм. груб., зб., -иё
шнангбўт, мар., ав., -бўта,
-бўце, -бўтаў

пшапдыр
833
шрубарэз
ЎЎ

шпёндыр шав., -ра, -ры, -раў
шпанка с.-г., заал, -нцы,
гак
шпёнскі
с.-г. цшанская
авёчка, шпёпскі хмель,
шиёінская кацюцціна
пшанюк разл, -ка, -ку, -коў
шпаргалка разм., -лцы, -лак
шпийрка прысл.
пшаркакрылы
пшарканбгі
шпаркасць [сьць] -цю
шпаркі
шпарчэй прыся.
шпарчэйшы
шпарыць разжх., незак., “РУ,
“рыш, -рыць, -раць
шпат спец., -йту, -ёце
нпатавы мін.

ппатападббны мін.

пшатэль -ля, -лі, -ляў
шпацыр -ру, -ры
шпацыраванне [ньце] -ниі

шпацыраваць незак., -рую,
“руеш, “руе,

“рўюць

шпаёцырны
іцпёцыя палігр., -ыі [ыйі],
-ый
шпачацй і шшпачанё рознаскл., для абодвух РДМ
-пяці, Т -нём, мн. -няты,
-нят, -пятам, -нятамі, -ня-

тах

шпачыны

шпачыха разм., -ысе, -ых
шпег разм., шпёга, -гу, -таў
шпегавіць разм, незак.,
шпогую, -ўеш,-ўе, “ўюць
і шпікаваць, часцей шпіёпіць
шпёгаўскі разм.
шпёневы722.
шпень шшпЯнЯ, зі, нёў
шпіг разм, шпігу

шпігаванне [пьпе] -ниі
шпігаваны

і

шпігованы

шпігавёцца пнезак.,

ецца, -ўюцца

шпігў-

.;,

шпігаваць незак., шпігўю,
зўеш, -ўе, “ўюць
ципігёт мар., -ёта, -іце

шгігбўка (дзеянне) “бўцы;
-бўцы,
(прыстасаванне)
-бвак
шпіён -па, -пе, -паў

шпіёнамёнія -іі [ій
шпіёніць хезак., -пю, -піш,
гніць, пяць;

(сачыць

за

кім-п.) і шпікаваць, шпе-

гаваць
шпіёнка -пцы, “нак
ншіёнекі
ишіёнства -ве, часцей шпі-

янаж

шлік (шпіён) разм., штпіка,
-ку, -кбў; (касцявы мозг)

шпіку
шпікаваць разм), незак,
-кўю, -куўеш, -кўе, гіўюць
і пегаваць, часцей шпіпіць

шпиілевы спец.
пшілечны
шпіль аргіт., мар., -ля, -лі,
“ляў і архіт. уст. пшіц

шаілька -льцы, -лсё
шипількавы
шпількі разм. (абутак) -лск
ппілйць разм., иезак., -Яю,
“леш, -Яе, -яюць
шпінёт бат., -ату, -ёце
ппінйтавы г шпіпатиы
шиінгалёт -бта, -ёце, -ётаў
шпіпдэль тэж., -ля, -лі, -ляў
тніндэльны

дзеепрым.,
мпіталізавапы
прым.
паталізавацца иезак., гзўецца, -зуюцца
шпіталізаваць зак. і незак.,
-зўю, -зўеш, -зуе, -зўюць
ппіталізацыя -ыі [ыйі]
шпіталь -ля, -лі, -ляў
мшітальны
шпіц артіт. уст., заал. (парода сабак) -ца, -цы,- цаў;

архіт., часцей, шпіль

Шпіцбёрген [дзб] (астравы)
Шціцбёргена, Шпіцбёрге-

не
цячэняе
Шлпіцбёргенскае
[дзб] [ньне]. Шпіцбёргенскім цячэнні
шпіцрўтэныгіст., -цаў, адз.
шпіцрўтэн, -па, -не
шпіянаж-жу, -кы і шпіёнства
шплінт

7э2х.,

-нта,

-пце

[ньце], -нтаў
шилінтаванне [цьце] -пні
шпліцтавёцца кезак., -туецца, “тўюцца

,

шилінтаваць незак. -тую,
“тўеш, туе, тўюць
шплінтоўка -бўцы
шпбкаць разм., незак., -ае,
-аюць
шпбкнуць зак., пу, -исш,
-не, -нуць
шибпа спец., -не, -п
шпбпачны
шпбнка -пцы, -нак

шибра -ры, -р

пибрка і шпбрац бат., адпаведна -рцы, -рак; Ірца,

“рцы, -рцаў
шпбрпік заал., -ка, -ку, -каў
шпбрны
шпбрцавы заал.
шпбрыць незак., -ру, рыш,
грыць, -раць
шпрбтавы
шпрбтиы
шпрбты (рыба) -бтаў, адз.
шпрот, -бта, -дце

шпрбты (кансервы) -таў
ипрынтдў мар., -бва, -бве,
-оваў
шпрыц шпрыца, гды, -цаў
і
[чыне]
ппрыцавёнпе
пирыцоўка спец, адпаведна ап; -бўцы
шпрыцавёны

шорыцавацца пезак., -ўец, “аўюцца
шипрыцавёць кезак., -уўю,
-аўсш, -уўе, -аўюць

нніріцавы

Ипрэр., ж., неск.і.

штрэйскі
шаўлечны

і

пиўлькавы,

пульковы

шиўлька -льцы, -лёк
шаўльпік -ка, -ку, -каў

шиўльпіца -цы, -ц
шпульнўць абл., зак., -пу,
-ібш, -цё, -иём, -няцё,
-иўць
шаўльны
шаўля-лі, -ль

шпулйць аба., незак., -йю,
-лсш, -Яе, яюць
пшунт спец., гшпуита, -пце
[ньце], мн. шпунты, -тоў
шпунтавальны спец.
шпунтаванне
(ньпе]
і
адпаведна
шпунтбўка
-пні; -бўцы

шпунтаваны

шпуитаваёцца незак., -туец-

ца, -тўюцца

шпунтавёаць хкезак.. -тую,
-тусш, -тўе, туюць
шпунтавы
пшунтўбель дяс.., -ля, -пі ?
-ляў

шпур горн., тэг. шпура,
-ры, мн. -ры, -раў

шпураві горн., 722.
разм.
шпурайнцне [пьпе]
-нні

шпурайцца разм.,
-яешся
-яюся,

инезак.,
[сься],

-яецца, -яюцца

шпураяць разм., кезак., -Яю,

-яеш, -Яе, -Яяюць
шпураўць разм. зак, -нў,
-ибш, -нё, -пём, -няцё,
-НўЦЬ
шпыляць, абл., незак., -Яю,
-Ясш,-Яе, -Яюць
шпблях: у шпэляхі
шпянёк шпяпька, -кў, -коў
шрам шрама, -ме, -маўі
шнар
шрапнёль -ллю [льлю]
шранинёльны,
шраціпа -пе, -я
шрацінка -нцы, -пак

шрот шрбту, -бце
шрбтавы
шроталіцёйны тэг.
шротаструмёнцы тэз,
шрбтпіца паляўн., -цы, -ц
шруба -бе, трубавальны тэх., часцей
шрубарэзны
шрубавацца незак.,
ца, -буюцца

-буец-

шрубаваць незак. шру бую,
-ўсш, -ўе, -уюць
шрўбавы
трубападабны
шрубарэз т7э.г.,

-за -Зе,

-заў
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прубарэзны

шрубарэзиы 792. і шрубавальны

шрўбка

-бак
шрубны

штотыднёвіі:

[ші]

[пц],

бцы

шрубцыцга [пц] тэз. -пзе

[цьзе], -пгі-нгаў
Шры Лацка Шры Лапцы
шрыфт шрифту, -фце, зн.

шрыфты, -фтоў
прыфтавы
шрыфталіцёйны

,
-шяў
ы
н
а
в
о
п
м
а
т
ш
сё
ы
н
а
в
а
п
м
а
т
ш

ц
е
ў
,
к.
за
ле
а
ц
ц
ё
а
в
а
п
м
а
т
ш
ца, -аўюцца
штампаваць лезак., -пўю,
-пўеш, -пўе, -пўюць

штампавы
штамибвачны

штамибўка

0.

(дзеянне) -бў-

цы; (выраб, дэталь) -оў-

,

шрыфт-каса шрыфі-касе
шрыфтыст спец., -ста, -сце
.

[сьце], -стаў

шрёдэр с-г., -ра; -ры, -раў

шрэдэравацы с-г.
шрэдэравёцца с-г.,

штамнаване

[пьпе] -нпі,

незак,

.
ды, -бвак
штампбўшчыг -ка, -ку, -каў
штампбоўшчыца -ды, -ц
штанга -пзе [ньзе], -иг і
-нгаў

[ньне]

штангавание
-нні

с.-г.,

с.-г.
незак.,

“рўецца, руюцца не-тўюць
-гуе,
-гуеш,
-тўю,
ё
.
к
.,за
ь
-г
ц
а
с.
в
а
р
э
д
э
р
ш
зак., -рўю, -руеш, -рУе, -штангавы
-лЯ,
т7эг.,
штангенцыркуль
“рўюць
штангаваць

штаб штаба, -бе, мн. штабы, -ббў
штаба разм., -бе, -б

Уст.,
штаб-афіцзр ваен.
штаб-афіцэра, штаб-афіцзру, штаб-афіцэраў
штаб-афіцэрекі ваен. уст.
штабель -ля, -лі, нн. шта-

бялі, -лёў і штабелі, -ляў
'
штабельны

штабелявённе [ньпе]
і штабялёўка
штабелявіны

-нні

штабелявёцца незак., штабялюецца, “лююцца

штабеляваць зак, і незак.,

штабялюю, -люеш, -люе,
-лібюць
штабіст ёі
штабнік разм.,
адпаведна
-ста,
-сце

[сьце], -стаў; -ка,

-кбў

-ку,

штаб-кватэра
штаб-кватэры, штаб-кватэр
штабпаваць шав., кравец.,
незак., -аўю, -нўеш, -нўе,
-іўюць і штапаваць
штабия прыдм., наз,

штаб-рбтміетр

ваен.

уст,

штаб-рбтмістра,
штабротмістру,
штаб-рбтмістраў
штабс-капітан [пс] ваен.
уст.,

штабс-капітапа,

штабе-капітёне, штабе-капітанаў

штабс-капітёпскі [пс]

штабяллёўка -ёўцы, часцей
штабелявінне
штаг мар., штага, -гу, -гаў

шталмайстар уст., -тра, -тру,
“траў
шталмайстарскі
штам спец., штама,
-маў

штамб

бат.,

-бе, -баў

штамбавы

-ме,

сад., штамба,

штами штампа, -пе, -па
ў
штампавальны тэх,

-лі, -ляў

штангіст -ста, -сце [сьце],
-стаў
штандар уст., паэт., -ра, -ры,

граў

(ад
прых.
штандаравы
штандар)
штандаёрны прым. (ад штандёры)

штандары разм., -раў; адз.
штандара ж., -ры
штандёрына разх., -не, -н
штаніна разм., -не, -н
штани -нбў
штапаваць незак., штапўю,
-уеш, -ўе, -ўюць, часцей
штабнаваць

штёпель (завіток у руне)
-ля, -лі, -ляў; (штучнае
валакно, тканіна) -лію,-лі
штапельны
штармавёаць
(перажываць
шторм) мар., незак., -мўю,
-муўеш, -муе, -муюць
штармавы
штарміць (быць неспакойным, бурным у чае штор-

му) мар., незак., -міць;

“міла
штармбўка
“бвак
штат

разм.,

-бўцы,

(адміністрацыйна-тэ-

рытарыяльпая
адзіпка)
штата, -йце, -атаў; (дакумент; пастаянны, склад супрацоўнікаў якой-н. уста-

новы) штату, -ёце, -атаў
штатны
штаты (назва
саслоўнапрадстаўнічых устаноў у
Підэрландах і Францыі)
-таў
штатыў -ива, -мво, -яваў
штацкі
што зайх., Р чагб, Д чаму,
ТМ чым
што злучн., часу.
штовёчар прысл.
штовячэрні
штогадзінна

прысл.

штогадзіцны
штогадзіцы прысл.
штогбдпі
і
штогаддвы

прысл.

штогбд і штогдду прысл.
штогбдпік -ка, -ку, -хаў
штодзёнь і штодня прысл.

штодзённа прысл,

штодзённаець

[сьць] -цю

штодзённік [пьпі] -ка, -ку,
-каў
штодзённы і разм. штоднё-

вы
штодзёпшчына разх., -це
штодэкаёдна прысл.
штодэкадны

шток горн., штбку; тэх.
мар., штобка, -ку, -каў

штбкаць разж., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць
штоквартальпа прысл.
штоквартальны

што-кблечы абл., займ., Р
чагб-кблечы, Д чаму-коб-

лечы, ТИ чым-колечы

штокружа бат., -ЖкыЫ, -ё
штолёта прысл.
штбльня горн., -ні, -няў
штомёсяц прысл.
штомёсячна прысл.
штомёсячнік -ка, -ку, -каў
штомёсячны
штомінутны
што-нёбудзь займ., Р чагонёбудзь, Д чаму-нёбудзь,

ТМ чым-нёбудзь
штонікі разм., -каў
што-нішто разм., займ., Р
чёго-нічагб, Д чамў-ніча-

мў, ТМ чымнічым
штонбч і штондбчы прысл.
штопбчны
штбпар (прылада) -ра, -ры,

-раў; ае., -ру, -ры, -раў
штбпарам прысл.
штопарападббны
штбпарны

штбпарыць ав., незак., -рУ,

-рыш, -рыць, -раць
штора -ры, -р

штбравы і шштбрпы
штораз прыс.
штораніцы прысл.
шторанішці
штбрка -рцы, -рак
шторм шторму, -ме, -маў
штормтрап мар., -па, -пе,

-паў
шторны часцей штбравы
штос штоса, -се, -саў

штосекундны

штосілы прысл.
штоеўтачна прысл.

штоеўтачны
штбсьці і штось заёхм., адпаведна Р чагбсьці, Д ча-

мусьці, 74] чымсьці;

чагось,

Д

чамусь,

чымсь
штотыдзень прысл.
штотыднёва прысл.

Р

ТМ

пітотыднёвік -ка, -ку, -каў

(мера і

пасудзіна)

уст, штофа, -фе, -фаў;
(тканіна) -фу, -фе

штофны

штрафавіны
штрафавацца незак.,
ецца, -фуюцца

-фу-

штрафаваць незак, -фую,
-фўеш, -фуе, -фўюць
штрафиік разм., -ка, -іў,
-коў
штрафны
штруке штрўксу, штрукеы-саў
штрыпка -пцы, -цак
штріяфель -фля, -флі, -фляў
штрых штрыха, -ху, -хоў
штрыхавёнце [ньце] -нпі
штрыхаваны

дзеепрым.,

прый.
штрыхавацца незак., штры-

хуецца, -ўюцца

штрыхаваць незак., штрыхую, -ўеш, -ўе, -ўюць
штрыхаві

штрыхбўка -ўцы
штрэволь горн., -ля, -лі, -ляў
штрэйкбрэхер [гбр--з вы-

бугн. г] -ра, -ру, -раў

[гбр- з
штрэйкбрэхерскі
выбухн. г]
штрэйкбрэхерства [гбр--з
выбухн. г] -ве
штрэк горн., -ка, -ку, -каў

штрЭкавы

штудзіраванне [пьне] -нні

штудзіраваны
штудзіравацца незак., -руецца, -руюцца

штудзіраваць незак., -рую,
“руеш, -руе, “руюць
штудзіроўка -боўцы
штўка штўцы, штук
штукавённе [пьне] -ппі

штукавацца разм.,

незак,

-кўюся,
(фокуснічаць)
-кўешся [сься], -куецца, -кўюцца; (зал, да штукаваць) “куецца, -кўюцца
штукаваць незак, штукую,
-ўсш, -уе, “ўюць .
штукар “ра, -рЎ, -роў
штукарка -рцы, -рак
штукарскі
штукарства -ве, -ваў
штукарыць

незак.,

“РУ,

“рыш, -рыць, -раць
штукбвіца разм., -пе, -п
штукбўка (дзеянне) -ўцы;
(заштукаванае

месца)

-бўцы, -бвак

штўпда рэл., -дзе [ньдзе]

штупдізм рэл., -му, -ме

штупдіст гста, -сцо [сьце],

-стаў

штыкёты -т ёі -таў і шчыкёты
штыкёціна -це, -д і шчыкё-

штупдасцкі
штурвіл -ла, -ле, -лаў
прым.,

наз.

штурм ш?уўрму, -ме, -маў
штурмавінне [пьне] -нні
штурмавацца 1езахк., -муецца, -мўюцца
штурмаваць незак. -мую,
-муеш, муе, -мўюць,
штурмавік -ка, -ку, -коў
штурмавія
штурман мар., ав., -па, -пе,
-наў
штўрманскі
штўрманства -ве
штурмаўшчына разм., -не

штурмбўка разм., -бўцы
штуртрап жмар., -па, -пе,
-паў
штуртрбе мар., -га, -се, -саў
штурх выка.

штурхён разм, -пй, -нё,
-нбў
шту рхаль,
і
штурханёц
штурхён разм.) адпаведна

“нца, -нды, -нцёў; -дя, -лі,
-лёў; -на, -нё, -ноў
штурханіна і разм. штурхатния адпаведна -не; -ші
штўрханне [ньце] -нні
штурханўць зак., яў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нўць
штўрхацца незак., -аюся,
[сься], -зецца,
-аешся
-аюцца

штурхаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць,
штурхёч -ча, -чы, -чбў
штурхёбльразм. -хяля, -хялі, -хялёў
штурхнўць зак., -нў, -нёш,
-нё, -нём, -няцё, -нўць,
штуршбк -шка, -шку, -шкбў
Штутгарт [дс] г., Штўтгарта, Штўтгарце
штўтгарцкі [дг]
штуф геал, штўфа,

-фе,

-фаў

штўцэр ваен., тэх., -ра, -ры,
-ра Ў

штучка “ды [цд], -чак
штучна прыса.

птучнасць [сьць] -

штучны
штыб горн.,

зштыбу, -бе,

-баў
штыбны
штык штыка, -кў, -кбў і

штых
штыкавёнце
-нпі

кётнік
штыкётны і шчыкётны

“так

штурвальны

штохвілінна прысл.
штохвіліны
штохвіліны прыса.
штраф штрафу, -фе, -фаў

[стц],

-тцы

штундиетка

штотыднёвы
штоф

шукальны

885

штотыднёвы

[ньне]

сг.

штыкавёны
штыкавйцца с.-г., незак.,
-кўсцца, -кўюцца
штыкаваць незак. -кўю,
-кўеш, -кўе, -кўюць
штыкавій
штыкётпік (плот) -ка, -ку,
гкаў; (планкі) -ку і шчы-

ціша

штыкбўка с.-г., -ўцы
штыклабнкер уст., штык-опкера, штык-онкеру, штыкЮнкрраў
штылёт -бта, -ёце, -бтаў і

стылёт
штыль мар.

(бязветранае

надвор"е на моры,акіяне)
(стрыжань,
штылю, -лі;

шып) штыля, -лі, -лёў

штыляваць мар,
-лібе, -лююць

незак,

штылявія мар.
штырспец., штыра,

-ры,

“роў
штіирбарт мар., -барта, -барце, -бартаў
Штырййскія Альпы

рыйскіх Альпаў

Шты-

Штырыя Штырыі [ыйі]
штырыць разм., незак., -ру,
“Выш, “Выць, “раць

штыфт штыфта, -фце, -фтаў
штыфтавы

штых штыхі, -хў, -хбў, часцей штык
штыхель тэх., -ля, -лі, -ляў
штэвень мар., штэўня, -ні,
-няў
штэйгер уст., -ра, -ру, -раў
штэйгерскі уст.

штэйн штэйну, -

штэмпель -ля, -лі, -ляў
штмпельны
штэмпелявённе [ньне] -нні
штэмпелявёны і іштэмпялёваны
штэмпелявацца незак., гялюецца, -пялююцца

штэмпеляваць, незак., -пялюю, -пялюеш, -пяліде,
-пялоюць
штэпар шав., -ра, -ру, -раў
штэпаршчыца -цы, -ц
штбпсель -ля, -лі, -ляў

штэпеельны
шуйныгіст., -наў
шуба шўбе,
шўбка [пк] разм, -бцы
[пц]. -бак
шўбпік уст. -ка, -ку, -каў
ўбны
шугалёя уст., -ёі [ейі], -ё
шуганўць зак., аў, -нёш,
“пб, -нём, -пяцб, “яўць
шугаць, незак. -ю, -аеш,
,
-4е, -бюць
шугіўць, зак, -аў, -пёш,
-нё' -нём, -пяцё, -нўць
шукёемае хат., наз.
шукаемы хат.
шукальнік-ка, -Ку, -каў
шукёльпіца -цы, -ц
шукальпы

шчаелівіць
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пуканне

АМ
шушўкаць
лезак.,
-аю,
-аеш,
ць
“ю
ё,
-с
.,
ак
ез
ьп
ец
ац
рп
шу
)
е
н
н
я
е
з
д
(
]
е
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ь
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[
е
шукйнн
-аюць
-ае,
,
Аа
ца
,
ЦЦ
іІ
к.
іц
-Ц
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ац
хе
рп
шу
а
д
а
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а
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геагр.,
шхёры
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ь
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шу

каші, -нняў
шуканы

шхўпа -ие, -н

гаціш, -аціць, -ацяць

,

-асцца,
певак.,
шукацца
,
,
гаюцца
шукаць незак., -аю, -аеш,

шурум-бурўм (беспарадак)
разм., шурум-буруму, шурум-буруме
шурфслец., шурфа, -фе, мн,

шўла і шулё адпаведна -ле,

,
-фы, -фаў
шурфаванне [ньце] -ипішурфавацьпезак., шурфўю,

-4с, -йюць

гл ў -лаў; -ле, мн. шулы,

.

шул і -лаў

шулер -ра, -ру, -раў

шулерскі
шўлереётва -ве
шулёнак заал., -пка, -нку,

-нкаў
0.
шуляк заал., -ка, -кў, -коў

шум шуму, -ме, -маў
шумаваць абл., незак., шумўе, “ўюць

шумавік тэатр., муз., -ка
“ку, -коў
,
шумавінне [ньне] -нні
шумавы

шумазаглушальны
шумазасцярбга [сьця] -бзе
шумаізаляцыйны [айі]
шумаізаляцыя [айі]
гыі
[ый
шумамёр -ра, -ры, -раў
шумапаглынальнік -ка, -ку,
гкаў

шумапаглынаёльны
шумапеленгётар -ра,

“ры,

шумёры гіст., -раў
шумёць незак., -млю, -міш,
“міць, -мім, -міцё, -мяць
Шуміліна г. п., Шуміліне
Шумілінскі раён Шумілінскага раёпа

шуміха разм., -ісе
шумліва прысл.

шумліваець [сьць] -цю
шумлівы

шўмна прысл.

шумналісты

шумнацёчны

іёш, -пё,
-ўць

зак., -нў,

-пём,

-няцё,

шўмны

шумбк рагм., -мкў
шумбўка -бўцы, -бвак
шунгіт лін., -іту, -іце
шунт эл., шунту, шуўпце
[ньце]
шунтавы

шураванце [пьне] 7эг., -нпі
шуравацца пезак., -руецца,
“рўюцца
шураваць незак., шурўю,

туеш, -уе, -ўюць

шурка уст., -рцы, -рак
пуроўка (дзеянне)
(металічны

“оўцы, -бвак

-бўцы;

стрыжань)

шурпата прысл,
шурнётаець [сьць] -цю
нуртаты

шўрхпуць разм., зак., -пу,

-неш, -не, -пуць
[пьпе]
шуршнне

разм.,

аші, -нпяў
шуршэць разм., незак, -шў,

-шыш, -шыць, -шым, -шыцё, -паць

шуры-мўры разм., нескл.
шўсцуцца разм., зак., -ну[сьпесься],
ся, -цешся
-пецца, -нуцца
шўенуць разм., -пу, -пеш
[сьце], -пе, -пуць

шуст слеу., шўста, шусце

[сьце], шўстаў

шуставальны спец.
шуставанне [ньне] -пні
шуставацца гезак., -туецца, “тўюцца

“раў
шумёрскі

шумияўць разм.,

-ўсш, -ўе, -ўюць
шўрхаць разм., незак., -аю,
-аеш, -ае, -аюць

,

,

шуставёць незак., -тую, -туеш, -тўе, -туюць
шустбўка -бўцы
шўстра прысл.
шустравбкі разм.

шўстрапькі
шўстрасць [сьць] -цю
шўстры
шусь разм., выкл,
шутка разм., -тцы [цц],
-так
шуткаваць разм., незак.,
-кўю, -кўеш, -куе, -кўюць
шуфель пўфля, -лі, -ляў
шўфельны
шуўфлік -ка, -ку, -каў
шуфляваць незак, шуф-

люю, -оеш, -бе, гоюць
шуфляда -дзе, -д
шух разм., выкл.
шуханпе [пьпе] -ші
шухаць разм., незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць
шўхпуцца разм., зак., -нуся, -пешся [сься], -нецца,

“нуцца
тўхнуць разм., зак., -ну,
-пеш, -по, -пуць
шуціха (феерверачная ра-

кета) -ісе
шўшамець

[цьцю]

абл.,

-ццю

шушпан уст., -на, -пе, -паў
шушўканне [пьпе]
ші,

“цяў

шушўкацца хезак., -аюся,
-аешся
[сьея], -аецца,

-аюцца

шчабпяваць незак.,

-пюю,

гпбеш, -нібе, -нююць
шчабятанне ўньне] -пиі

шчабятаць незак., шчабячу,
шчаббчаш, -ча, -чам, -чаце. -чуць

шчабятуй разм., шчабетупа, -нё, -нбў
шчабятуха -усе, -ўх
шчавель разм., бат., -лю з
-лі, часцей шчаўе
шчадраванне [ньне] -ппі
шчадрэц уст. і разм, шчад-

рбўкі адпаведна
грацы; -бвак

-раца,

шчака шчацэ, мк. шчакі,
-к, з ліч. 9, 8, 4- шчакі
шчакагты
шчалачыицца спец., незак.,
“чыцца, -чацца
незак.,
шчалачиць

-чу,

“яш, -чыиць, -чым, -чыцё,

аць
шчалачэнне [ньне] -нпі

разм., незак.,
шчаміцца
шчэмішся
шчамлібся,
[сься], -міцца, -мімся,
-міцёеся, -мяцца
шчаміць незак., шчэміць;
шчаміла
шчамлёткі -ткаў

шчамяліца бат., -цы
шчанённе [ньце] -нні
шчаніцца хезак., шчэпіцца,

-пяцца

шчанюк -ка, -кў, -кбў

шчапя і іцчанё рознаскл.,
для абодвух РДМ -няці,
Т -пём, мн. -няты, -нят,

-нятам, -нятамі, -пятах
шчанячы

шчапё раз.м., 36., -пё
шчап4льны слец.

шчапёны дзеепрым., прыйшчапёацца незак., -4ецца,
“аюцца

шчапаць лезак., -4ю, -асш,
-4е, -дюць
шчарбаты
шчарбіна -не, -и
шчарбінка -пцы, -пак

шчарбіцца кезак., шчэрбіцца, -бяцца

шчарбіць незак., шчарблю,
шчэрбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць

шчасліва
шчасна

[сьлі]

прысл.

шчаелівасць [сьлі]
-цю і шчаснаець

і

[сьць]

шчаслівец [сьлі] -іўца, -іўцу, -іўцаў і шчасліўчык
шчаслівіцца [сьлі]
разм.,

незак., -віцца і шчасціць

шчаелівіць [сьлі] разм., незак., -віць; (шанцаваць) і
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шчасціць

шчаслівы [сьлі]

[сьл]
шчасліўка
Авак
шчасліўчык [сьлі]

шчупакбвыя
Эаайл, ,
5

шчасны

шчупакоў
шчупальцы -цаў, адз. шчу-

-іўцы,

пальца, и., -цы
шчўнанне [ньце] -нні
шчуўпаць кезак., -аю, -аеш,
-ае, аюць
шчупачбк -чка, -чку, -чкоў
шчупачына разх., м. Д -пу,

разм.,

зка, -ку, -каў, часцей шчаслівец

шчасна прыс.!., часцей іцчасліва
шчаснаець [сьць] гцю, час-

Т ам, М -це, мн. Р -цаў

шчупачыны

цей шчаслівасць
шчасны часцей шчаслівы

шчупачышча разм., м. РМ
-шчы, Д -шчу, Т -шчам,
Р мн. -шчаў
шчўпік гаал., -ка, -ку, -каў

шчасце [сьце] -ці
шчаеціць [сьці] незак., ць;

“іла, часцей шчаслівіцца

шчуплаваты разм.

шчаўе бат., -ўі [уйі] і шча-

вель
шчаўсвакіслы гім.
шчаўсвы
шчаўкўнзаал, -на, -нё, -нбў
шчаўкўнчык-ка,-ку, -каў
шчаўлёк разм., бат., -КУ,

шчаўчбк -чка, -чнў, “чыдў
шчаціна разм., -не, часцей
шчацінне
шчаціналісты
шчацінападббны
шчаціністы
шчацініцца кнезак.,

“ніцца,

“няцца
шчацініць незак., -ню, -ніш,
-ніць, -няць
шчацінка -нцы

шчацінне

[ньне]

шчаціннік
-каў

[ньні] -ка,

нні

і

шчаціна, шчэць

“ку,

шчацінны
шчбгаль заал., -ля, -лі, -ляў

шчбдра прыса.
шчбдрасць [сьць] шчодры

шчоблак абл., -ку
шчблач гім., -ччу, -чаў
гім.,
шчблачнаець [сьць]
-цю

шчблачны

шчбпаць разм., -пця,

-пці,

-пцяў
шчбтачка -чцы [цц], -чак
шчбтачнік -ка, -ку, -каў
шчбтачны
шчбтка -тцы [цп], -так
шчоткападббны
шчоткатрымальнік тэг., -ка,
гну, -каў

шчоўк шчоўку
шчоўк выкл.
-ті,
[пьне]
шчобўканне
-нняў
шчбўкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць
шчоўкпуць зак., -пу, -неш,
-не, -пуць
шчбчка -чцы [цд], -чак

шчбчны анат.
шчуп тэзх., шчўпа, -пе, -паў
шчупак -ка, -ку, -коў
заал.,
шчупаканадбблыя
наз.
шчупакбвы

наз.

шчўпаасць [сьць] -цю

шчур завад.
“роў;

міф.

шчурай,
этн.,

-ры,

шчура,

“ру, -раў
Шчўчый г. п., Шчуўчыца,
Шчучыне
шчўчынекі
Шчўчынскі раён Шчучыцскага раёпа
шчыгтлік [з выбухн. г] заал., -ка, -ку, -каў
шчыгліха [з выбухн. г] -ісе,
гіх
шчыглянй і шчыглянё [з

выбутн. г] рознаска., для

абодвух РДМ -пяці, Т
-пём, мн. -няты, -пят, “пя-

там, -нятамі, -нятах
шчыглятнік [з выбухн. г]
-ка, -ку, -каў

шчыглячы [з выбухн. г]
шчыгол [з выбухн. г] за, -гла, таб«лёў
шчы? ран “пу, шчыгрынаваны аа,
шчыгрынавацца тэх., незак.,
-иўецца, -нўюцца
шчыгрынаваць тэх, пнезак.,
-яўю, -нўеш, -иўе, -нўюць
шчытрынавы
шчыгульнаець [сьць] абл.,
-цю
шчыгўльпыабл.
-тцы
шчыкалатка
[ця],
-так
шчыкалатачны
шчыкапне [ньпе] -нпі
шчыкаць разм., незак., -ёю,
аеш, -4е, -аюць

шчыкётпік (плот) -ка, -ку,
каў; (планкі) -ку, часцей
штыкётпік
шчыгбтны часцей штыкётпы
шчыкбты -т і -таў, часцей
штыкёты
шчыкёціпа -не, -п, часцей
штыкёціпа
шчыкбтка разх., тцы [цц]
шчіліпа -пе, -п

шчылінаваты
шчиліпка -пцы, -пак
шчылівпы
шчылінны лінгв.

шчыльнёішы
шчыльнёць
-бюць
шчальны
шчымёць

пезак.,

-ёе,

пезак.,

-міць,

-мяць
шчымліва прысл.
шчымлівы
шчыпальны
шчыпёшне [ньне] -нпі
шчыпацпўць разм., зак., -пу,
-абш, -нё, -пём, -пяцё,
-иўць, часцей шчыпаўць
шчыпаны дзеепрым., прым.
шчыпацца незак., шчыплю-

шчўплецькі раз,
шчуплы

шчылісты
шчыльна прысл,
шчільнаець [сьць] -цю
шчыльнёй прысл.

ся, шчыплешся [сься],
“лецца, -лемся, -лецсея,
-люцца

і -аюся,

-аеіцся

[сься], -аецца, -аюцца
шчыпаць незак., Іцчыплю,
шчыпле, -ле, “лем, -леце,

люць і -йю, -йсш, -ёе,
гаюць; шчыплі і шчыпёй
шчыпкбвы муз.

шчыпиўць зак., -пў, -нёш,
-нб, -нём, -няцё, -нуць і
шчыпанўць
шчыпбк -пка, -пкў, -пкбў
шчыпцы-цбў
шчыцчыкі -каў
шчіра прыса.
шчыравённе [ньне] разм.,
-пні
шчыраваць разм. незак.
шчырўю, -ўеш, -ўе, -ўюць

шчырасць [сьць] -цю
шчыры
шчырёць незак., -ю, -Зеш,
-5е, -Зюць
шчыт шчыта, шчыцё, мк.
шчыты, -тоў
шчытавы

шчыталіенік

[сьні]

бат,

-ку

шчытамбрднік заал., -ка,
-ку, -каў
шчытанбсец гіст. (асоба)

-нбсца, гнбецу,, -ибсцаў;

заал., -нбсца, -ибецы, -пбе-

даў.

шчытанбска заал, -нбсцы,

-пбсак

шчытападббны
шчытахвбсты заал.
шчыткбвы спец.

шчытна прысл.
шчытны

шчытбк -тка, -ткў, -ткбў
шчытбўка заал., -оўцы, -бвак

шчіыцік заал., спец., -ка, -ку,
-каў

шчэбсневы
шчэбень -бпю, -бпі
шчэбет -ету, -сце
шчэлеппы
шчэлепы -паў
шчэнная
шчэпа сад., -пе, -п

шыфаньер
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шчэрыць

-рыць, -раць; чэр

Шаг г., Шчэціна,
ціце

,

Шчэ-

шчэцінскі

а
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Ш
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часцей шчацінне
ш-ш разм. выка,
шйба -бе, -б і шыбіна
шыбавёць разм., незак., шыбўл, гўеш, -ўе, -ўюць

шыбапўць зак. -яў, гнёш,
-пё, -нём, -няцё, -нуць і
,
,
шыбиўць
шыбёць

незак., -дю, -аеш,

.
-4е, -Яюць
шыбенік -ка, -ку, -каў
шыбеніца -цы, -ц
шиабер спец., -ра, -ры, -раў
шыбіна -не, -н, часцей шыба

швібка [пк] -бцы [пц], -бак
шибка [шк] абл., прысл.

шібкасць [пк] [сьць] аба.,
-цю

шыбкі [пк] абл.
шыбнўць зак. -нў,
-нё,

-пём, -няцё,

-нёш,
-нуць,

часцей шыбанўць

шыварат разм., -ата, -аце,
-атаў

шывбк шыўка, -ку, -коў
шигалле [льле] абл., -ллі

шыдзлак разм., -лка, -лку,
-лкаў
шыза прысл.

шызавата-блакітны
шызаваты
шызаганія біял., -і [ійі]
шызакрылы
пшиязаець [сьць] -

шызафрэнік разм, “а, “ху,
-каў
шызафрэпічка разм., -чцы

[цц], -чак
шызафрэпічны мед,

шызафрэшя мед., -і (іці]

шізія
шыізм [ыйі] «рэа. -му, -ме
шыіт [ыйі] -іта, -іце, -ітаў

шыітка

[ыйі] “тцы

[цц],

-так
шийка шыйцы, шыек
шыйпы
шык шыку
шыкавацца разм., незак.,

шыкўюся, “ўешся [сься],
“Уецца, “ўюцца
шыкавёць разм., незак., шыкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць
шыканне [ньце] -нні

шыкайўць зак., -нў, гнёш,
-пё, -нём, -пяцё, -нўць

шыкарна прысл,
шыкёарпаець [сьць] -

шыкарны ў шыкбўны, разм.
шыкдзны

шыкаць лпезак., -аю, -аеш,
-ае, -аюць
палкнуць зак., -ну, -неш,

-по, “пуць
шыкоўна прыса.
шыкбўпасць [сьць] -цю
шла -ле, -лаў
шылаваты
шыладзюб заал., -ба, -бе,
-баў

шылападббны
шылахвбстка заал, -тцы
[стц], -так
шыліцт -га, -гу, таў о.
шыльда -дзе, -д і -даў .
шяльдавы
Ішяльны
шыльца разм., -цы, -цаў
шымі м., нескл.
шымбза гім., -зе
шымпанзэ 8аал., м., неска.
шяна -не, шынарамбнтны
шыначны

шынёбль шыняля, -лі, -лёў

шынёльны
шынка -нцы, -нак

шыракагруды
шыракадзійбы
цпяраказёды
шыракакрылы
шыракакрысы
шыракалапы
шыракалісты
шыракалёбы

шиыраканбека заал., -ибсцы,
-пбсак
шыраканбем
шыракаплёчы
шыракаплёначны фота, кіно
шыракапблы

шыракарадпыс.-г.
шыракарбты

шыракасеўлы
шыракатвары
шырата геагр., -ацё, мн. шыроты, -т
шырачэзны разм.
шырачэць незак., -Эе, -Зюць
ширма -ме, -м і -маў
шырбзныразм.
шырбка прысл.
шырокаахбплепаець [сьць]

-цю

шынкар уст., -ра, “РЎ, -рбў

шырокаахбпны
шырокавядбмы

шынкбвы уст.

шырокавяшчальны
шырокагабарытны
шырокадастўпны
шыроказахбпны
шырокакалёйны чыг.
шырокакаецявы [сьця]
шырокамаштабнасць [сьць]

шынкёрка уст., -рцы, -рак
шынкарскі уст.
шынкёретва уст., -ве
шынкёрыць уст., незак., -ру,
“рыш, -рыць, -раць

шыннік разм., ка, -ку, -каў
шынны
шынбк уст., шынка, -ку,
-кбў
шыпшыла заал., -ле,
шыншилавы

шыньён -на, -пе, -паў
шып 7эх., гаал., шыца, -пе,
ян. -пы, -пбў; "(рыбаў шипа, -пе, -паў; (шыпенне)
шыпу, шыпавызаал.
шыпавітэх.
шыпарёзныспеў.

шыпённе [цьне] -нні
шыпёць незак., -плю, -піш,
“піць, -пім, -піцё, яць
шыпбўкі спарт., -бвак, адз.

шыпобўка, -бўцы
шыпўлька -льцы, -лек
шыпўлькавы
шыпўн (від лебедзя; асоба)

-нё, -пё, -пбў; (накіп пры
плаўцы чыгуну) -иў, -пеё
шыпўчасць [сьць] -цю

шыпўчка разм., -чцы [цц]

шыпўчы
шыпшыпа бат., -пе
шыпшішнавы
шыпшіцнік [ньпі] -ку
шыпячы лінгв.
шыр шыю
шырай прысл., часцей шырэй
тыракаваты
шыракагбрлы

шырокавяшчальна прыс.і.

-цю
шырокамаштабны
шырокапналёсы

шырокарадкбвы [тк]
шырокаспаяжывёцкі
шырокараепаўсюнджаны
шырокаўжывальны
шырокафармётны
шырокафюзеляйіны
шырокаэкранны
шырбкі
шырбтиныгеагр.
шырспажывёцкі
шырспажыў разя., -ыву,
-ыве
шіршы разл.

шырыильны 722,
шыршнка

кравец.,

-пак
шырыня-ні
шярыцца

“рацца

незак.,

-нды,

“рыцца,

шарыць незак., “ру, рыш,

“рыць, -раць
шырэй прыс. і цпярай

ппярэйшы

шырёць пнезак., -5е, -юць
іцытво -вё

шыты

шыўнтаспец.

шыфапьёр

ёі шыфапьёрка

адпаведна -ра, -ры, -раў;

“рцы, -рак

шыфер
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эвенкійка

шышкападббны

шрстка -тцы [сти]
шэрецеапрацоўчы [рсьце]
шэрсцснарыхтбўкі
[рсьце]
-бвак, адз. -бука, -оўцы
шэрецепарыхтбўчы
[рсьце]
шэрсцепрадзёнце
[рсьце]
[ньне] -нпі
шэрсценрадзільны [рсьце]
шэрсцспрадзільня
[рсьце]

а
н
н

а

шыфер -ру, -ры

шышшияк бат., -кў
шыя шыі [ыйі], шый і шяяў

шяферны

шыфби тэкст., -ну, -не
шыфбпавы

шыфр шыфру, -ры, -раў

шыфравальны
шыфравальшчык -ка, -ку,
-каў
шыфравальшчыца -цы, -ц
шыфраванне [пьпе] -нпі
шыфравапы
цпафравацца незак, -русц-

ца, груюцца

шыфраваць

незак.,

-русш, -рўе, -рўюць

-рую,

шыфраграма -ме, -м
шыфрбўка (дзеянне) -бўцы; (тэкст) -бўцы, -бвак
шахта спец., -хце, -хт
-хтаў
шыхтавальцы спец.

ёі

шыхтавённе [пьпе] -нні
шыхтавёаны

шыхтаваць незак., шыхтую,
-ўеш, “ўе, -ўюць

шыхтавы
шыхтбўка -ўцы
шаыцік разм, заал., -ка, -ку,
-каў
шыцца незак. (вырабляцца

шыццём)

шыецца, шы-

юцца; разм. (лезці ў вуз-

кае месца) шыюся, шышыецца,
ешся [сься],

шыюцца

шыццё [цьцё] -цці

шыць незак., шыю, шыеш,
шые, шыюць
шыш разм., шыша, -шы,
-шбў
шышак -ка, -ку, -кбў
шышачка -чцы [цц], -чак
шэышачны
шышка -шцы, -пак
шышкаватасць (сьць] -цю
тышкаваты

шышкавёць разм., незак.,
кўю, -куеш, -кўе, -кўюць
шышканбены бат.
шышканбеныя бат., наз.

шэд шэда, шэдзе, шэдаў
шэдэўр -ра, -ры, -раў

шэсліт міт, -іту, -іце
шэзлбне-га, -гу, -гаў
шэйк шэйка, -ку

шэйх шэйха, -ху, -хаў

шэйх-уль-іслём,

(тытула)

-льні, -лень і -льняў

шэрсцстрапальны [рсьце]
шэрсцечасальны [рсьце]

шэйх-уль-ісламу,
шэйхуль-ісламе; (асоба) шэйхуль-іслёма, шэйх-уль-ісла-

шэрець [сьць] -цю
шэрсцямыйка (сьця] тэкст.,

ме, шэйх-уль-іеламаў
шэлак 2ім., -ку

яйцы, -меі
шэрсцяміяйны [сьця]

шэлег уст., -га, -ту, -таў

шблест разм.,
[сьце]

-сту,

шэльма разм.,

агульн. М.

-еце

шэрецянбсны [сьця]
шэрсцяткацкі (сьця]
шэрсцяткёцтва [сьця] -ве
шбрхлы і шдрхлы

Д -му, Т -мам, М -ме, ж.
ДЛ -ме, Т -май і -маю,
зн. Р -маў
шэльф геагр., шэльфа, -фе,
-фаў
шЭикель спарт., -ля, -лі, -ляў

шрхнуць незак., -пе, дуць
і шорхнуць

шэршаць заал. -шия, -шні,

-шпяў

шэршпсвы
шбры

шцціць [ньці] разхм., незак., -ціць, часцей шанца-

ваць

,

шэрыф -фа, -фе, -фаў
шэсце [сьце] -ці

адпа-

шэпт і разм. шэпат

шэсць [сьць] ліч., РДМ шасці, 7 шасцю [сьцю]

ведна шэпту, -пце; шэпату, -аце

[зьдзе] ліч.,
шэсцьдзесят
РДМ шасьцідзесяці, Т ша-

шптам прысл.
шэра прысл.
шэравбкі

сцюдзесяццю

[сьцю]

[цьцю]

шэраг -га, -гу, -гаў
шэразём -му, -ме
шэра-зялёны
шэрань -пню [ньню]
шэранькі:
шэрапяскі -коў
шэрапяечаны [шч]

шэсцьебт [сьць] ліч., Р шасцісбт, Д -цістам, Т -цюстамі, М -цістах

шэрардызёцыя спец.,
[ыйі]
шэраець [сьць] -цю

шэф шфа, -фе, -фаў
шэфаў
Шэфіяд г., Шэфілда, Шэфілдзе
шэфа-нашэф-яастаўнік
стаўніка, шэфу-настаўпіку, шэфаў-настаўнікаў

згыі

шэрл мін., шорлу, -ле

шфескі
шбфства -ве

шбрепасць [сьць] -цю
шбрены

шбфетваваць кезак., шэфствую, -уеш, -уе, зуюць

шэрстакрыл заал., -ла, -ле,
глаў

Э
э (пазва літары, якая абазначае гук [э9]) н., нескл.

Э выкл.
эазбйскі геайл.
эалійскі гіст.
залійцы гіст., -цаў
раліт аргеал., -іту, -іце
эалітавы
зацбн геал., -пу, -пе
рацэнавы

эбапіт -іту, -іце
.
ы
в
а
т
эбані
;
аў
-п
е,
-н
а,
-н
)
а
в
э
р
д
(
аббп
у,
-в
)
л
я
ы
р
э
т
а
м
,
а
н
і
(драўн
-не
эббпавыбат.
эбёнавыя бат., наз.
Эбра р., ж., нескл.

эбуліяекапічны іх.

эбулілекапія -і [ійі]

эбуліяскбп -па, -пе, -паў
ы
н
й
ы
ц
а
у
к
а
в
э
(
т
к
н
ў
п
а
к
а
в
э
пункт) -кта, -кце, -ктаў
эвакашпіталь (эвакуацыйны
шпіталь) -ля, -лі, -ляў
эвакуйтар -ра, -ру, -раў
эвакуацыйпы

сэвакуйцыя -ыі [ыйі], ый
эвакуіраваны [уйі]
эвакуіравацца [уйі] зах.

незак., -руюся,

і

-руешся

[сься], -руецца, -руюцца
эвакуіраваць [уйі] зак. і не-

зак., -рую, -руеш, -рУе,
-руюць

эвальвёцыя фін., -ыі (ыйі]

эвальёнта мат., -нце [ньце]
эвалібта мат., -оце
эвалюцыйны
эвалібцыя -ыі [ыйі], -ый

эвалюцыянізм -му, -ме
эвалюцыяпіраванне [пьпе]
-ині

эвалюцыянірагаць зак. і незак., -рую, -руеш, -рУе,
груем, -русце, -руюць
-сце
эвалюцыяніст -ста,
[сьце], -стаў
эвалюцыяністійчны
эвён -на, -пе, -наў

эвёнк -ка, -ку, -каў
эвёнка -пцы, -паі:
эвёнкі -пкаў
эвенкійка -ійцы, -іек

экіпаж
890
а
г
венкійская аўтаномная акру М.
ЭА

Эвснкійскаяаў“тапбмная, ак-

аўта-

рўга Эвенкійскай

нбмнай акрузе

экалагічиы
экалбгія -іі [ійі]

эвенкіііскі
эвёбнекі

эвбны-наў

дверЭет (гара) Эверэста,
Эверэсце [сьце]
эвм [эвээм] (электрычная
вылічальная машына) ж.,
нескл.

-еце

-ста,

“тцы: [е'ц],

-так

эгаістычна [айі] прысл.
эгаістичнаець [айі] [сьць]
-цю
эгаістычны [айі]
эгалітарны

эгалітарызм паліт., -му, -ме
-сце

“ста,

[сьце], -стаў
эгатызм -му, -ме
эгафутурызм іт., гіст., -му,
-ме
-ста,
-сце
эгафутурыст
[сьце], -стаў
эгацэнтрызм -му, -ме
эгацэнтрыст

“ста,

-сце

эгацэнтрыетка -тцы

[с7ц],

[сьце], -стаў

.
аў
"р
эканамайзерны

эканамізіцыя кніжн., уст.,
“ыі [ыйі]
экапамізм -му, -ме
эканаміст -ста, -сце [сьце],
“стаў

эгаізм [аі] -му, -ме

эгалітарыст

тэг., -ра з “ВЫ,

эканамайзер

эвепту дльны

[айі]
эгаіст
[сьце], “стаў
эгаістка [айі]

экзальтаванаесць [гз - з вы-

эйхінін фарм., -цу, -не
эйні разм., часц.
экагснёз біял., -зу, -

-так
эгацэнтрычны
эге разм., выкл., часц.

эге-гё разм., выкл.
Эгёйскае мбра Эгёйскім мбры
эгёйскі
эгіда -дзе
эгілбпе бат., -су, -се

ЭгрЭт -Эта, -Эце, -зтаў
эгрбтка -тцы [цц], -так

эдыкт гіст., -кта, -кце, -ктаў
эдыіл гіст., -ла, “де, -лаў
Эдыпбург, г., Эдыпбурга,
Здыпбургу
Здынбургекі Грхск]

эдыцыйны спец.

ЭдЫцыя спец., -ыі [ыйі]
эдэльвбйе ба. , “са, -се, -саў;

у, -

эдЗм” міф., З, -ме
эдэмскі

эжэктар тэг., -ра, -ры, -раў
эжзктарны
эжэкцыя спеў., -ыі [ыйі]

эзатэрычны
эзафагаскапія лед., -іі [ійі]
эзафагаскбп -па, ле,таў
эзафагатамія мед., ў [аў
эзафагіт мед. ; -іту, це

Эзель воз., Эзеля, Эзелі
Ззельскі
эзбпаў
эзбпаўскі

эйдэтызм спец., -му, -ме
эйшштэйній гім, гію,
-іі
[11]
эйфарыя псіхаа., ллі
[ыйі]

эканамічна прысл.
эканамічнаець [сьць] -цю
эканамічны
эканбм уст., -ма, -ме, -маў
эканбміка -іцы
эканбміка-геаграфічны
эканбміка-матэматычны
экапбміка-статыстичны
эканбміцца

кнезак., -міцца,

-мяцца,
эканбміць

незак.,

-млю,

“міш, -міць, -мяць

эканбмія -і [ійі]
эканбмна прысл.

эканбмнаець [сьць] -цю

эканбмнічаць разм., незак.,
-аю, -асш, -ас, -аюць
эканбмны
экаеёз -за, -зе

Эквадбр Эквадбра, Эквадбры

эквадбрац -рда, -рцу, -рцаў
эквадбрка -рцы, -рак
эквадбрскі
эквадбрцы -цаў
экватар -ра, -ры

экватарыял астр., -ла,
-лаў

-ле,

Экватарыяльная Гвінёя Экватарыяльнай Гвіпёі [ейі]
экватарыяльны
эквівалент -пту, -нце [пьце],
-нтаў:
эквівалёнтнаець [сьць] -цю
эквівалёнтны
эквілібраванне [льпе] -нні
эквілібраваць незак., -рўю,
“рўеш, -руе, “рўюць
эквілібріст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў
эквілібристка -тцы [стц],
“так
эквізібристыка -ыцы

эквіпатэнцыЯльпы фіз.
Зкер. геад., -ра, -ры, -раў
экзабіялагічны [гз--з выбухн. г]

экзабіялёгія [гз -- з выбухн.
г] -іі [ійі]
экзагамічны [гз -- з выбух.
г] этн.
экзагамія

[гз--з

выбутн,

г] этн., -іі [ійі]
экзагамны [г3--з выбузн.
г] этн.
экзагённы [гз--з выбугн. г]

экзадзрма

[гз--з

выбухн.

г] біял., -рме
экзакрашы [га -- з выбухн.
г] фізіял.

бухн. г] [сьць] -цю
оэкзальтаваны
[гз--з выбун. г]
экзальтаваць [га -з выбухн. г] незак., -тўю, -тусш, -тўе, тўюць
экзальтацыя [гз -- 8 выбухн.
г] -ыі [ыйі]

экзамен [гз--з выбугн, г)
-ну, -пе, -наў
экзаменаваны [га--з выбухи. г]
экзаменавацца

[гз--з вы-

бухн. г] незак., -иўюся,
-нўешся [сься], -пуецца,
-пуюцца
экзаменаваць [гз--з выбухн. г] незак., -ую, ліў-

еш, -нўе, -нўюць

экзаменатар [гз -- з выбух.

г] -ра, -ру, -раў

экзаменатарскі [гз--з выбухтн. г]
экзаменацияйны [г3--з выбухн. г]
экзарх [г3--з выбухн. г]
гіст., -ха, -ху, -хаў

экзархат. [гз--з выбугт, г]
гіст., -бта, -ёце
экзатрбфиы [гз-- з выбухн.
г] біял.
экзатызм [гза--з выбухн.
г]і-му, -ме
экзатычна [гз--з выбухн.
г] прыел.
экзатычнасць [гз--з выбухн. г] [сьць] -цю

экзатычны [гз--з выбугтн. г]
эЭкзатэрмічны

[гз--з

вы-

бухн. г] спец.

экзатэрычны [гз--з выбухн. г]
экзекватўра [гз -- з выбухн.
г] дып., -ры

экзекутар

[гз--з выбухн.

г] уст., -ра, -ру, -раў

экзекуцыя Ггз з-за выбугн.

г] -ыі [ыйі], -ый
экзёма [га--з выбухн.

г]

мед., -ме

экзематбзны [гз--з
выбугхн. г] мед.
экземпляр [гз--з выбухн.

г] -ра, -ры, -раў

экзерсіе [газ выбутн, г]
спец., -су, -со, -саў
экзістэнцыялізм [га -- з выбужн. г] філас., -му, -ме
экзістэнцыяліст [гз-З з выбухн. г] -ста, -сце [сьце],

-стаў

экзістэнцыялістка
[гз--з
выбухн. г] -тцы Гета],
-так

экзістэнцыяльны [гз -- з выбцан. г]
экзбт [гз--а выбухп. г] -бта,

-бце, -бтаў
экзбтыка [га -- з выбугн. г]
-ыцы
экіпаж -жка, -кы, ж-каў

экепрапрыіраваны
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экіпажны
экіпіравённе [пьне]
экіпіраваны
экіпіравйацца Зак. і
-руюся, -рўсшся
“русцца, “руюцца
экіпіраваць зак. ё

экскаватариы
экекаватаршчыі -ка, “ку,
-каў
экекаватаршчыца -цы, -ц
экекавацыя тэг., мед., -ыі
[ыйі]
экскрэмёнты спец., -таў
экскрэты фізіял., -таў
экскрэцыя фізіяа., -ыі [ыйі]
бкекуре -су, -се, -саў

-ннпі

незак.,
[сься],
незак,

ь
ц
ю
ў
р
“
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е
у
р
,
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е
у
р
,
ю
“ру

экіпірдовачны
экіпірбўка -оўцы
экламисічны лед.

экскурсавод -да, -дзе, -даў
экекурсаводчы [чч] і экекурсавбдны
-нце
-ита,
экскуреант

экламасія -і [ійі]

экламитічны мед.
эклектінзм фігас., -му, -ме
эклёктык -ка, -ху, гкаў

[цьце], -птаў
экекурсантка -тцы

экабктыка -ыцы

экасктычна прысл.

эклектычнасць [сьць] -цю
эклектіячны
экаёр кул., -ра, -ры, -раў
экліметр ггад., -ра, -ры, -раў
экліцтыка астр., -ыцы
экліптінчны

экабга літ., -бзе, -бг

экмалін -пу, -пе
экмалінавы
экран -па, -не, -паў
[ньце] фіз.
экранавённе
тэх., -ипі, часцей экрані-

раванне
экрапавёны спец.,
экраніраваны

часцей

зкрапавацца незак., -пуецца, -аўюцца, часцей экрапіравацца
экранаваць зак. іё незак,
“ўю, -іўеш, -нўе, -нўюць,
часцей экраміраваць
экранаплйнав., -па, -не, -паў

экранізавённе [пьпе] -цпі
экранізаваны
экранізавацца незак., -зуецца, -зўюцца

экранізаваць зак, і незак.,

“аўт, -зўеш, -зўе, -зуюць
экранізацыя -ыі [ыйі]
экраціраванне [пьне] фіз,
тэх., -нпі і экранавённе

экрапіраваны спец. і экранаваны
экраніравацца фіз., тэг., не-

Зак., -русцца, -руюцца і
экранавацца

экрапіраваць зак. і незак,

“рую, -руеш, -руе, -руюць

і экранаваць
экранірбўка -дўцы, -бвак
экранны

эксгібіцыянізм [гзг--з выбухн, г] -му, -ме
экегумавёны [гзг--з выоксгумавйць

[гзг-з

вы-

бухн. г] зак. і пезак,,
-мую, -мусш, -муе, -муюць

оксгумёцыя [гзг--з
бугн. г) -ыі [ыйі]

-так
экекурсйнцкі
экекурсбаза (экскурсійная
база) -зы, -зе, -з

вы-

экеікатар -ра, -ры, -раў
эксікацыя спец., -ыі [ыйі]

экскаватар -ра, -ры, -раў

экспатрыяцыя -ыі [ыйі]

[сьпе]
экспедзіраванне
[ньне] слец., -ші
экепедзіраваны [сьце]
экепедзіравацца ўсьпе] не-

зак., -руецца, -руюцца

экепедзіраваць [сьпе]

зак.

і незак., -рую, -руеш, -рус,

“руюць

экспедытар [сьпе] -ра, -ру,

“раў
экспедытарка [сьпе] раз.х.,
“рцы, -рак
экспедитарскі [сьпе]

экспедыцыйны [сьпе]
-ыі
[сьпе]
экснедицыя
[ыйі], -ый
экепёрт [сьпе] -рта, -рце,

“ртаў
экспёртны [сьпе]

экскурсійны
экекўрсія -іі [101], -ій

эке-міністр экс-міпістра, -ру,
граў
экспазё н., нескл,
экспазітура паліт., -ры
экспазіцыйны
экспазіцыя -ыі [ыйі], -ый
экспанаванне [ньне] -ші

экспертыза сьпе] -зс, -з
эксперымёнт [сьце] -нта,
це [ньце], -итаў
экеперыментаванне [сьпе]
[пьце] -ниі
[сьпе]
экснерыментаваць
незак., -тўю, -тусш, -туе,
“тўюць
эксперыментальна [сьпе]
эксперыментальны [сьпе]

экспанаваны
экспанавацца кезак., -пўец-

эксперыментальшчык
[сьпе] разм., -ка,

“ку,

экспапавёць зак. і незак.,
-иўю, -пўеш, -нўе, -нўюць

эксперыментатар[сьпе] -ра,

экелібрые -са, -сё, -саў
-сце
-ста,
экелібрысіет
[сьце], -стаў

ца, ўюцца

экспапаметрычны фота

экспапат -ата, -ёце, -атаў

экспанёнт -цта, міце [пьце],
-нтаў
экспанёпты

экспанбметр фота, -ра, -ры,

з
раў
экспансіўна прыс.

экспансіўнасць [сьць] -цю
экспансіўны
экспансія паліт, -іі [ій
оэкспансіянізм паліт, -му,
-ме
экспансіяніст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў
экспансіянісцкі
бкепарт -рту, -рце
эсслартавённе [ньпе] -нпі

,
экспартавёны
рксцартавёцца пезак., -туецца, “туюцца

эксгаўстар [гзг-- з выбутн.
г] тэх., -ра, -ры, -раў

бухіь. г] спец.

[пд],

экспатрыйнтка -тцы: [ити],
-так

экспартаваць зак. і незак.,
-тўю, -туеш, -тўе, -тўюць
Зкепартны
экспарцёр -ра, -ры, -раў

экспатрыяваша
экспатрыявацца Зак. і инезак., -рыібюся, -рыюсшся
[сься], -рыюецца, -рыю-

юцца
экснатрыяваць гак. і незак.,
-рыюю, -рыібеш, -рыюе,
-рыююць

літа,
экспатрыйнт
[пьце], -нтаў

-ице

-каў

“ВУ, -раў

эксперыментатарекі [сьпе]
эксперымептатарства [сьпе]

-ве
экспіратбрны [сьпі]
экспірацыя [сьпі] -ыі [ыйі]
экеплазіўны лінгв.
эксплазія -і [ій]

эксплаптат біял., -ата, -аце,
-дтаў
эксплантаціяйцы
эксплаптацыя -ыі [ыйі]
эксплікаваны спец.
эксплікавацца незак., -кўецца. -кўюдца
экеплікаваць зак. і пезак.,
кўю, -кўеш, -куе, -кўюць
эксплікацыя -ыі [ыйі]
эксплуатаванне [пьпе] -ипі
эксплуатавапы
эксплуатавацца незак., -туюся, -тўсшся [сься], -тўецца, -тўюцца
эксплуатаваць кезак., -тўю,

гтуеш, -туе, туюць
эксплуататар -ра, -ру, -раў
эксплуататарка разм., -рцы,
грак
эксплуататарскі
эксилуатацыйнік
-каў

-ка, -ку;

эксплуатаціяйны
эксплуатацыя -ыі [ыйі]
экеплуатўесмы
экспб ж., нескл.

экспрапрыіраваны [ыйі]
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к
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экспрацрыяцыя -ы1 [ыйі].
экспрбмт -мта, -мце, -мтаў
экспромтам прыс. .
экепрбе-са, -се, -саў
экспрэсіўна прыс.

экспрэсіўнасць [сьць] -цю
экспрэсіўны о.
экспрэсія -іі [ійі]

экспрэсіянізм

-му, ме

экспрэсіяніст

маст.

іт,

-сце

-ста,

[сьце], “стаў

экспрэсіяніетка -тцы [с'ц],
-так

літ.,

экспрэсіяністычны
мает.

экспрэсіянісцкі літ., маст.
экспрэсны
экстаз -зу, -зе

экстатычна прысл.
экстатычнаець [сьць] -цю
экстатычны
бкстра прым., нескл.

экстраакулярны
экетраардынарнасць [сьць]
-цю

экстраардынарны

[сьць]

“цю

экстравагантны
экстрагавённе [ньне] спеўу.,
“нні
экстрагаваны
экстрагавёцца незак., -гўец-

ца, -гуюцца

экстрагаваць зак. і незак.,
-гую, -гўеш, -гуе, -гуюць

экстрадыцыя юр., -ыі [ыйі]
экстраклае с Экетра-клае
для абодвух -са, -се

экстракт “кту, -кце, -ктаў

экстрактавы
экстрактар тэх., -ра,

-ры,

“раў

экетрактны
экетрактыўнаець

спец., -цю

[сьць]

лат.

гыі

[ыйі].

экстрэмальны

экстрэмізм -му, -ме
экстрэміст -ста, -сце [сьце],
глаў.

экетралінгвістычны
Зкстранпа прысл.

Зкстранпасць [сьць] -цю
Зкстранцы
экстрапаліраванне
[пьне]
мат., -нні

экстрапаліраваны

незак,

“руецца, -руюцца
экстрапаліраваць зак. і неза
Зрк.р,ц2Ў-рую, “р-уруеешш,, --руе,

-стаў

элегічна прысл.

эдегічпасць [сьць] -цю

экстырпатар с-г., мед., -ра,

элёгія літ., муз., -іі [111], -ій
-ка,
электраабагравальнік

экстрэмум лмат., -му, -ме
-ры, -раў

экстырпатариы с.-г.

экстырпацыйны лед.
экстырпёцыя мед., -ыі [ыйі]

экстырпіраваць мед., зак. і
незак., “рую, -руеш, -руе,

-руюць

экстэнзар анат., “ра, -ры,
-раў о;
экстэнсіўна прысл.
экстэнсіўнасць [сьць] -цю
экстэнсіўны
экетэр'ёр -ру, -ры
экстэр'ёрны
экстэря -на, -не, -наў

экетэрнам прыса,
экстэрнёт -ату, -ёце
экстэрытарыяльнаець [сьць]
юр.,-Цю о
экстэрытарыйльны
эксудйт мед., -йту, -ёце
эксудатыўны
эксудацыя хед., -ыі [ыйі]
экецэнтрызм спец., -му, -ме
экецэнтрыктэг., тэатр., -ка,
экецэнтрыка

тэатр., -ыцы,

часуей экецэнтрыяда
:
эксцбнтрыкавы
тэх., мат.,
экецэнтрысітэт
-бту, -Зце
эксцэцтрычна прыс/.
экецэнтрычнасць [сьць] -цю
эксцэнтрычны

экецэнтрыяда тэатр., -ядзе
і эксцэптрыка

экедэрпіраваць спец., зак. і
незак., -рую, -руеш, -руе,

-руюць

экецэрпцыя спец., -ыі [ыйі]
эксцёе -су, -се, -саў
экс-чэмпіён -на, -пе, -паў

эке-чэмпіёпка -нцы, -пак
эке-чэмпіёнскі
эктагепёз спец., -зу, -зе
эктадзрма біял., -ме

экіб х. і н., неска.

экетракцыя гім., -ыі ўыйі]
экстралінгвістыка -ыцы

элегантна прысл.
элегантнаець [сьць] -цю
элегацтиы
элегіст -ста, -сце [сьце],

экстрэміецкі

эктапаразіт -іта, -іце, -ітаў

экстрактыўны
экстракцыйныгім.

экетрапаліравацца

экстрапаляцыя

-ку, -каў

экстравагёптна прысл.
экстравагантнаець

электрагаспадарка

Элада гіст., Эладзе
эладзя бат., -зі [эйі], -зй
элаквёнцыя уст., -ыі [ыйі]

эдёстык-ку

элаетычна прысл.
эластычнасць [сьць] -цю
эластычны
элаецін [сьці] біял., -пу, -пе

эдаеціпавы [сьці]

элеаліт мін., -іту, -іце

элеватар -ра, -ры, -раў
Засватарны

элеватаршчык -ка, -ку, -каў
элсватаршчыца “ЦЫ, -ц

элегічны

-ку, -каў
электраабмёнцік ([ньпі] -ка,
-ку, -каў
электраабмбтка -тцы [цц],

-так

эЭлектраабмбтчык [чч]
-ку, -каў

-ка,

электраабсталявённе
[ньце] -нні
электраагарбджа

[пст]
-джы,

-джаў

электраадмоўны фіз.
электрааднаўлённе [пьпе]
-нні
электраакўстык -гка, -ку,
-гкаў
электраакустыка -ыцы
эдектраакустычны
электраапаліз -зу, -зе
электраапаратура -ры
электрааптычны
электрааргёк лмуз., -на, -не,
-наў

электраарматуўра -ры
[сьвя]
электраасвятлённе
[ньне] -нні
элёктраасвятляльны [сьвя]
электрабрытва -ве, -ваў
электрабудзільнік -ка, -ку,
-каў
электрабуўр -ра, -ры, -раў
электрабурэнне [пьне] -ипі

электрабытавы
электрабяспёка [сьпе] -ёцы
элдектрабяспёчны [сьпе]
электравакуумны
электравалёнтны
-ра, “ры,
электравібратар

“раў

электравібрацыя -ыі [ыйі]
электравбз -за, -зе, -заў
электравозабудаванне
[ньне] -пні
-ка,
элсктравозабудаўнік
-кў, -коў

электравозабудаўнічы
электравбзпы
электравбрыва -ве

электравўзел
-зла,
[зьле], -злбў
электравымяральны
электравырады -баў
Электрагадзіннік

-каў
электрагазаачыстка

[стц], -так

-злё

-ка, -ку,
-тцы

электрагартавацпе
[ньпе]
“пі, часцей электразагартоўка

электрагаспадарка
-рак

“рцы,

элсктрагастраграфія

элсктрапомпа
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элсктрагастраграфія
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элсктрагенератар зра, -ры,
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г
а
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т
к
эле
элсктрагаянцавальнік
та, -ка, -ку, -каў

фо-

электрамсталургічны
электраметааўргія -і [ійі]

эдлектраметричны фіз.
эдектрамётрыя -мі [ыйі]
-ку,
электрамеханік -ка,

-каў
эдектрамехаёпіка -іцы
элсктрамеханічны
электрамузічны

элсктрамясарўбка [пк] -бцы

[пц], -бак
электранагравальны
электранаркбз мед., -зу, -зе
электранбж хмед., электранажа, -жы, -кбў

электракары тэг., -раў
электракінетычны фіз.
электракіпяцільнік -ка, -ку,
-каў

электрадынаміка фіз., гіцы

эхектрабптыка -ыцы

электрапаветраразмеркавальнік [зьме] -ка, -ку,
-каў

электракнбпка -пцы, -пак

электрадынамічны
р
т
е
м
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м
а
-ра, -ры,
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ы
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е
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э

-лды,

электракофямблка

-лак і электракавамблка
электракран -на, -не, -наў

-раў

электрадыягнёбстыка мед.,
-ыцы
электрадыяграма -ме, -м
электрадэтанатар ваен, -ра,

электрапагрўзчык [шч] -ка,
-ку, -каў

электрападагравальнік -ка,

электралізёр -ра, -ры, -раў

электралізёрны

-ку, -каў

электралінія -і [ій], -ій
электраліт гтіх., -іту, -іце

ў
а
,
р
ы
ф
а
ь
р
ц
т
с
к
а
е
т
л
с
э
і
і
м
ё
а
р
т
к
е
л
э

электрападагравённе [цьпе]
-нні
электрападагрэў -зву, -Эве

электралітиы

ёмкасць [сьць] фіз., для
абодвух -цю

і
к
м
ё
а
р
т
к
ы
е
т
л
с
э
і
м
і
ё
а
р
т
к
эле
е
н
н
э
ч
я
п
с
е
[сьпя]
б
а
з
а
р
т
к
е
эл
[ньне] -ині
электразавбд -да, -дзе, -даў
-ддзю
электразагарадзь
[дзьдзю]
а
к
ў
о
т
р
а
г
-бўцы і
а
з
а
р
т
к
е
эл
электрагартаванне
к
і
п
ь
л
а
г
а
р
е
ц
с
а
з
а
р
элект
[сьце] -ка, -ку, -каў
элсктразванбк -нка, -ику,
моў

электразварачны
электразварка -рцы, -рак

-хку,

электралітычны “ім.
электраліхтар -ра, -ры, -рбў
электралічальнік -ка, -ку,

[айі]

электрапад'ёмнік -ка,

[тк]

эдсктралябёдка

-дцы [цц], -дак

электрапад'ёмпы
[тет]
электрападстапцыя
-ыі [ыйі], -ый
электрапалацёр зра, -ры,
2.
4
"раў
электрапастўх с.-г., -ха, -хХУ,
-хбў
электрапатрбин -на, -не, -наў

тэг,

0.

ў
а
п
і
п
,
е
п
а
л
м
й
л
электра
электралймпавы
ц
,
ы
д
г
а
ц
і
н
б
э
ч
я
л
а
р
т
элек
,
ы
н
д
э
ч
я
эдсктрал

эдектрапайльнік
-каў

і,
лл
,
я
л
,
г.
тэ
ь
л
і
б
а
м
электра

“ллю

-каў

,
у
м
,
з.
фі
м
з
и
т
е
н
г
а
м
а
р
элскт

ы
н
й
и
ц
я
л
[айі]
а
з
і
а
р
т
к
е
л
э

электраізаляцыя [айі] зі
[ыйі]
электраімпульены [айі]

,
а
р
р
]
а
і
т
й
а
а
[
б
у
к
н
і
а
р
т
к
е
д
э

[айі]
[айі]
.

ў
а
р
“
,
ы
р
]
йі
[а
а
р
к
с
і
а
р
т
к
е
л
э

электраіекравы [айі]
а,
-р
,
г.
тэ
р
а
т
я
л
у
г
а
а
к
а
р
т
к
эле

-ме
электрамагнетічны
-іта,
электрамагпіт
Зтаў

[сьць]

электрамагутнаець

-цю
электрамалатарня
граць і -рпяў

,
-рні,

,

элсектрамалатбк -тка,
-ткоў

-іце,

.

электрамагпітны

,

-ка, -ку,

электраперадёча -чы, -ч
Электрапёч мет, -пёччу,
.
-лбчаў, 0.
электрапіла -ілё, мн. -пілы,
ал
электрапільшчык -ка, -ху,

і
н
н
]
е
п
ь
л
[
е
н
н
і
З
ч
электраля
-ляў

-ку,

-каў

-каў
электралічильны 727.
фіз.
нтны
есцу
юмін
трал
элек
і
ы
я
ы
ц
н
Э
ц
с
е
н
і
м
ю
л
а
р
т
к
е
л
э
[ыйі]

электрамагіетраль
[льлю], -лей ё -ляў

электразваршчыца -цы, -Ц

гры, -раў

электрамашинны

электракапілярны
эдсктракапіравальны
мед.,
электракардыёграф
гфа, -фе, -фаў
эдсктракардыяграма -ме, -м
электракардыяграфічиы
чі
эдектракардыяграфія
[ій1]
электракарўнд -ду, -дзе
-ка, “ху,
электракаршчык
-каў
электракаршчыца -цы, -ц

электрадугавы

фіз., -ра, -ры, -раў

элсктрамашиннабудаванне
[зьне] -нні
электрамашыпабудаўнічы

фіз., -дю

-дўгі, -дўг

-ра,

эдсктрамашуыша -по, -п

электракаптактциы
электракапілярнаесць [сьць]

дрыля, -лі, -лёў
электрадрэнёя: тэг., -ку,
-яіы
электрадуга тэг., -узёе, мк.

электраіяструмёйт
та, -нце, -нтаў
электраінтэгратар

“ие,

-а,

электракамін -па, -не, -паў

электрадрыль тэг., электра-

-ры, -раў

-ру, -раў
эдсктраматбр -ра, -ры, -раў
электраматбриы

электраманцёр [ньцё]

-паў

элсктраграфічны
-іі
спец.,
электраграфія
[11]
элсктрагрэлка -лцы, -лак
электрададатны фіз.
электрадаённе [ньпе] -пні
эдектрадаілка [айі] -лды,
-лак
электрадаільны [айі]

электраізаліруючы

электракаларыфер гра, -ры,

элсктракамбайн

гнаў

электразваршчык -ка,
-гкаў

электрамантазкнік -ка, -ку,
-каў
элсктрамантажнцца -цы, -ц
электраманталіны

“раў

-ше,

элсктраграмафён -па,

электракаагулйцыя
-ыі
[ыйі]
эдсктракабель -лю, -лі
-ацы,
электракавамблка
-лак і электракофямблка

,

-ткЎ,
,

6
6
7
]
б
ь
з
д
[
а
б
ь
ц
а
л
а
м
а
электр
электрамантай: -нў, зы

:

электраплавільпы спеў.
электрапайўка -ёўцы, -ёвак
электрапліта -іцё, -т
электраплітка -тцы [цц],
-так
электрапаўг с.-г., -ўга, -ўзе,
ми. электраплугі, -гоў
электрапнеўматычны фіз,
тэх.
-дзе
-да,
электрапбезд

[зьдзе], мн. электрапаяз”
ды, -доў ё злектрацягнік

элсктрапдмпа тэт, -пе, -п і
глаў

электрыфікаваць
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электраправодка
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электраправодка [тк] -дцы

[цці]

васктраправбднасць

[сьць]

фіз., цю

эдсктраправодны
элсктрапрагрў спец, “Зпу,
-бве
электрапрайгравальнік -ка,
-ку, -каў
элсктрапрамыелбвасць
[сьць] -цю
.
эдектрапрамыеслбвы
электрапрае -са, -се, -саў
электрапрафілявённе [ньне]
тэг., -цпі
-дзе,
электрапрбвад -ду,
-даў

“

элсктрапрыббр-ра, -ры, -раў
электрапрывбд -бда, -бдзе,

аў
“бд
электрапрзе -са, -се, -саў

.

электрапыласбе -са, -се, -саў
электраразвёдачны [зьве]
[зьветк]
электраразвёдка
геал., -дцы [ца], -дак

электраразмеркавальнік
[зьме] -ка, -ку, -каў

электраразмеркавальны
[зьме]
электраразрадны тэг.
электрарубанак -ика, -нку,
-пкаў
электрарухавік -ка,
-ку,
-кбў

электрарўхаючыі электра-

рухальны фіз.
эдектраручнік -ка, -ку, -кбў

электрарэактиўны тэг.

электрарэзка [ск] -зцы [сц],

-зак
злектрарэтыцаграма
-ме, -м

хед.,

электрарэтынаграфія

жхед.,

чі [ійі]
электрасамавар -ра, -ры,
граў
4
Электрасамазвад -ла, -ле,
-лаў

электрасвёрдзед [сьве] -дла,

-дле, -длаў

электрасвятлб [сьвя]
электраевятловодалячэцне

[сьвя] [пьпе] мед., -шші
электрасвяцільня [сьвя] -пі,

-пяў
электрасётка -тцы [цц], -так
Элсктрасігпал -лу, -ле, -лаў
Электрасігпалізацыя
гыі
[ыйі]

электрасіла -ле

элсктрасілавія
электрасілкавапне

[пьпе]

-тпі
эЭлектрасіптэз гіл., -зу, -зе

электрасіетэма -ме, -м
электраскаварада -дзё, жн.
злектраскаварбды, электраскаварод
эзектраскапічаы фіз,

Электраскби -па, -пе, -паў
электрасбц мед., -спў.
-снё
[сьце]
'

-йве,
электрасилёаў -йву,
-аваў
электрасталеплавільны
Электрасталь -ллю [льлю]
электрастанцыя гаі [ый],
-ый
Электрастатыка фіз., -ыцы
электрастатычны
элсктрастрыжка [шк] -ецы

,

[пц]

электрастрыкцыя фіз., -мі
[ыйі]

электраетымулятар
-ра, -ры, -раў.
эдсктрастымулйцыя

мед.,
лед.,

-ыі [ыйі]

электраеўвязь -ззю [зьзю]
электрасушалка -лцы, -лак
электрасхёма -ме, -м
олектратаблб н., нескл.
электратавары -раў
(электрычны
электратобк
ток) -ку, -каў; (электрыфікавёны ток) -ка, мн.

электратакі, -коў
электратбн фізіял., -ну, -пе
элдектратрактар -ра, -ры,
граў
электратрактарны
электратрал тэх., -ла, -ле,
-лаў

электратранспарт -рту, -рце
электратранепартны

эасктратрапізм спец., -му,
-ме
электратурбіна -не, -и
электратыпія спец., 41 [ійі]
электратэранеўтычны

ед.

элсктратэрапія -іі [ійі]
заектратэрміст

спец., -ста,

-сце [сьце], -стаў
электратэрмічны

эдектратэхнік -ка, -ку, -каў
электратэхніка -іцы

электратэхнічны
электраўзбрбенасць [сьць]
-цю
электраўстанбўка
-бўцы,
-бвак
электрафарбараепыляльнік
-ка, -ку, -каў
электрафарэз хмед., -зу, -зе
электрафізіёлаг
-га,
-ту,
-гаў
электрафізіка -іцы
электрафізічны
электрафізіялагічны

электрафізіялёгія -іі [ійі]
электрафільтр -ра, -ры, -раў

электрафби муз., -па, -це,

“цаў
Электрафёр -ра, -ры, -раў
электрахаладзільнік-ка, -ку,
-каў
электрахаладзільпы
электрахімік -ка, -ку, -каў

Электрахімічиы

электрахімія -іі [ійі]
[йі]

хед.,

электрахбдны

-длю
электрацэнтраль
[льлю], -лей іё -ляў
электрацэх -ха, -ху, -хаў
электрацяга -язе
электрацягавы

элехтрацягнік -ка, -1ў, -кбў,
часцей электрапбсзд
элсктрачайнік-ка, -ку, -каў
электрашлакавы,
электрашиўр -ра, -ры, -роў

электрашбк хед., -ку
электрашчбтка -тцы [цц],

-так
электрашчыт

-ыта,

гытбў

-ыцё,

электраэпергётыка -ыцы
электраэнергетычны
электраэнёргія -іі [іці]

электраэнцэфалаграма хед.,
-ме, -м
электраэпцэфалаграфія мед.,
лі [ійі]
эдектраэразійны геал., мед.
эдектрбд -да, -дзе, -даў

электрбдны
электрдліз гім., -зу,
электрблізнік [зьні] спец.,
-ка, -ку, -каў
эдектрблізны
электрбметр фіз., -ра, -ры,

“раў

электрбн фіз., -на, -пе, -наў;
(сплаў) -ну, -не
электрбн-вбльт Фіз., электрбн-вольта, -льцё, -льт ёі
-льтаў

электронаграма -ме, -м
электронаграфічны
электронаграфія -іі [ійі]

электрбнік -ка, -ку, -каў
Электрбніка фіз., -іцы

электратэрмія -і [181]

Эдсктрахірургія

электрахбд -да, -дзе, -даў

-і

электрённа-аптычны

электрбнна-вылічальны

Электронна-вымяральны
Электрбнна-ібнны фіз., хім.

электрднна-лічыльны
электрбипна-мікраекапічны
электрбнна-прамянёвы

электрбнна-ядзерцы
электрённы
электрбпшчык разм.,
-ку, -каў

-ка,

электрызаваны

электрызавацца зак. ёі незак., электрызуецца, -ўюцца

электрызаваць зак. і незак.,
электрызую, -ўеш, -ўе,
-уюць
Электрызёцыя -ыі [ыйі]
элёктрык -ка, -ку, -каў
электры (колер) прым.,
пескл.

эдёктрыка разм., -ыцы

электрына фіз., п., неск.:
электріянны
электрыфікаваны

электрыфікавацца зак. і незак., -кўсцца, -куюцца
электрыфікаваць зак. і не-

эмфізематоз
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электрыфікатар
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-кусш, -куе,

зак, -куўю,
-Еўюць

-ра,

электрыфікатар

-раў

-ру,
[ыйі]
-чцы

электрыфікацыя гні
разм.,
электрычка

[цц], -чак

элсктрычнасць [сьць] -цю
электріячны
элемент -нта, -инце [нэце],
таў
элементаарганічны гіх.
элементарна прыс.
элементарцасць [сьць] -дю
элементарцы
элемёнтны
элерби ав., -па, -це, -наў
элербнины
элеўтэракбк фархм., -бку
элефантыяз і элефаптыязіе
мед., адпаведна

-зу, -зе;

-ву, -се
Элізіум міф. і элізіўм перан. для абодвух -ма, -ме
элізія лінев., -іі [ійі]
эліксір -ру, “ры
элімінаванине [ньпе] -ппі
элімінаваны
элімінавацца незак., -нўецца, -туюцца
элімінавёць зак. і

незак.,

эль-джазаірскі [айі]
Эльзде Эльзаса, Эльзасе
эльзасец -асца, -асцу, -асцаў
эльзёска -асцы, -йсак
эльзаскі
Эльзас-Латарынгія дльзёсЛатарынгіі [ійі]

эльзйе-латарингекі [пхск]
эльзсвір (кніга) -ра, -ры,

граў; (шрыфт) -ру, -ры

Эль-Кувёйт г, Эль-Кувёйта, Эль-Кувейце
эль-кувейцкі
Эльтди воз., Эльтбна, Эльтбпе
эльтднскі

эльф міф., Эльфа, -фе, -фаў
элійвій геам, -ію, ж1 [й]
элювіяльны
эмалевы
эмаліраванне [пьне] -ші
эмаліраваны
эмаліравацца незак., -рўец-

ца, -рўюцца

эмаліраваць

кезак.,

-рўсш, -рўе, -рўюць

-рую,

эмалірбвачны
Эмалірбўка -бўцы, -бвак

эмаліроўшчык спец., -ка,
-ку, -каў
эмалірбўшчыца -цы, -ц

-пўю, -нўеш, -эўе, -іўюць
элімінацыя -ыі [ыйі]
Злін гіст., -па, -не, -наў

эмаліт -іту, -іце
эмаль -ллю [льлю], -лей і
-ляў
эмальёр -ра, -ру, -раў

эліпізм -му, -ме

эмальёрны
эманацыя -ыі [ыйі]
эманбметр -ра, -ры, -раў
эмансіпатар (ньсі] -ра, -ру,

блінг ав., мар., -га, -гу, -гаў

эліціст -ста,
-стаў

[сьце],

-сце

эліністка -тцы [с'ц], -так

эліністычны
блінка гіст., -нцы, -цак
Злінскі
Зліныгіст., -наў
бліпе і Эліпсіс лмат., лінгв.,
для абодвух -са, -се, -саў

эліпеаідальны [абі] мат.
эліпсападббиы
Зліпены

эліпебід [ойі] мат., -да, -дзе,

-даў

эліпебідны [ойі] мат,
эліптыичнаець [сьць] мат.,
ліпегв., -цю

эліптычны
Эліста г., Элісце [сьце]

элісцінекі [сьці]

эліта -іце
элітарнасць [сьць] -цю
элітарны
элітаріязм -му, -ме

элітны
Эль-Аіби г., Эль-Аюна, ЭліАЮпе
эль-аюипскі

Эльба р., Эльбе
бльбінекі
Эльбрўе

гара,

Эльбруса,

Эльбрусе
эльбрўескі
эдьдараёда н., песка.
Эль-Джазаір [айі] г., ЭльДіказаіра, Эль-Дзжазаіры

ў.
ра
эмансіпацыя

[ньсі]

-ыі

[ыйі]

эмапсіпіраваны [ньсі]
эмансіпіравацца [ньсі] зак.
і незак., -руюся, -руешся

юцца
[сься], -руецца, -рузак
. і

эмансіпіраваць (пьсі]
незак., -рую, -руеш, -руе,
-руюць
эмацыянальна прысл.
[сьць]
эмацыянальнасць
-цю
эмацыянальны
Эмба р., Эмбе
эмбалічны мед.
эмбалія -іі [ійі]
эмбарга юр., н., песьл.
бмбінскі
эмблёма -ме, -м
эмблематычны
эмблёмцы
эмбрыёлаг -га, -гу, -гаў
эмбрыёй біял., -па, -пе, -наў
эмбрыягенёз -зу, -зе
эмбрыялагічны
эмбрыялогія -іі [пі]
эмбрыянальны біял.
эмерытальныуст.
эмерытура уст., -ры
эмігрант -пта, -нце [пьце],
-нтаў

эмігрантка “тцы [нии], -так
эміграпцкі

эміграціяйны
эміграцыя гні [ыйі]

эмігрыраваць зак. і кезак.,
“рую, “руеш, -руе, “руюць
эмір -ра, -ру, -раў
эмірат (сістэма дзяржаўнага кіравання) -ату; (дзяржава) -ата, -йце, -атаў
эмірскі
эмірытбн муз., -ца, -пе, гаў

эмісар -ра, -ру, граў
эмісйрскі
эмісарства -ве
эмісійны фін., фіз.
эмісія -іі [ійі]
эмітавёны фіі.

эмітаваць фін., фіз., зак. і

незак., эмітўю, -ўсш, -ўе,
-ўюць
-нце
эмітэцт фін., літа,
[пьце], -нтаў
Змка уст. разм., ўмцы, Эмак
эмбцыя -ыі [ыйі], -ый
эмпібма мед., -ме
эмпірызм філас., -му, -ме

эмпірык -ка, -ку, -каў
эмпірычна прыс.
эмпірычнаець [сьць] -цю
эмпірінчны

эмпіршя -иі [ыйі]
эмпірыякрытык

-ка,

-ку,

-каў

эмпірыякрытыцызм філас.,
-му, -ме
эмпірыякрытычны
эмпірыяманізм філас., -му,

-ме
эмпірыяманіст

-ста,

-сце

[сьце], -стаў

эмпірыяманістычны
філас.,
эмпірыясімвалізм
-му, -ме
эмпірэй міф., -зя, -зі [эйі],
-Зяў
эмтэзсавец уст. разм., -аў-

аў
ўц
-а
у,
ўш
са
,
ца
эмтэбсаўскі уст. разм.
Зму заал., м., нескл.

эмульгавацие [пьпе] спец.,
-нпі

,
эмульгавёны
эмульгавацца і эмульсавацца зак. і незак., адпавеб-

на эмультуецца, -ўюцца;

эмульсўецца, -ўюцца
эмульгавёць і эмульсаваць
Зак.

і

незак.,

адпаведна

-Ўе,
-ўсш,
эмульгўю,
гўюць; эмульсўю, -ўеш,
-ўе, -ўлоць
эмультатар -ра, -ры, -раў
эмульсавёпне (пьпе] -нві
эмульсавіпы
эмульсіішы

эмульсін -ну, -не
эмўльсія Зі [ійі]

эмфаза літ., лінгв., -зе

эмфатычны 41т., ліцгв.

эмфізёма мед., -ме

эмфізематбз хед., -зу, -зе

эпісталярны
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мфізематозны
эА
АА
эмфізсматбзны
эмфіземйтык раз. -ка, -ку,
-каў
энатэра бат., -ры

энатурны,

энгармапізм хуз., -му, -ме
энгарманічпы

эпергарэеўрсы -саў
энергасёбтка -тцы [цп], -так
энергасілавія

эпергасістэма -ме, -м
эпергатрата -ёце
[сьць]
эпергаўзбрбенаесць
г

“цю

-оўцы,

Энгельс г., Эпгельса, Эпгель-

эпергаўстапбўк:

бигельскі
.
эндагамічны 27н.
эндагамія этн., -іі [ійі]
эндагамны
эндагбнцыспец.
.
эндадбрма спец., -рме
эндакардый
ё
эпдакард-

эпергацитр -ра, -ры, -раў
эпнергацэх сха, -ху, -хаў о

се

-двак

эпергацягиік -ка, -ку, -коў,
часцей энергапдезд

эндакарпій бат., -ію, -іі [ійі]

энергетізм філас., -му, -ме
эпергётык -ка, -ку, -каў
рцергётыка -ыцы
энергетычны
энергічна прысл,
энергічнаець [сьць] -цю
энергічны

эпдакрыналагічны
эндакрыналбгія -іі [ійі]

бнец бнца, Эпцу, Эпцаў
эцзабтыя вет., -ыі [ыйі]

анат., адпаведна -да, -дзе;

,
зыя, -ыі [ыйі]
эпдакардыт мед., -ыту, -ыце

эндакрін -пу, -це

эндакрынны фізіял.

эндакрынблаг хед., -га, -ту,
гтаў

эндаметрыт мед., -ыту, -мце
эндапаразіт біял., -іта, -іце,
“таў
эндаплазма біял., -ме [зьме]

эндартэрыіт
“іту, “іце

[ыйі]

мед.,

эндаскапічны лед.

эндаскапія -іі [ійі]
эндаскбп -па, -пе, -паў

эпдаепёрм [сьпе] бат., -му,

-ме
эндатаксіц бакт., -ну, -пе
эпдатэліі анат, -ію, зі [ійі]
эндатэрмічны хіх.

эпдбемае біял., -су, -се
Зпдшпіль [пттп]
шаг,
-лю, -лі
эпдзм бат., заал., -ма, -ме

эпдэмізм бат., заал., -му, -ме

эндЭмік спец., -ка, -ку, -каў

эндэмічцы лед., біял.
эндэмія мед, -іі [ійі]
Эпеаліт арзеал., -іту, -іце
эпервацыя мед., -ыі [ыйі]
эпергаабсталяванне
[пст]

[ньце] -нні

эпергаблбк -ка, -ку, -каў

-кбў
эпергабудаўнічы

-ка,

-ку,

эпергавўзед
-злй,
-злё
[Зьле], -злбў
эпнергагаспадарка -рцы, -рак
Эпергагігайт
-пта,
-пце
[цьце], -птаў

эпергаёмістасць і энергаёмкаець [сьць] для абодвух

-цю

энергаёмісты
спец.

.

і эпергаёмкі

энергазабеспячэице

энзім біял., гім., -му, -ме
энз5 (недатыкальны запас)

разм., м., нескл.
Знка Энцы, пак

энкаўстыка жыв., -ыцы

энкаўстычны
энклаў паліт, -ёва, -йве,
-ёваў
энкліза спец., -зе
эпклітыка лінгв., -ыцы, -ык
энклітіічны
бнны мат., разм.
Знекі
Энтадзрма біял., -рме

(сьця]

[пьпе] -ппі
Эпергапбезд
“да,
-дзе
[зьдзе], мн. эпергапаяз
ДЫ, -Доў і эпергацягнік

эпапёйнаець [сьць] -цю
эпапёйпы

эпапёя -бі [ейі], -ёй
Зпае літ., -су, -сё
Эпасны
эпатаж кніжн., -жу, -кы,
-жаў
эпахальнасць [сьць] -цю

эпахальны
эпаціравание [ньне] -ші
эпаціраваны

эпаціраваць зак.

ў кезак.,

-рую, -руеш, -руе, -руюць

эпспдіма заал., анат., -ме
эпептЭза лінгв., -зе
энентэтіячны
эпігбй -на, -не, -паў

эпігопскі
эпігбпетва -ве
эпіграма -ме, -м
эпіграматыст
-ста,
-сце
[сьце], -стаў
эпіграматычны
эпіграмны
эпіграф -фа, -фе, -фаў
эпіграфіка аргеал., лінгв.,
-іцы

эпіграфіст археал., літ., -ста,
-еце [сьце], -стаў

эпіграфічны

эпідыяекбп -па, -це, -паў

эпідэміёлаг -га, -гу, -таў
эпідэмічны
эпідёмія -іі[ійі], -ій
“эпідэміялагічны

эпідэміялбгія -іі [ійі]

энтамалагічны
эцтамалёгія -іі [ійі]
энтамафаг -га, -гу, -гаў

эпідэрма ў эпідэрміе

энтрапія фіз., Яі [ійі]

эпізааталдгія вет., -іі [ійі]
эпізаатычнывет.
эпізадычпа прысл.

эЭнтамблаг -га, -гу -гаў

энтузіязм -му, -ме
энтузіяст -ста, -сце [сьце],
-стаў

энтузіястка -тцы [с7ц], -так
энтэлёхія філас.,

біял., -іі

[йі]
энтэракаліт жед., -іту, -іце
энтэраптбз лед., -зу, -зе
эцтэрыт лед.

-Бту, -ыце
бнцы Эпцаў

эпергабалёнс -су, -се

эпергабудаўнік

эпнёргія -іі [ійі]

эпалёт -бта, -ёце, -бтаў

(запаленне)

бат.,

біял., адпаведна -мы, -ме;

-ву, -се
эпідэрмафіція жед., -іі [ійі]

эпізадычнасць [сьць] -цю
эпізадычны

эпізабтыя вет., -ыі [ыйі]

эпізбд -ду, -дзе, -даў

Зпік літ., -ка, -ку, -каў
Зпіка літ., -іцы

эпікард і эпікардый анаг.,
“адпаведна -да, -дзе; -ыя,

энцыклапедыизм -му, -ме
энцыклапедист -ста, -сце
[сьце], -стаў
энцыклапедыстка
“тцы

-ыі [ый]
.
эпікардыт хед., -ыту, -ыце
эпікрыз мед., -зу, -зе
эпікрызпы
эпікурзец філас.,
перан.,

[стц], -так
эпцыклапедычнасць
-цю
энцыклапедычны

[сьць]

-бйца, -эйцу, -Эйцаў
эпікурэізм [эй1] -му, -ме

энцыклапёдыя -ыі

[ыйі],

эпікурэйскі
эпікурэйства -ве
эпілёпсія лед., -іі [ійі]

ый

эпцікліка царк., -іцы. -ік
энцэфалаграма мед., -ме, -м
эпцэфаліт жмед., -іту, -іце
энцэфалёграф хед., -фа, -фе,
“фаў
Эблавыгеал.

эблаў: эблава арфа
эпаксіднпы: эпаксідная смала

эпілёптык разм.,
-каў

эпілептычка
Гцц], чак

-ка,

разм,

-ку,

-чцы

эпілентамчны
эпілёг -га, -гу, -гаў
эпілйцыя хед., -ыі [ыйі]

эпіскдп тэх., -па, -пе, -паў
эпістала спец., -ле, -л

эпісталярны

эпістрафа
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этызацыя
эст
А

ДЦ

ЕЙ
Ё
Е
А

Т

эпістрафа і эпістрафа лаэт.,

эрзяне -Ян

-фё, мн. эпістрофы, -ф
эпістрафёй слец., -ёя, -сі

эрэйнка -пцы, -пак

муз., адпаведна

-фс,

-ф;

[ейі], -бяЎ

эпіталама літ., гіст., -ме, -м

эпітафія зі [ші], -ій
эпітура заа, -ры, -р

эпітэлій анат., -ію, ні [й]
эпітэліяльны

эпітэт паэт, -эта, -эце, -этаў

эпіфара літ., -ры, -р
эпіфаричны

эпіфіз анат., -за, -зе, -заў

эпіфіт бат., -ту, -це, -таў

эпіціка мат., астр., -ла, -ае,
-лаў
эпіцэнтр геа.., -ра, -ры, граў

эрэйніп -япіца, -яціцу, -Яй

эрзянскі

-ра, -ру, -раў
аргіт.,
бркер
эрліфт спец., -фта, -фце,

“таў
эрбзія геал,

эрбтыка -ыцы

Эр-Рыяд г., Эр-Рыяда,

эпбха -бсе, -бх
эпрби (экспедыцыя падвбдных раббт асббага пры-

значбння) гіст., -на, -не
эпрбнавец гіст., -аўца, -аў-

цу; -аўцаў

эпуліе мед., -су, -се

эпібр спец., -ра, -ры, -раў
бра эры, эр
эрагаваць фізіял, незак.,
-гуе, гўюць

эрадзіраваны геад,
эрадзіравацца геал., незак.,

,
“руецца, -руюцца
эрадзіраваць геа., зак. і не-руюць
эразійныгеал.
эразіўны геал., мед.

“руе,

брас кніжт., -су, -се
рратамён -па, -пе, -цаў

эратамапія -іі [ійі]
эратаманка -нцы, -нак
эратызм -му, -ме
эратычла прысл.
эратічнаець [сьць] -цю
эратычны
брбіевыгім.
брбій -ію, -іі [П
эрг фіз., брга, Эргу, Эргаў
эрганаміст -ста, -сце [сьце],
-стаў
эрганбміка “іцы

Эр-

Рыядзе
эр-рыядскі [яцк]
эретэд спец., -да, -дзс, -даў
эрудзіраванаець [сьць] -цю
эрудзіраваны

эпічнасць [сьць] -цю
эпічны
эпбпяі тэкст., -нку, «пы
эпбнкавы

“руеш,

мед., -і [ійі],

-ій

эпіцэнтрычны
эпічна літ., прысл.

зак., -рУюЮ,

эскартаваць незак., эскартую, -ўеш, -ўс, -ўюць
эсквайр -ра, -ры, -раў

эргапбмія зі [ійі]
эргатызм мед., -му, -ме
эргограф спец., -фа, -фе,
-фаў
эргометр спец, “ра, -Ры, -раў
эрдэльтэр'ёр -ра, -ры, -раў
эрзёц -ца, -цы
эрзац-праэрзац-прадўкт
эрзйц-прадўкце,
дўкта,
на
эрзац-прадуктаў
эрзйц-тавары орзац-тавараў
Эр
,
ма
ру
зу
Эр
г.
м
ў
р
у
з
р
Э
зуруме
эрзурўмскі
эрзя этн., м. і ж., неска.

эскіз Вазе, Маў ра

эскізна прысл.
эскізнасць [сьць] -цю
эскізны
эскімб и., нескл.
зекімбе -са, -се, -саў
эскімёска -дсцы, -бсак
эскімбскі
эскімбсы-саў

эскбрт -рту, -рце, -ртаў
эскбртны

эрудыт -ыта, -ыце, -итаў

эрудытка разм., -тцы [ц],
-так
эрудыцыя -ыі [ыйі]
эруптіыўпыгеал.
эрцгёрцаг [рдзг]

гіст., -га,

“ту, -гаў

эрцгерцагіня ([рдзг] -іпі, Інь

эрцгёрцагства [рдзг] [хств]
-ве, -ваў
Эрывоз. н., неска.
эрыйскі
эрыстыка спец., -ыЫцы
эрытраміцііи фарм., -ну, -не

эрытрацыты фізіял, -ытаў,
адз. -ыт, -ыта, -ыце

эрытрыт хгім., -ыту, -ыце

-р і-раў

-не,

-наў

эскадрбнны

аскадралая [льля] ав, -алі,
-дляў

эскалатар -ра, -ры, -раў
эскалатарны

эскалацыя паліт., -ыі [ыйі]

эскалбл -па, -пе, -паў
эскапада кніжн., -дзе

эскапізм кніжн., -му, -ме
эскёри ваеін., -па, -пе, -паў

эскарпаваць зак. і незак,
-пўю, -аўеш, -пўе, -аўюць
эскарпавы
эскартавйние [пьпе] -нні
эскартавіны

эскартавёцца пезак., эскар-ўсшся

«ўецца, -ўюцца

эспарцэтны і эспарцЭтавы
эсперёнта [сьпе] н., нескл.
эсперантыст [сьпе] -ста,
-сце [сьце], -стаў
эсперавтистка [сьпе] -ыст-

ж

эстакадцы

эскадра ваен., мар., ав., -ры,

туюся,

эспарціт бат., -ту, -це, -таў

-Д

бусе
эрэбускі
эрэкцыя фізіял., -ыі [ыйі]
эрэтызм мед., -му, -ме
эрэтычны
(сацыял-дэмакрат)
эсдЗк
гіст., -ка, -ку, -каў
эсдзкаўскі
эсёнцыя -ыі [ыйі]

-па,

.
аў
“р
эспаньёлка -лцы, -лак

эстакада тэх., спарт., -Дзе,

Эрэбуе гара, Эрэбуса, Эрэ-

ваен.,

-наў
эепёндэр спарт., -ра, -ры,

эспланада -дзе, -Д

эрытэмны
брэ (манета) н., нескл.

эскадрби

эскулап уст., -па, -пе, -паў
эемінсц [сьмі] (эскадраны
мар., -нца,
мінанбсец)
“цы, -нцаў
эспада -дзе
эспадраніст спарт., -ста,
-сце [сьце], -стаў
эспадрби спарт. -па, -не,

ды [стц], -так

эрытрэйскі
эрытрэмія мед., -іі [ійі]
Эрытря Эрытрзі [эбі]
эрытэма спец., -ме

эскадраны лар.

эекуда (манета) м., неска.

[сься],

эстамп маст., -па, -пе, -паў
эстампны
эстафёта -бце, -ёт
зетафётны
эстбнец -нца, -нду, -пцаў

Эстбпія Эстбпіі [111]
эстбнка -ндцы, -пак

Эстбиекая Савёцкая СацыяРэспубліка
лістычная
Эстбпскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспубліцы
эстбнекі
эстбнцы-цаў

эстрагбн бат., -пў, -не
эстрагбпиыі эстрагбнавы
эстрада -дзе, -д
эстрадпік разм., -ка, -ку,
-каў
эстрадпіца разм., -ды, -ц

эстрадны

эстуйрый геагр,
[ый]

-гыя,

-ыі

эстэзіёметр псігал., -ра, -Ры,

фаў

.
ял
зі
фі
.,
ат
ан
ны
іч
аг
ял
зі
эстэ

эстэзіялбгія анат., -іі [1й1]
две
па
ад
к
ты
тэ
эс
т.
ус
і
т
эстэ
на -зта, -бце, -Этаў; -ка,

]
йі
[і
-іі
,
д.
ме
я
пі
ра
тэ
эстэта
,
]
ц
ц
ы
Іц
-т
,
.
м
з
а
р
а
к
эстэт
-так
і
ы
,
н
ж
і
н
к
я
ы
ц
й
в
ы
т
э
т
с
э
[ыйі]
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эстэтызм

эякуляцыя

АААААААААЙАЯАЯАЯАМААЛРРРРРРРРррЫ
эстэтызм -му,
эстэтык уст.

,

-ме

(спецыяліст
па эстэтыцы) -ка, -ку,
-каЎ, часцей эстэт
..
эстэтыка -ыцы
эстэтыкатэрапія ед, -і
[ші]
эстэтінчна прысл.

эстэтичнасць [сьць] -цю
эстэтычны
эстэцкі

эстэцтва-ве
эстэцтваваць разм., незак.,

эстэцтвую,
-уюць

-уеш,

-уе,

эехаталагічны кніжн.

эсхаталбгія -іі [ійі]

зеб літ., н., неска.
-ста,
[эй]
эезіст
[сьце], -стаў

-сце

эсзраўшчына -ыне
эезрка -рцы, -рак
эсбсавец -аўца, -аўцу, -аў-

цаў

эсёсаўскі
этажэрка -рцы, -рак
этазбл фарм., -лу, -ле
эталагічны

эталаніраванне [ньне] -нпі
эталаніравацца незак., -ру-

ецца, -руюцца
эталаніраваць незак., -рую,

“Вуеш, -руе, -руюць
эталбгія -і [ійі]

эталён -на, -не, -наў

эталбнны

этан гім., -пу, -

этап спу, -пе, паў
этапны
Этнагеаграфія -іі [ійі]

этнагенёз [нэ] -зу, -зе
этнаграфізм -му, -ме
этнаграфічны
этнаграфія -іі [ійі]

этналагічны
этналёгія -і [ійі]
Этнаніміка лінгв., -іцы
этнапімія -іі [іі]
этнапсіхалёгія -іі [ійі]
Зтнае -су, -се
этнацэнтризм -му, БЫ

этнічнасць [сьць] этнічны

Этнбграф фа, -фе, -фаў
этнблаг -га, -ту, -гаў

этибпім лінгв., -ма, -ме, -маў
Этрбл -лу, -ле
Этрўрыя
гіст,
Этрурыі

Этрўск гіст., -ка, КУ, -каў
этруека “ўсцы, “ўсак
Этрўскі гіст., -каў
этрускі прым.

этыкбт -бту, -ёце

этыкстаж спец., -жу, -жы

этыкётка -тцы [цц], -так
этыкётны

этыкбтчык
-каў

[чч]

-ка,

-ку,

этыкётчыца [чч] -цы, -ц
этыд гім., -лу, этылавы
этылацэтат 2ім., -ату, -йце
этылён гім., -ну, -пе
этылёнавы

незак.,

этымалагізаваць
незак.,
-зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць
этымалагізацыя -ыі [ыйі]
этымалагічна прысл.
этымалагічны
этымалёгія -іі [ійі], -ій
зтымблаг -га, -гу, -гаў
этымбн лінгв., -па, -не, -наў
этычна прысл.
этычнаець [сьць] -цю
этычны
этыялагічны хед.
этыялбгія -іі [ійі]
этыяляцыя спец., -ыі [ыйі]
этэрніт -іту, -іце
эўдыёметр

фіз.,

-ра,

-ры,

эўдыяліт мін., -ту, -це, -таў
эўдэманізм філас. зіў, -ме
раў

т,

я»

эўдэманіст -ста, -сце [сьце],

-стаў

эўдэманістычны

эўкаліпт (дрэва) -пта, -пце,
-птаў; (драўніна 1 аб.)
“пту, -пце
эўкаліптавы
эўклаз мін., -зу, -зе, -заў
эўклазавы
эўкёмія бат., -іі [ійі]
Эўрыка выкл.
эўрыстыка -ыцы
эўрыстычны
эўфапічны
эўфапія літ., Яі [ійі]

эўфемізм лінгв., -му, -ме,
-маў

эўфемістычны
эўфбніка -цы
эўфуізм [уйі] літ., гіст., -му,

-ме
эўфуістычпы [уйі]
Эфа заал., Эфе, эф

эфектыўны
эфемёр бат., -ру, -ры, “раў
эфемёрна прысл.
эфемёрнаець [сьць] -цю
эфемёрны
эфемербід [ойі] бат., -ду,

эфемерыда

этыліраваць незак., “рую,
“руеш, -руе, руюць
этылцэлюлёза -зе
[пьне]
этымалагізаванне
лінегв., -нпі
этымалагізавёаны
этымалагізавацца
-зўецца, -зўюцца

эфёдра бат., -ры, -р
эфедріш фарм., -ну, -не
эфёкт -кту, -кце, зітаў
эфёктна прысл.
эфёктнаець [сьць] -цю
эфектны
эфектыўна прысл.
эфектыўнасць [сьць] -цю

-дзе, -даў

этыліраваны

эсэзістка [эйі] -стцы [стц],
-так
эебр (сацыяліст-рэвалюцыянёр) гіст., -ра, -ру, -раў
эсбраўскі

[ыйі]

-ллю

этуйль уст., тэатр.,
[льлю]
бтыка тыцы.
зтыка-псіхалагічны

заал.,

,

-пдзе,

зяд ўі здаў
эфемерыдны астр.
эфемерыды астр., -даў
эфёндзі [ньдзі] м., неска,
эфёе -са, -се, -саў
эфессны
эфібп -па, -пе, -паў
Эфібпія Эфібціі [ійі]
эфібпка -пцы, -пак
зфібпекі
эфібпы-даў

эфір -ру, -ры

эфіраалёйны

эфіраман -на, -не. -наў
зфіраманія -іі [ійі]
эфіраманка -ацы, -нак
зфіранбе бат., -су, -се, -саў
эфіранбены
эфірпа прыса.
эфірнасць [сьць] -цю
эфірны

эфёр гіст., -ра, -ру, -раў

эфузіўны геал.
эфўзія геал., фіз., зі [11]
эх выкл.
эхалбт тэг., -та, -це, -таў,
часцей рэхалбт
Зхаць

разх.,

незак.,

-аеш, -ае, -аюць
э-хе-хё разм., выкл.

-аю,

эхіцакакбз хед., -зу, -зе
эхіпакбк заал., мед., -ка,
-ку, -каў
эхінакбкавы

эхінйцыя бат., -ыі [ыйі]

эцідд -да, -дзе, -даў

.

эцюднік жыв., -ка, -ку, -каў
эцюдны

эшаланіраванне [ньне] ваен., -нні

эшаланіраваны
эшаланіравацца гезак.,

“ру-

ецца, -руюцца

эшаланіравацьзак. і незак.,
“рую, -руеш, -руе, “руюць

эшаабн -ца, -пе, гаў
эшалбнны

эшафбт -бта, -бце, -бтаў
эшафёбтны
эшыніт мін., -іту, -іце
эякуляцыя фізіял., бат., -ыі
[ыйі]

яванскі
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ю

Ю
ю (назва літары, якая аба-

значае гук Гу] або спалучэнне гукаў [йу]) н.
неска.

юпацкасць [сьць] -цю

юрбдства [цтв] -ве

юнацкі

юрбдстваваць

юнацтва -ве
юндчка разм., “чцы

-чак
юпачы разл,

1ойнць -ня, -ні, -пяў
юбёя бат., -бі [ейі]

[цц],

юбілёй -ёю, -ві [ейі], -ёяў
юбілейны

цга мар., -гі, -гу, -гаў
юнгатўрм [іішт] гіст, -ма,

юбіляр -ра, -ру, -раў
юбілярка раз.м., -рцы, -рак

юнгштўрмаўка

бка [пк] спец., юбцы [нц],
юбак
ювелір -ра, -ру, -раў
зовелірны
ювепалбгія -іі [ій1]
ювенальны
Югаславія Югаславіі [ійі]
югаславы -ваў
югасліў -два, -аве, -аваў
югаслаўка -аўцы, -авак

югаслаўскі
югўрт -рту, -рпе, -ртаў
юда разм. Р юды, Д юду,

Т юдам, ЛІ Юдзе, мн. Р
юдаў

зодаізм [айі] (рэлігія) -му,

гме; (моўны выраз) -ма,
-ме, -маў
юдафіл -ла, -ле, -лаў
юдафільскі
юдафільства -ве
юдафёб -ба, -бе, -баў
юдафббскі [пск]
юдафббства [пств] -ве
мз разм., спец., Юза, Юзе,
юзаў

юзам спец., прысл.
пезак.,
юзіраваць спец,
“рую, “руеш, -руе, “руюць

юзіст -ста,
-стаў

-сце

[сьце],

юзістка -тцы [сц], -так
юЮка бат., йцы

юкагір -ра, -ру, “раў
хокагірка -рцы, -рак
юкагірскі
юкагіры -раў
збокала (вяленая рыба) -ле
Юкан р., Юкана, Юкапе
;
юканекі
Юкатан лаўв., Юкатёпа,
Юкатёапе

Юкатанскі праліў Юкатапсгага праліва

юліянскі: юліяпскі каляндар, юліяпскае летазлічэнцпе
юмбрык -ка, -ку, -каў
пёк -ка, -ку, -коў

-ме, -маў

[кшт]

-аў-

цы, -авак

юнгштўрмаўскі [кшт]
ЮПЁСКА (Камісія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый
па пытаннях асвёты, павўкі і культуры) нескл.,

ж.
юпёц разм., юпцё, -дў, -цбў
юнёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе,
-ёюць
юніёр спарт., -ра, -ру, -раў

юцпіёрка спарт., -рцы, -рак
юнкер гіст., ваен., -ра, -ру,

раў.
зонкерскі

зонкерства -ве
юнкбр (Юны карэспандзнт)
“ра, “ВУ, граў

юнкбраўскі
юнкбрка разжм., -рцы, -рак

юннёт (юны натураліст)
-Ята, -йёце, -атаў

зоннатаўскі
юннётка разм., тцы [ця],
“так
юннёцкі
іны
юпітэр тэг., -ра, -ры, -раў

Юпітэр астр., Юпітэра, Юпітэры
юпітэрыянскі
юр ру
Юра (горы) Юры
юрага разм., юрёзе
юрацішкаўскі
Ідрацішкі г., Юрацішак
юрачка -кі, -ку

юргіня разм., -пі і вяргіня
ір'еў: гіст. зр'еў дзень
юрк разл., выкл.
юркі разм.
іюркнуць разм., зак., -ну,
“пеш, -пе, -нуць
юрліва прысл.
юрліваець [сьць] -цю

юрлівоц -іўца, -іўцу, -іўцаў
юрлівы
юрбдзівасць [сьць] -цю
юрбдзівы паз., прым.

[цтв] незак,

-уе,
юрддствую, -усш,
-уюць
юрбк зааг., разм., юрка, Ў,
-коў
юрскі геал.

юрт гіст. Юрта, Юрце, юртаў
юрта рце, юрт і -таў
-ыі
спец,
юрыдызёцыя
[ыйі]
юрыдычна прысл.
юрыдычны
юрыедыкцыя (зд] -ыі [ыйі]

юрыескбнеульскі
юрыскбнеульства -во
юрыскбисульт -льта, -льце,
-льтаў
юрыскбнеульцкі
юрыскёнсульцтва -ве
юрыспрудзнцыя юр., -ыі
[ыйі]
юрйст -ста, -сце [сьце],
-стаў

юрыстка разм., тцы [с'ц],
-так
юріяць разхм., незак., юру,
юрыш, юрыць, юрёць
ое лінгв., юса, -се, -саў
засавы лінгв.
юстыцыя -ыі [ыйі]
юсціравёльны [сьці] тэт.
юсціравёцце (сьці] [ньне]
тэх., -нні

юсціраваны [сьці] тэг.
оеціравёцца [сьці] тэг., пезак., юсцірўецца, -ўюцца

юсціраваць [сьці] тэг., зак.

і незак., юсцірую, -ўсш,

зўе, -ўюць

юецірбўка [сьці] тэг., -бўцы, -бвак
юсціроўшчык [сьці] спец,
-ка, -ку, -каў
ют мар., юта, юце, ютаў
тавы мар.
ютлйндскі [ндк]
ІЮЮтлёндыя паўв., Ютландыі

[ыйі]

ібтраць -няю [пьпо]
збты гіст., Ютаў
іафере спеу., -са, -се, -саў
юхт іохту, юхце
юхтбвы

ібшка (страва) юшцы; (за-

сланка) юшцы, юшак
юшкападббны

зібба бат., -бе

Я
я (пазва літары, якая аба-

значае гук Га] або спалучэнне гукаў [йа]) н».

нескл.
я займ., мяпё, мне, мпой і
мнбю, мпе

Яблык -ка, -ху, -каў

яблыцевы
Яблыневыя бат., наз., -ых
яблынька -пьцы, -пек
яблыня -ні, -нь
Яблычак -чка, -чку, -чкаў

яблычны
ява Яве
Ява ев., Яве

,

явансц -цца, -пцу, -пцаў
яванка -пды, -пак
яванскі

ямайка

900

А
явапцы
АА
явапцы -цаў

Явар (дрэва) -ра, -ры, -раў;
(драўніна і зб.) -ру, -ры
Яваравы
.,

явачны

явіцца разм., зак., яўлідся,
[сься], явіцца,
явішся
явяцца

лгё: фальк, баба-яга, бабеязё

ядийць пезак.,
-4е, -4юць
ядбк седака,
ядак

-ёю, -аеш,
аў,

-коў

і

ядбмасць [сьць] -цю
ядбмы
йдрана прысл.

Ядрапасць [сьць] -цюядрапёць разм., -ёе, -ёюць
ядраны
,
,

ягада -дзе, -д

ягадзіца анат., -цы, -ц

ядрбвы
йдрыца -цы

ядраў

ягадзічныанат.

ягадка [тк] -дцы [цц], -дак

йгаднік бат, -ку, -каў; (пра

чалавека) разм., -ка, -ку,
-каў
ягаднікавы
ягадніца разх., -цы, -ц
ягадны
лгамбець [сьць] хж., уст.,
-ця, -цю, “цяў і ягомасць

ягдтёш [хт] -ша, апы, -шбў
гель -лю, -лі
ягельцік-ку
ягельны
ягнённе [ньне] с-г., -нні
лгпіцца незак., -ніцца, -няцца
ягня і ягнё рознаскя., для
абодвух

РДИ

-няці,

Т

-нём, мн. -няты, -нят, '.нятам, -нятамі, -пятах
ягийтка -тка, -тку, -так
ягнятпікзаал., -ка, -ку, -каў
ягнийчы
лгб займ., нескл.
ягбмаець [сьць] м., уст.,
“ця, -цю, -цяў, часцей ягамбець
Ягбныразм., займ., ягбнага,
ягбнаму, Ягбны, ягбным
ягуар “ра, -ры, -раў
ягуаравы
яд яду, ,Ядзе, ядаў
яда ядзё
ядавіта прысл,
ядавітасць [сьць] ядавіты
ядазуб заал., :ба, збе, -баў
ядак едака, “Еў, -кбў, часцей

ядбк
яданбены
ядахімікат -ату, -ёце, -ётаў

ядваб уст., -бу, -бе
ядвабныуст.

ядзёпне [ньпе] разм., -нні

ядзерварэактыўны
ядзерны
Ядзерчшчык разм., -ка,
-каў

ая

ядўн разм., едуна, -нё, -ноў
ядўчыразм.
яё займ,
яёчка -ку, -каў

ябчцік анат., -ка, “ку, -каў
яё'шы
яёбчля і яёшня для абодвух
-ні, яў
Язва -ве, -ваў
язвавы

язвачка -чцы [цд], -чак
йзвенпік [зьвеньні] разм.,
-ка, -ку, -каў
язда гдзё [зьдзе]

язджалы [кд]
яздок ездака, -кў, -коў
лзёвы

ядкі [к] разм.,

язёк язька [ська], -ку, -коў
язмін [зьмі] -ну, -не

язмінавы [зьмі]
язык -ка, -кў, -кбў

языкатасць [сьць] -цю
языкатыі разм, языкасты,
абл. языкаваты

языкбвы
язычкбвы

язычлівыабл.

ядлаўцбвы
ядлаўцёўка “бўцы

ядабвец -дўцу, -бўцы
ядлёўцавы разм.

яднанне [ньне] -ппі

яднацца незак. , “ёюся, беш-

ся [сься], -Ёецца,
-ёюцца

язь заал., язя, язі, язёў
яйка -ку, -каў, мн. яйкі,
яек, часцей яйцб
яйла геагр., -лё
яйцавбд анат. “да, “дзе, -даў
яйцавы анат., бат.

яйцаёд заал., -да, -дзе, -даў
яйцаклад заал, -да, -дзе,
гдаў

яйцакладка [тк] -дцы [цп],

-дак
яйцаклётка біял., -тцы [цп],
-так
яйцаклёткавы біял.
яйцанарыхтбўка -бўцы
яйцанарыхтбўчы

с.-г.,

яйцапбскі с.-г.

яйцападббпаець [сьць] -цю
яйцападббиы

яйцараджёнпе [ньце] зада.,
-ппі
яйцарбдпы заал.

,якарніца
“рцаў

хар., -цы, -ц

якарны хмар.
якасна прысл.

якаспаець [сьць] -цю

якасны
якасць [сьць] -цю, -цей
яЯкаць пінгв., незак., -аю,

-аеш, -ае. -аюць
які займ., якога, якому, ТМ
якім,
мн. якія,
якіх,
якім, якімі, якіх
які-нёбу;дзь займ.
які-ніякі займ.
як-нёбудзь прысл.
як-ніяк прысл.
якраз прысл.
якўт -ўта, -ўце, -ўтаў
якўтка -тцы [цц], -так
якуты-таў
Якуція Якуціі йі

Якўцк г., Якўцка, Якуцку
якуцкі
ял мар., Яла, яле, ялаў
ялаваець [сьць] с.-г., -цю
с.-г.,

незак.,

-ее,

Ялавіна с.-г., -не
ялавінныс.-г.
ялавіца -цы,-ц

язычбк -чка, гЧЕў, -чкбў

-цю

якавызаал.
якацне [ньне] лінгв., -вні
Якар -ра, -ры, -раў
йкарац бат., -рца, “рды,

-“еюць

язычніцкі
язычнылінгв.

[сьць]

гіст., -нца, -нцу,

-нцаў
якабінскі гіст.
якабінства гіст., -ве

яЯлавець

язічнік -ка, -ку, -каў
язычніца -ды, -ц
язычніцтва -ве

яйцанбскаець

і Яйка
як злучн.часу., прыс.
як заал., Яка, Яку, якаў

якісьці і якісь зайх.

Яйца-мяспы с.-г.

ху,

яёц, з ліч. 9, 9, 4- яйци

якабінец

ядрб -ры, мн. ядры, Ядзер і

ягадавбдства [цтв] -ве
ягадзіна разл., -не, -

яйцаўтварнне [пьце] ті
яйцд -ца, “ци, ми. Яйцы,

ялавічны
Ялавічына -пе
ялавы

ялаўка -аўцы, -авак
ллёй разм., -ёю, -бі [ейі]

ялёйна разх., прысл,

ялёйпаець [сьць] разх., -цю
ялёйны разл,
Ялец заал., яльца, -цы, цаў
Ялік мар., -ка, -ку, -каў
ялікавы і Ялічны
яліна -не, -н
ялінавы
Ялічпік “ка, -ку, -каў
ялкавасць [сьць] -дю

ялкавець незак., -ее, -еюць
ялкавы
яабвы
Ялта г., Ялце
ялцінскі
ялчаць і ялчЭць незак., ад-

паведна -ае, -йюць; "Бе,
юць
ям гіст., Яма, Яме, ямаў
яма Яме, ям
ямаец “айца, “айцу, -айцаў
яманка -айцы, бек

яхіднаець
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Ямайка

РРа-

Р
М
М
А
А
Р
А
А
М
А
А
А
А
Я
А
А
А
ЬЬЬЬАААААААХ

Ямайка в., Ямайцы
лмайскі

ямачка -чцы [цп], -чак
ямб літ., -ба, -бе
ямбахарэй літ., -Зя, -зі [эйі]

ямісты

ямка Ямцы, ямак
ямпы
яме бат., ймсу, -се
ямскігіст.
ямчэй прысл.
ямчэйшы
ямчэць незак., “бю, -зеш,
-бе, -Зюць
ямшчік -кё, -ку, -кбў
ямшчыцкі
япа займ., Р яё, ДЛ ёй, Т
ёй і ёю
япдбўка -бўцы, -бвак
янкі нескл., М.
янб займ, яг, ямў, ім [бім]

ярмблка -лды, -лак
яр-мядзянка гім., яры-мя-

дзЯянцы

яруе -са, -се, -саў

яруснасць [сьць] -цю
ярусны

ярўтка бат., тцы [цц], -так
ярчэй прысл.
ярчэйшы
ярчэць незак., -5ю, -Зеш,-5е,
юць
яршбвы

яршиста прысл.
яршысты
-шуся,
яршаяцца незак,
-пышся (сься], -шыцца,

яптар -рў, -ры
яптарны

Япцзы [ндззы] р., ж., нескл.
яны займ., РМ іх [йіх], Д

ацымся, -пыцёся, -шацца
яршыць незак., -шў, -шыш,

ім [йі], Т імі [йі]
япычар гіст., -ра, -ру, граў
янцычарскі гіст.

-шыць, -шёць
яры
ярына с.-г., -нё
ярыстаець [сьць] -цю
ярысты

-бўца, -аўцу,

-ве

япбкец -лца, -нлу. -нцаў

Япбиія Япбпіі [ійі]

ярыца с.-г., ыцы

Япбипскім

япбицы -цаў

япрўк -ка, -кў, -коў
япрукбвы
яр яра, Яры, мн. яры, ярбў
яравізаваныс.-г.

яравізавацца с.-г., зак. і не-

зак., -зўецца, -зўюцца

яравізаваць с.-г., зак. ў незак., -зўю, -зуеш, -зуе,
-азўюць
яравізатар -ра, -ру, -раў
яравізацыя с.-г., -ыі [ыйі]
яраві

яравыя -ых, паз.
ярёпга -пзе [ньзе], -пг

і

-пгаў
ярара заал., -ры
Яраслаўль г., Яраслаўля,

Яраслаўлі
яраслаўскі
ярасныразл.

-ёюць
ясибта абл., -бце

ярмб -ма, -меё, мн, ярмы, Ярмаў

янсепісцкі гіст.

мора

ярка-яібўты
ярка-зялёны
ярка-малінавы
ярка-ружбвы
ярка-риліы
ярка-сіні
ярка-чырвбны
яркі
Яркпуць разхм., незак., -пе,
ярлійк -ка, -кў, -коў
ярлыкбвы

янсенізмгіст., -му, -ме
япеспіст -ста, -сце [сьце],
-стаў

Япбнекае
мбры
япбиекі

яснёцца [сьпе] незак., -бец-

-пуць

янбт -бта, -бце, -дбтаў
янбтавы
яцотападббны

уст., цю

Яркасць [сьць] -цю
ярка-бблы

ярка-блакітны

ямбічны пліт.
яміна разям., -не, -п
ямінка -пцы, -пак

япбика -нцы, -пак

яснавяльмбяіны уст.
ясназбры
Яспасць [сьць] -цю
ясната -ацё

ярцы, ярак; (яравая пшаніца) разм., ярцы

ямчальекі

аў
-ёўц
японазнаўства

ярка прысл.

ярка с.-г., (маладая авечка)

лмакапальнік -ка, -ку, -каў
Ямал паўв., Ямёла, Ямале

японазнавец

яспавяльмбаснасць

ярд -да, -дзе, -даў

ямайцы-цаў

[сьць]

ярасць [сьць] разх., -цю

ярэмны
ясак гіст., -ку
ясакар (дрэва) -ра, -ры,
“раў; (драўніна і 36.) -рУ,
-ры
ясакарпік -ку

ясачка абл., -чцы [цп] -чак

ясачныгіст.
ясельнічыгіст.
ясельны
ясепсвы разм., часцей яЯсянёвы
Ясець (дрэва) -ня, -ні. -пяў;
(драўніна і зб.) -ню, -пі
ясік абл., -ка, -ку, -каў
яскблка бат., -лцы, -лак
яскрава прысл.
яскравасць [сьць] -цю
яскравы

яслі [сьлі] -ляў

яспа прысл.

яспабачание [пьпе] -нпі
яспавокі

да, -бюцца

яснёць [сьне]
яснбтка
-так

бат.,

незак., -ёе,
-тцы

[цц],

лены
ястботкі [сьню]

Ястраб -ба, -бе, -баў
ястрабіны
ястраббк заал., -бка [пк],
-бкў, -бпбў; бат., -бку
ястрабяня і ястрабянё роз-

наскл., для абодвух РДМ

няці,

Т -нём, мн.

-ня-

ты, -нят, -нятам, -пятамі,

-нятах
ястрабятнік -ка, -ку, -каў
ястык заал., -ка, -ку, -каў
яетычны
Ясыг., Яе
яскі
ясянёц бат., -пцу, -нц
ясянёвы і Ясеневы
ятаган -на, -не, -наў

ятвягі гіст., “гаў
ятвяжскі [яскі]

ятка уст., ятцы [цц], ятак
ятбўе -ўі [уйі]
ятроўка -оўцы, -бвак
ятрышнік бат., -ку
лтрышнікавыя -ых
яўка яўцы, Явак

Яўкацне [пьне] разл., -нві,
-нняў
Яўкаць разм.,

незак., -аю,

-аеш, -ае, -аюць

яўкпуць разм.,

зак,

“НУ,

-пеш, -не, -пуць

яўна прысл.
аўпы
яўрзі [эйі] -зяў

яўрй -5я, -эю, -зяў
яўрэйка -Эйцы, -Зек
яўрэйскі
яўрэйства -ве

яфетід этн., -да, -дзе, -даў
яфетіды этн., -даў
яфетыдалагічны лінге.

яфетыдалбгія
[ійі]

лінгв.

-іі

яфетыдблаг -га, -гу, -гаў
яфетычны 4128.

яфрэйтар -ра, -ру, -раў

яфрэйтарскі
Яхапт (каштоўны камень)
-пту, -пце [ньце]; (ювелірны выраб) -пта, -пце
[ньце], -птаў
яхаптавы
яхіда разхм., -ідзе, -ід
яхідна наз., заайл., -не, -паў
яхідна разхм., прысл.
яхіднасць [сьць] разм., -цю
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яхіццічац»

яшчэ

ана

незак,
лхідпічаць разм,
гаю, -асш, -ае, -аюць
яхідныразм.
яхідства [цтв] -ве

яхканне [нье] -нпі, -нпяў
яхкаць незак., -аю, -аеш,

-ае, -аюць

яхта яхце, яхт і яхтаў
яхтавы

яхт-клуб яхт-клўба, -бе, -баў
яхтсмён [сьме] -па, -ие
-паў

яхтемёнскі [сьме]
яць лінгв., яця, яЯці
ячаства разм., -ве
ячмёнка разм., -нцы
ячмённы
ячмёць -шо, -пі
яЯчнішча і разм. ячмёнішча

для абодвух -чы, -ч і чаў

ячны

ячбісты [эйі]
ячэйка ячэйцы, ячэек
ячэйкавы

ячбя -5і [эйі], -эй

яшма міп., -ме
япмавы
яшчар заадл., -ра, -ры, -раў

яшчарка і яшчарыца адпа, ведна -рцы, -рак; -цы, -ц

яшчаркавы
яшчаркавыя заал., наз.
яшчарны
Яшчур вет., -ру -ры
Яшчурнывет,
яшчэ прысл.
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гна

Калонка.

Загалоўнае
ва

сло-

26
Ба
107

сярэдняя
левая
сярэдняя

абрыднуць
адпужваць

114

правая

бляяць

115

правая

ббўдзіла

133
168

левая
сярэдняя
левая

195

сярэдняя

бухпуць
буян
21 радок зверху
23 радок зверху
11 радок знізу

208
253
262
268

сярэдняя
левая
сярэдняя
сярэдняя

275

левая

бедачына

дачышчацца
залужваць
запрбшвацца
засенавацца
заснаваць
7 радок зверху

сярэдняя

зацвісці

32]

левая

каменціравацца

322

сярэдняя

32-33 радкі

352

правая

карыцца

397
406

правая
правая

зцізу
мяч

паддзяўбаць
папбўзацца
пармацдскі
23 радок зверху
1 радок зверху
новазеландскі
павудзіць

Падрукавапа

Крышталаграфічны
Крышталагідрат
часцей абрыдаць
-аеш, “ае, -аюць
ДМ-ну, Т -пам,
зс. ДМ
незах., -Яю, -яеш,
-яе, -Яюць
М “м, эк. ДМ -ле,
Т -лайі
“неш, -не, “нуцца
зна, -ну, “наў
вышчыпваць
вышчыпнуць
дажываць незах.,
-Аю, -беш
зак., -аюся
сенажаць? зах.
зак., -аецца
зпезак., -нубцца
незак., засную
Заходпяе Самоа

Заходнім
цвітў, -іцёш, -іцё,
“іцім
зак., -руўецца,
руюцца
Кампўчыя дзярэкава,
Камаўчыі (ыйі)

“рицца, -рацца

мяча, мячў, мячбў
-бём, надзеўбяцё,
надзяўнезак., аюся

А22

левая

425
433
Баб
553
69

сярэдняя
сярэдняя
сярэдняя
правая
сярэдняя

а78

левая

497»

левая

1 радок зверху
а радок зверху
падтапіць

А99

правая
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